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I РОЗДІЛ

ДИДАКТИКА СПОРТУ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПОРТУ
ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ, МАСОВОГО СПОРТУ І ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.

ГУМАНІЗМ В ІНВАЛІДНОМУ СПОРТІ

МОДЕЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ БАГАТОБОРЦІВ

ВІЙСЬКОВО–СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ
РІЗНОЇ СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Андрес А.С.
Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація. В статті розглядаються антропометричні показни-
ки, функціональні показники дихальної та серцево-судинної
систем організму багатоборців військово–спортивного ком-
плексу різної спортивної кваліфікації. Отримані результати
порівнюються з відповідними  показниками  спортсменів –
представників інших видів спорту. Аналізуються розбіжності
показників спортсменів–першорозрядників, кандидатів у май-
стри спорту та майстрів спорту. Встановлені морфофункці-
ональні показники можуть розглядатися як модельні і вико-
ристовуватися під  час спортивного відбору і в  процесі
підготовки.
Ключові слова: курсанти, військовослужбовці, спорт, бага-
тоборство, моделі.
Аннотация. Андрес А.С. Показатели физического развития и
функциональных возможностей многоборцев военно-
спортивного комплекса разной спортивной квалификации .
В статье рассматриваются антропометрические показатели,
функциональные показатели дыхательной и сердечно-сосу-
дистой систем организма  многоборцев военно-спортивно-
го комплекса различной спортивной квалификации . Полу-
ченные результаты сравниваются с соответствующими
показателями спортсменов – представителей других видов
спорта. Анализируются расхождения показателей спортсме-
нов–перворазрядников, кандидатов в мастера спорта и мас-
теров спорта. Установленные морфофункциональные пока-
затели могут рассматриваться как модельные и использоваться
во время спортивного отбора и в процессе подготовки.
Ключевые слова: курсанты, военнослужащие, спорт, много-
борье, модели.
Annotation. Andres A.S. The indexes of physical development
and functional possibili ties of multiathlonists of mili tary-
sporting complex of dif ferent sporting qualif ication.
Anthropometric indexes functional indexes of the respiratory
and cardiovascular systems of organism of multiathlonists of
military-sporting complex of different sporting qualification
are considered in the article. The received results are compared
to the proper indexes of sportsmen – representatives of other
types of sport. Divergences of indexes of sportsmen of the first
sporting rank, candidates in masters of sport and sport masters
are analyzed. The set morpho-functional  indexes can be
considered as models and to be used during a sporting selection
and in the process of preparation.
Keywords: students, servicemen, sport, multiathlonists, models.

Вступ.
Раціональна побудова процесу підготовки

військовослужбовців з урахуванням завдань військо-
во–професійного навчання, характеру прийомів і дій,
що виконуються в процесі інших видів навчально–
бойової діяльності, усіх фізичних і психічних наванта-

жень, суттєво стимулює процес бойового удоскона-
лення військ [10, 15].

Військово–спортивний комплекс є одним з
найпопулярніших видів військово–прикладних бага-
тоборств у Збройних Силах. До нього входять такі
дисципліни: біг на 100 метрів з високого старту, підтя-
гування на перекладині з положення вису, подолан-
ня єдиної смуги перешкод, біг на 3000 метрів.

Ефективне управління тренувальним проце-
сом пов’язане з застосуванням різноманітних моде-
лей. У цій статті аналізуються морфофункціональні
моделі, які відображають морфологічні особливості
організму і можливості окремих функціональних си-
стем, що забезпечують досягнення певного рівня
спортивної майстерності багатоборця військово–
спортивного комплексу. Знання модельних морфо-
функціональних показників багатоборця ВСК висо-
кого класу дозволить якісно проводити відбір
спортсменів у секції, ефективно керувати тренуваль-
ним процесом.

Фахівці в галузі теорії і методики фізичного
виховання і спорту підкреслюють важливу роль по-
будови моделей для формування мети тренувально-
го процесу [4, 5, 7 та ін.]. Моделі підготовки кваліфі-
кованих багатоборців ВСК розроблені лише частково,
вони стосуються, передусім, змагальної діяльності
спортсмена [8].

Рівень результатів у сучасному спорті на-
стільки високий, що для його досягнення спортсме-
ну необхідно володіти характерними морфофункці-
ональними даними, унікальним сполученням
комплексу фізичних і психічних можливостей, що
знаходяться на гранично високому рівні розвитку [9,
11 та ін.].

Морфофункціональні показники спортсмена
вважаються одними з базових. Розвиток багатьох з
них обумовлений в основному генетично [3, 9, 11, 12
та ін.]. Функціональні і анатомо–морфологічні харак-
теристики висококваліфікованих спортсменів в різних
видах спорту відносно постійні, специфічні для цьо-
го виду діяльності.

Роботу виконано за темою 2.2.6 “Удосконален-
ня методики розвитку фізичних якостей спортсменів
у системі багаторічної підготовки” Зведеного плану
НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010
рр. Міністерства України  у справах сім’ї, молоді та
спорту, державний реєстраційний номер 0106U012618.

Формулювання цілей роботи.
Мета – визначити модельні показники функц-

іональної підготовленості багатоборців військово-
спортивного комплексу різної спортивної кваліфікації.
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Нами проводилося визначення показників фізич-
ного розвитку, функціональних можливостей спорт-
сменів–багатоборців військово-спортивного комплек-
су. Усього обстежено 45 багатоборців, з них 22 –
першорозрядники, 15 – кандидатів у майстри спорту і 8
майстрів спорту України – членів збірних команд ви-
щих військових навчальних закладів України.

Результати дослідження.
Більшість військових багатоборців розпочинають

займатися військово–прикладними багатоборствами в
18–20–річному віці (будучи біологічно сформовани-
ми). Тому успіхів частіше досягають ті військовослуж-
бовці, які раніше займалися в секціях з легкої атлетики,
гімнастики, одноборств тощо. Кращі свої досягнення
вони показують у віці 22–24 роки, тобто період підго-
товки відносно короткий. Це зумовлено не стільки зако-
номірностями довготривалої адаптації, скільки органі-
заційними особливостями занять спортом вищих
військових навчальних закладах та військах.

В таблиці 1 подаються морфофункціональні
показники багатоборців ВСК. Вони у великій мірі
обумовлені генетично і мало піддаються змінам у
процесі тренувань, тому можуть слугувати одним з
критеріїв потенційних можливостей спортсмена.

Результати наших досліджень свідчать, що се-
редні значення довжини тіла спортсменів мають тен-
денцію до збільшення зі зростанням спортивної ква-
ліфікації, проте ці зміни – невірогідні. Це імовірно
пояснюється тим, що ріст тіла у довжину в 18–20 років
дуже повільний [13].

Кваліфіковані багатоборці ВСК відрізняються
відносно більшими показниками довжини тіла
(177,0±2,9 см) у порівнянні з антропометричними
даними представників інших військових багатоборств.
Зокрема середня довжина тіла у спортсменів–три-
борців коливається в межах 175,0 см [5], у представ-
ників сучасного п’ятиборства – 174,6 см [14]. Проте
багатоборці–легкоатлети високого класу відрізняєть-

ся вищим зростом – 187,0 см [12] у порівнянні з бага-
тоборцями військово–спортивного комплексу.

Зміни показників маси тіла багатоборців ВСК
мають дещо інший характер. Спостерігається тенден-
ція приросту маси тіла (4,8%) у кандидатів в майстри
спорту і деяке її зменшення (2,5%) у майстрів спорту.
Це може бути пов’язано зі збільшенням м’язової маси
тіла у кандидатів в майстри спорту. На цьому етапі
підготовки тренери надають перевагу удосконален-
ню результатів у підтягуванні на перекладині, що
сприяє зростанню м’язової маси і, як наслідок – роз-
виткові сили. Про це свідчить зростання результатів
(19,8%) у підтягуванні на перекладині на рівні канди-
датів у майстри спорту в учасників змагань Всеук-
раїнського рівня 2001–2003 років [1]. У майстрів
спорту з багатоборства ВСК прослідковується знач-
не покращення результатів бігу на 3000 метрів [1] у
порівнянні з кандидатами у майстри спорту. Покра-
щення середнього результату бігу на 3000 м відбу-
вається, ймовірно, внаслідок зростання обсягів тре-
нувальних навантажень на витривалість, що
призводить до зменшення маси тіла спортсменів.

Маса тіла багатоборців ВСК (67,6±2,0 кг) вия-
вилася найнижчою у порівнянні з представниками
інших видів багатоборств: у десятиборців високого
класу вона складає в середньому – 88,0 кг [12], у
військових триборців –  74,0 кг [5], у представників
сучасного п’ятиборства –  71,8 кг [14].

Динаміка ваго–ростового індексу у багато-
борців ВСК, як і очікувалося, подібна до динаміки
маси тіла. Ваго–ростовий індекс у багатоборців ВСК
наближається до показника п’ятиборців і значно ниж-
чий ніж у висококваліфікованих легкоатлетів–десяти-
борців. Для порівняння – середнє значення ваго–ро-
стового індексу у кращих десятиборців складає 470 г/
см, у військових триборців – 422 г/см [5, 12, 14], у
п’ятиборців – 411 г/см, а у представників ВСК –
382,1 г/см. Це, імовірно, пов’язано з тим, що у деся-

Таблиця 1 
Морфофункціональні показники багатоборців ВСК (n=45) 
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Х 174,3 66,1 378,9  80,6 4802 73,1 62,9 І розряд  
(n=22) S     6,1   6,1   25,6    8,6   411,4    8,7    2,7 

Х 176,1 69,3 393,0  85,2 4990 72,2 64,6  КМС      
(n=15) S     5,3   4,7   22,4  10,4  505,7    8,2    1,8 

Х 177,0 67,6 382,1 101,9 5025 74,3 64,8  МС     
(n=8) S     2,9   2,0     9,6     3,2   198,2    2,1    2,2 
І розряд –КМС W 313 332 313 241,5 255 292,5 211 

  КМС–МС W 90,5 84,5 78 57 78 71 93,5 
Примітка. Критичні значення W для n=37 (І розряд – КМС) при p<0,05 – 207,  p<0,01 – 197;  для n=23 

 (КМС–МС) при p<0,05 – 65, p<0,01 – 56 
 



5

Таблиця 2 
Показники серцево–судинної системи багатоборців ВСК (n= 45) 
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Х 64,3 113,3 71,5 73,02 41,9 66,1 4252 І розряд  
(n=22) S   5,8    6,9   5,8   8,97   4,6   4,5   478 

Х 58,3 113,7 73,3 66,09 40,3 63,3 3693  КМС    
(n=15) S   8,1    6,9   5,9   9,02   5,2   4,4   590 

Х 50,4 116,9 77,5 58,85 39,4 59,7 3009  МС    
(n=8) S   5,8    4,6   3,8   6,96   3,2   3,8   373 

 І розряд –КМС W 207 294 314,5 211 258,5 222 192 
  КМС–МС W 62,5 115,5 121 69 90 65 55 
Примітка. Критичні значення W для n=37 (І розряд – КМС) при p<0,05 – 207,  p<0,01 – 197;   

для n=23 (КМС–МС) при p<0,05 – 65, p<0,01 – 56 

тиборстві тільки один вид з десяти (біг на 1500 м) тісно
пов’язаний з проявом загальної витривалості, а у ба-
гатоборців ВСК – три з чотирьох.

Зі зростанням спортивної кваліфікації до рівня
кандидата у майстри спорту силовий індекс
збільшується на 5,7%, до рівня майстра спорту – на
19,6% (p<0,05). Це цілком логічно, оскільки силовий
індекс має суттєве значення у виконанні підтягуван-
ня на перекладині.

У багатоборців ВСК зі зростанням кваліфікації,
спостерігається тенденція до зростання життєвої
ємності легенів з 4802±411,4 мл у першорозрядників
до 5025±198,2 мл у майстрів спорту. Ці показники є
нижчими, ніж у представників інших видів багато-
борств (5500 мл – у військових триборців [5], 6440 мл
– у легкоатлетів–десятиборців [12]) що, імовірно, обу-
мовлюється нижчими показниками маси тіла в бага-
тоборців ВСК. У курсантів Національної академії
Прикордонних військ України, які не спеціалізуються
у багатоборстві ВСК, показники ЖЄЛ значно нижчі
ніж у багатоборців ВСК і становлять 3200–3900 мл3

[2]. Проте величина ЖЄЛ у курсантів Прикарпатсь-
кої філії Національної академії внутрішніх справ Ук-
раїни (4300–4900 мл3) [6] знаходиться на рівні спорт-
сменів першого розряду з багатоборства ВСК.

Динаміка життєвого індексу має хвилеподіб-
ний характер – зменшення (1,2%) у кандидатів у май-
стри спорту і зростання (2,9%) у майстрів спорту. Це
можна пояснити адекватною динамікою маси тіла
спортсменів різної кваліфікації.

У багатоборців ВСК зі зростанням фізичної
підготовленості збільшуються величини максималь-
ного поглинання кисню (МПК) від 62,9±2,7 до
64,8±2,2 мл/кг·хв, приріст становить 3,0%. Це підтверд-
жує дані низки фахівців [3, 11] про те, що аеробна пра-
цездатність є базовою для роботи в аеробно–анаероб-
них та анаеробних умовах і сприяє підвищенню якості
процесів відновлення. У висококваліфікованих легко-
атлетів–десятиборців МПК на 1 кг маси тіла складає

58,7 мл/хв [12], у бігунів на середні дистанції 70–75 мл/
кг·хв [11], а у висококваліфікованих легкоатлетів–стаєрів
та лижників – більше 80 мл/кг·хв [14]. Порівняння ве-
личини показників МПК у багатоборців ВСК з показ-
никами представників інших спеціалізацій свідчить про
хорошу їх аеробну працездатність та відносно висо-
кий рівень функціональних можливостей киснево–
транспортної системи та системи засвоєння кисню.

У багатоборців ВСК зі зростанням спортивної
майстерності спостерігається зростання (p<0,05) бра-
дикардії в стані фізіологічного спокою, зниження хви-
линного (p<0,01) та ударного (p<0,05) об’ємів крові в
стані спокою (табл. 2), що свідчить про вищу продук-
тивність і економічність функціонування серцево–
судинної системи.

За більшістю функціональних показників сер-
цево–судинної системи розбіжності між спортсме-
нами першого спортивного розряду та кандидатами
у майстри спорту є менш вираженими, чим між кан-
дидатами у майстри спорту та майстрами спорту.
Найбільші розбіжності функціональних показників
серцево–судинної системи кандидатів у майстри
спорту в порівнянні з майстрами спорту спостеріга-
ються у величинах частоти серцевих скорочень (13,6 %
при p<0,05) та хвилинного об’єму крові (18,5 % при
p<0,01). Різниця між кандидатами у майстри спорту і
першорозрядниками за величиною пульсового тис-
ку (3,8%) є більш вираженою ніж між кандидатами у
майстри спорту та майстрами спорту (2,2%); за індек-
сом Робінсона – навпаки (9,5% 11,0%).

Висновки:
1. Кваліфіковані багатоборці ВСК характеризуються
відносно більшими показниками довжини тіла
(177,0±2,9 см) у порівнянні з представниками інших
багатоборств, окрім легкоатлетичного багатобор-
ства. Багатоборці ВСК вирізняються відносно мен-
шими показниками маси тіла (67,6±2,0 кг), а відтак
– меншим ваго–ростовим індексом (382,1 г/см).
Показники життєвої ємності легенів (4939 мл), зу-
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мовлені меншими показниками маси тіла, є ниж-
чими, ніж у представників інших видів багатоборств.
Разом із тим, порівняння величини показників
відносної МПК у багатоборців ВСК (64,1 мл/кг·хв) з
показниками представників інших видів спорту
свідчить про хорошу їх аеробну працездатність та
відносно високий рівень функціональних можли-
востей киснево–транспортної системи та системи
засвоєння кисню.

2. За більшістю функціональних показників серцево–
судинної системи розбіжності між спортсменами
першого спортивного розряду та кандидатами у
майстри спорту є менш вираженими, чим між кан-
дидатами у майстри спорту та майстрами спорту.
Найбільші розбіжності функціональних показників
між багатоборцями першого спортивного розря-
ду та кандидатами у майстри спорту, кандидатами
у майстри спорту та майстрами спорту спостері-
гаються у частоті серцевих скорочень у спокої
(10,29% і 13,60% відповідно при p<0,05), хвилинно-
му об’ємі крові (15,14% і 18,50% при p<0,01) та
індексі Робінсона (9,50% і 11,0%); між кандидатами
у майстри спорту і майстрами спорту – силовому
індексі (19,6% при p<0,05) та ударному об’ємі крові
(5,69% при p<0,05).

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку. Встановлені нами морфофункціональні
показники можуть розглядатися як модельні і сприя-
ти вибору загальної стратегії процесу спортивного
відбору і процесу підготовки, а також слугувати орі-
єнтирами досягнень конкретного рівня удосконален-
ня тих чи інших компонентів функціональної підго-
товленості спортсмена.
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ПОВЫШЕНИЕ УМСТВЕННОГО И
ФИЗИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ
Беспутчик В.Г., Шаревич А.В.
Государственный университет

имени А.С. Пушкина г. Брест, Республика Беларусь

Аннотация. Характерной особенностью последних десяти-
летий является невероятно высокий темп социального и на-
учно-технического развития. Сегодня ведущее место при-
обретают виды деятельности, связанные с ограничением
двигательной активности , необходимой для нормального
развития организма  и поддержания оптимального состоя-
ния. В школах, на уроках физической культуры недостаточ-
ное внимание  уделяется умственному развитию детей, что
негативно сказывается на их гармоническом развитии. Ин-
теграция умственной и физической деятельности младших
школьников средствами игровой направленности позволит
оптимизировать их умственное и физическое развитие, раз-
вивать их мышление и творческие способности, эффективно
воздействовать на образовательный процесс.
Ключевые слова: физическое воспитание , умственная дея-
тельность, познание, двигательная активность, интеграция,
средства, направленность, результативность.
Анотація. Беспутчик В.Г., Шаревіч А.В. Підвищення розу-
мового і фізичного потенціалу молодших школярів. Харак-
терною особливістю останніх десятиліть є неймовірно висо-
кий  темп соціального і науково-технічного розвитку.
Сьогодні провідне місця набувають види діяльності, пов’я-
зані  з обмеженням рухової активності, необхідної для нор-
мального розвитку організму і підтримки оптимального ста-
ну. У школах, на уроках фізичної культури недостатня увага
приділяється розумовому розвитку дітей, що негативно по-
значається на їх гармонійному розвитку. Інтеграція розумо-
вої і фізичної діяльності молодших школярів засобами ігро-
вої спрямованості дозволить оптимізувати їх розумовий і
фізичний розвиток, розвивати їх мислення і творчі здібності,
ефективно впливати на освітній процес.
Ключові слова: фізичне виховання, розумова діяльність,
пізнання , рухова активність, інтеграція, засоби, спрямо-
ваність, результативність.
Annotation. Besputchik V.G., Sharevich A.V. The improvement
of mental and physical potential of the young schoolchildren.
The distinctive peculiarity of the last decades is the unbelievable
speed of social, scientific and technical development. The leading
place acquires types of activity, connected with the restriction
of physical  activity,  which is  necessary for the standard
development of the organism and support the optimal condition.
But at the lessons of the physical culture a little time is devoted
to the mental development of the young and junior
schoolchildren, what is  negative for their harmonic
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development. Integration of mental and physical activity of
the young schoolchildren with the means of playing direction
will allow to optimize their mental and physical development,
to develop their thought and creative abil ities, effectively
influence on the process of education, what was proved by the
authors ine the result of the research.
Key words: physical  education, mental, cognitive, physical,
activity, integration, means, direction, result.

Введение.
Современные условия жизни и характер ос-

новных видов деятельности младших школьников
предъявляют к ним повышенные требования: психо-
логические, физические и умственные. Вопросы
интеграции умственной и физической деятельности
детей в настоящее время особенно актуальны и яв-
ляются одним из показателей их здоровья и гармони-
ческого развития [1].

Проблема умственного и физического разви-
тия долгие годы находится в поле зрения учёных-ис-
следователей: Ашмарин Б.А., Шиян Б.М., Гужаловс-
кий А.А. 1990 г. [4], Матвеев Л.П. 1997 г. [8], Холодов
В.И. 1998 г., Кузнецов В.С. 2002 г. [11], Курамшин В.М.
2006 г. и др.

Работа выполнялась по плану НИР учрежде-
ния образования «Брестский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина».

Формулирование целей работы.
Целью нашего исследования явилось: на ос-

нове анализа литературных данных, собственной ана-
литической работы и эксперимента определить спе-
цифику использования средств игровой
направленности на примере игры в шахматы как
фактора гармонического сочетания умственного и
физического развития младших школьников.

Задачи исследования:
1. Выявить отношение младших школьников к заня-
тиям по физической культуре и досуговой дея-
тельности.

2.Изучить внимание и концентрацию учащихся млад-
шего школьного возраста до занятий в секции шах-
мат и после них.

3.Исследовать влияние интеллектуальных игр и ло-
гических заданий на развитие познавательной и
двигательной активности младших школьников в
процессе учебной и секционной работы.

4.Проанализировать самооценку учащимися резуль-
татов познавательной и двигательной деятельности
после участия в экспериментальной программе.

В исследовании использовались следующие
методы:
· литературный обзор;
· анкетирование;
· тестирование;
· педагогический эксперимент;
· педагогическое наблюдение;
· педагогический анализ;
· математический анализ;
· графический анализ;
· данные методического анализа практической ра-
боты по физическому воспитанию младших школь-
ников;

· обобщение опыта работы.

Эксперимент проводился на базе учреждений
образования нового типа с использованием комп-
лексов специально разработанных логических зада-
ний и интеллектуальных игр для использования в
урочных и внеурочных формах по физическому вос-
питанию учащихся младших классов, направленных
на обеспечение мобилизации интеллектуальных и
физических сил [6,7].

В начале исследования мы определили отно-
шение учащихся к физической культуре, как к учеб-
ному предмету, выявили их физкультурно-спортив-
ные предпочтения и ценности, формы досуга. Для
чего использовалось анонимное анкетирование.

До и после эксперимента для изучения внима-
ния и концентрации школьников была проведена «кор-
ректурная проба» (буквенный вариант по Бурдону).

Результаты исследования.
Проведённый опрос учащихся показал, что

40% младших школьников отдают предпочтение
дисциплине физическая культура (рис. 1).

69 % опрошенных считают, что физическая
активность на уроках приносит им радость, 68 % по-
могает формировать осанку, 71 % считает, что тра-
тить деньги на занятия физкультурой и спортом це-
лесообразно (рис. 2).

Из наиболее популярных видов активного до-
суга ученики назвали подвижные игры во дворе (75
%), занятия в спортивных секциях (67 %). Большая
часть свободного времени школьниками тратится на
просмотр телепрограмм и чтение художественной
литературы (рис. 3).

После внедрения комплекса логических и ин-
теллектуальных заданий игровой направленности у
учащихся экспериментальной группы показатели
внимания в среднем увеличились на 62 знака, в то
время как в контрольной группе эти показатели прак-
тически не изменились (рис. 4).

После эксперимента изменились и показате-
ли концентрации: на 1 % в контрольной группе, а в
экспериментальной на 3,4 % (рис. 5).

У занимающихся по экспериментальной про-
грамме значительно улучшились показатели двига-
тельной и познавательной деятельности, техническое
исполнение упражнений, быстрота мышления и ис-
полнения заданий. Исследуя влияние интеллектуаль-
ных игр и логических заданий на развитие двигатель-
ной активности младших школьников в процессе
учебной и секционной работы, мы выбрали для изу-
чения скоростные качества учащихся, т.к. именно
развитие быстроты присутствовало в эксперимен-
тальных заданиях [5]. За основу исследования скоро-
стных качеств были взяты два теста: челночный бег и
бег на 30 метров [9].

В экспериментальной группе улучшился уро-
вень развития скоростных качеств учащихся - в беге
на 30 м у девочек на 0,3, у мальчиков на 0,4 сек; в
челночном беге у девочек на 0,4 сек, у мальчиков на
0,5. А также координационные способности (быст-
рая ловкость) (табл. 1).

Проанализировав данные скоростных качеств
и сравнив результаты до и после эксперимента, мы
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Рис.1. Популярность общеобразова-
тельных предметов
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Рис.2. Отношение учащихся к физической
культуре и спорту
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Рис. 3. Социологические аспекты физической культуры в жизни школьника
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Рис. 5 Динамика показателей концентрации учащихся младших классов
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Таблица 1  
Средний показатель результатов до и после проведения экспериментальной программы 

 
 До После 

Мальчики 12,4 11,9 Челночный бег 4х9 м 
(сек) Девочки 12,3 11,9 

Мальчики 6,5 6,1  
Бег 30 м Девочки 6,3 6,0 

Таблица 2  
Самооценка изменений познавательной деятельности у учащихся,  

занимающихся по экспериментальной программе 
 

Количество учащихся оценивающих изменения  
активности познавательной деятельности 

Уровень 
активности 
познавательной 
деятельности После уроков ФК После тренировки в секции шахмат 

Высокий 22 18 

Средний 20 24 

Низкий 2 2 

Очень низкий 0 0 
 

Таблица 3  
Самооценка изменений двигательной деятельности у учащихся,  

занимающихся по экспериментальной программе 

Количество учащихся оценивающих изменения  
активности познавательной деятельности 

Уровень 
активности 
познавательной 
деятельности После уроков ФК После тренировки в секции шахмат 

Высокий 20 30 

Средний 24 14 

Низкий 0 0 

Очень низкий 0 0 
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провели оценку достоверности различий двух выбо-
рочных средних арифметических по (критерию Стью-
дента t для сопряжённых выборов) [10].

Полученные результаты достоверны: для чел-
ночного бега при уровне значимости Р = 0.01, а для
бега на 30 метров при уровне значимости Р = 0.001.

 После эксперимента была определена экспер-
тная оценка проведённой работы, а также самооцен-
ка учащимися изменений познавательной и двига-
тельной деятельности. В результате самооценки 91 %
учащихся оценил уровень своей познавательной де-
ятельности как средний и высокий, а 9 % как низкий
(табл. 2).

В нашем исследовании познавательная дея-
тельность рассматривалась не просто как деятельное
состояние ученика, а как качество этой деятельнос-
ти, в котором проявляется личность самого ученика
с его отношением к содержанию, характеру деятель-
ности и стремлением мобилизовать свой умствен-
ный, нравственно-волевой и физический потенциал
на достижение учебно-познавательных и двигатель-
ных целей на уроках физической культуры, занятиях
в спортивной секции по шахматам [2,3].

Примерно такие же данные были получены в
самооценке изменений результатов двигательной
деятельности. При этом все 100 % учащихся оценили
уровень своей двигательной активности как средний
и высокий (табл. 3).

Исследование двигательной деятельности уча-
щихся – это одна из важнейших сторон нашего ис-
следования, поэтому для нас было очень важно изу-
чить самооценку учащихся своей двигательной
активности после эксперимента.

Выводы:
1.На основе литературных данных удалось устано-
вить, что современные условия жизни предъявля-
ют повышенные требования к показателям состо-
яния здоровья школьников, их умственного и
физического развития, наличию определённых
психологических свойств и качеств, особенностей
их мышления.

2.Урок физической культуры и здоровья у младших
школьников в ранге приоритетных - находится на
первом месте. Этому свидетельствуют данные оп-
роса учащихся об отношении к физической куль-
туре и спорту.

3.Предпочтительными формами досуга являются:
игры во дворе (75 %), занятия в спортивных секци-
ях (67 %). Наблюдается низкая активность участия
школьников во внеклассной работе по физической
культуре ввиду большой загруженности по углуб-
ленному изучению профилированных предметов
в образовательных учреждениях нового типа.

4.Экспериментально подтверждено, что комплекс
интеллектуальных и логических заданий игровой
двигательной направленности на примере игры в
шахматы является эффективным средством интел-
лектуального, психологического и физического
развития, разносторонне и многопланово воздей-
ствующего на младших школьников.

5. «Корректурная проба» показала, что у учащихся,
занимающихся по экспериментальной программе,
средние показатели внимания и концентрации зна-
чительно увеличились, а в контрольной группе эти
показатели остались на прежнем уровне.

6.На основании педагогического исследования можно
констатировать, что познавательная деятельность
школьников младшего возраста значительно улучши-
лась после внедрения комплекса логических и интел-
лектуальных заданий игровой направленности.

7.Улучшился уровень развития скоростных качеств
учащихся младших классов - в челночном беге и
беге на 30 м и показатели двигательно-координа-
ционных способностей (быстрая ловкость).

8. В результате самооценки участия в эксперимен-
тальной программе у учащихся отмечены поло-
жительные сдвиги в познавательной и двигатель-
ной деятельности.

9.Полученные данные эксперимента подтверждают
эффективность и необходимость использования в
практике физического воспитания интеграции ум-
ственной и двигательной деятельности с помощью
средств игровой направленности.

10. Дальнейшее исследование предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем: ин-
теграции умственной и мышечной деятельности
младших школьников для совершенствования учеб-
но-познавательного процесса по физическому вос-
питанию.

В перспективе предполагается эксперимен-
тально проверить эффективность применения комп-
лексов логических заданий на примере игры в шах-
маты как фактора интеграции и гармонического
сочетания умственного физического развития сред-
них и старших школьников.
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ТУРИСТСКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ УКРАИНЫ
Булашев А.Я., Каплина Л.И.
Харьковская государственная

 академия физической культуры

Аннотация. В статье представлены результаты исследования
по туристско-географическому районированию Украины для
совершенствования классификации туристских спортивных
маршрутов на ее территории. Разработанная схема турист-
ско-географического районирования  Украины может быть
использована для предварительной оценки регионов по клас-
сификационной  сложности планируемых и выполняемых
туристских маршрутов и в дальнейшем для создания «Пе-
речня классифицируемых туристских маршрутов».
Ключевые слова: туристско-географическое районирование,
классификация туристских маршрутов, туристская зона, ту-
ристская провинция , равнинная  страна, горная страна.
Анотація. Булашев А.Я., Капліна Л.І. Туристсько-географі-
чне районування України. В статті надані результати дослі-
дження з туристсько-географічного районування України для
вдосконалення класифікації туристських спортивних марш-
рутів на  її території. Розроблена схема туристсько-геогра-
фічного районування  України може бути використана для
попередньої оцінки регіонів по класифікаційній складності
планованих  і виконуваних туристських маршрутів і надалі
для створення «Переліку туристських маршрутів».
Ключові слова: туристсько-географічне районування , кла-
сифікація туристських маршрутів, туристська зона, турис-
тська провінція, рівнинна  країна, гірська країна.
Annotation.  Bulashev A., Kaplina L. Tourist-geographical
districting Ukraine. In the article the results of research on the
tourist-geographical districting of Ukraine are presented for
perfection of classification of tourist  sporting routes on i ts
terri tory.  The designed scheme of the tourist -geographical
geographical demarcation of Ukraine can be used for a tentative
estimation of regions on classification complexity of planned
and executable tourist itineraries and further for building of
“The List of categorized tourist itineraries”.
Keywords: tourist-geographical districting, classification of
tourist routes, tourist  area,  tourist province,  flat country,
mountain country.

Введение.
Туристско-географическое районирование –

это специфический подход к оценке географической
составляющей любой территории (района) с точки
зрения ее использования для оздоровления и туриз-
ма и оно не совпадает ни с административным, ни с
физико-географическим, ни с каким-либо другим.

Украина расположена на площади 603, 7 тыс.
кв. км и занимает в Европе 2 место по величине пос-
ле Европейской части России. Климат умеренный,
преимущественно континентальный, на Южном бе-
регу  Крыма – субтропический средиземноморско-
го типа. Средние температуры января – минус 4єС –
8єС, июля – плюс 18єС – 24єС.

В Украине культивируются все виды спортив-
ного туризма и практически вся территория исполь-
зуется для организации и проведения пеших, лыж-
ных, водных (1-3 к.сл.), горных н/к (с элементами 3
к.сл.), велосипедных, автомото- (1-4 к.сл.) походов.

Трудно согласиться с мнением А. Колотухи,
что по Карпатско-туристской спортивной зоне «пер-
спективы для повышения категорийности имеют
маршруты по пешеходному и горному туризму –

соответственно до IV и III категории сложности». Ведь
техническая сложность пешеходного маршрута оп-
ределяется не только и не столько его продолжитель-
ностью и протяженностью, но и географическим
показателем, который у Крыма и Карпат равен 3 бал-
лам (при максимуме до 25-30 баллов) [5].

Важное значение имеет и автономность мар-
шрута, коэффициент которой при полной автономии
равен единице, а при частичной – 0,2-0,5. Но самое
главное, где в Карпатах локальные препятствия? Ка-
тегорированные (летом) перевалы и вершины от 1-а
до 2-б категории сложности, нет сложных каньонов,
переправ, траверсов. Отсутствуют и по-настоящему
протяженные препятствия: болота, пески, снежные,
ледовые и водные участки. На лыжных маршрутах,
если техническая сложность (ТС=0), необходимо
значительно увеличивать протяженность при той же
продолжительности.

Все это в равной степени относится и к гор-
ным маршрутам, где главным критерием оценки
сложности маршрута является наличие, даже для
походов 1-й категории сложности, категорированных
(по принятой в туризме альпинистской классифика-
ции) перевалов. В Карпатах и в Крыму таких перева-
лов нет по факту. А ведь формально спортсмен, про-
шедший пешеходную «четверку» или горную
«тройку», имеет право идти соответственно в «пя-
терку» или «четверку», т.е. в районы Саян, Якутии,
Чукотки, на перевалы Тянь-Шаня, Алтая, Памира,
Кавказа. Или Альпы, Анды, Кордильеры [7].

К чему это может привести нетрудно предста-
вить: при полном отсутствии технического опыта это
может привести к аварийной ситуации с весьма пе-
чальными последствиями.

Большая часть территории Украины относит-
ся, в географическом плане, к юго-западной окраине
Восточно-европейской равнины, которая включает
на Западе Волынскую, Подольскую, Приднепровс-
кую возвышенности; на юго-востоке – Приазовскую
возвышенность и Донецкий кряж; на севере – По-
лесскую, в средней части – Приднепровскую, на юге
– Причерноморскую низменности, на юго-западе –
Украинские Карпаты, на юге – Крымские горы [3].

Принципы построения классификации тури-
стских маршрутов исходят из анализа и оценки при-
родных условий конкретных территорий. Как в це-
лом категорирование маршрутов, так  и их
организация и проведение основаны на учете и изу-
чении местных природных условий. Коренное отли-
чие природной обстановки различных регионов оп-
ределяет не только структуру природных комплексов,
но и критерии сложности при категорировании ту-
ристских маршрутов. Изучение вопросов дифферен-
циации природных комплексов имеет научное и при-
кладное значение. Первое заключается в разработке
схем природного районирования, второе – в интер-
претации этих материалов для хозяйственного исполь-
зования данной территории.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.
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Цель исследования: на основе разработанной
нами методики оценки природных условий Украи-
ны создать схему туристско-географического райо-
нирования страны, что в свою очередь позволит раз-
работать на научной основе классифицированные
туристские маршруты по культивируемым видам
туризма.

Результаты исследований.
Для туристско-классификационного райо-

нирования использована схема физико-географи-
ческого районирования Украины [1, 6]. В ее осно-
ве  различные принципы,  среди которых
определяющим является зонально-азональный.
Это положение региональной дифференциации,
определяет выбор системы таксономических еди-
ниц районирования и включает группу зональных
единиц – зон и подзон, группу азональных единиц
– стран и областей, и группу зонально-азональных
единиц – провинцию, район.

Таксономические единицы физико-географи-
ческого районирования, отражающие объективные
закономерности природной дифференциации терри-
тории, не зависят от прикладных задач и не могут
изменяться от цели хозяйственного использования
территории. Целевое использование районирования
в рамках решения конкретных социально-экокоми-
ческнх задач осуществляется посредством оценива-
ния природных регионов в рамках таксономических
единиц районирования.

Основываясь на этом, нами была сделана по-
пытка выполнить туристско-географическое райони-
рование Украины. В основу районирования поло-
жен оценочный принцип. Он заключается в оценке
регионов районирования с использованием основ-
ных методов и таксонометрических единиц физико-
географического районирования для спортивного
туризма при классификации маршрутов по катего-
риям сложности [1, 4, 6].

Таким образом, таксономические единицы
туристско-географического районирования имеют
двухчленный характер. Например, туристская зона,
туристская область, туристская провинция. Такая
система таксономических единиц обеспечивает
объективность выполняемых работ, заложенную в
природном районировании, а метод оценивания по-
зволяет установить предварительное значение кате-
горий сложности, выделенных на схеме туристско-
географического районирования таксономических
единиц согласно нормативным требованиям
спортивно-туристской классификации. Метод тури-
стско-географического оценивания отдельных ком-
понентов природной среды позволяет определить
сложность локальных и протяженных препятствий на
маршруте и сроки наиболее благоприятного прове-
дения туристских маршрутов.

Рассмотрим схему туристско-географическо-
го районирования Украины, систему таксономичес-
ких единиц районирования категории сложности
выделенных регионов и сроки проведения туристс-
ких походов (табл. 1).

Туристская зона смешанных лесов. Юго-за-
падная часть зоны смешанных лесов в пределах Ук-
раины занимает Южное Полесье.

Характерными чертами природных условий
этого региона является низменный рельеф с широ-
кими заболоченными речными долинами, средняя
густота которых достигает 0,29 км/км2, высокий уро-
вень грунтовых вод, положительный баланс влаги,
господство дерново-подзолистых и болотистых почв,
распространение сосновых лесов с примесью ши-
роколиственных пород.

Неоднородность природных условий позволя-
ет выделить в пределах этой зоны следующие геогра-
фо-туристские провинции:

Туристская провинция Волынского Полесья
занимает западную часть Украинского Полесья. При
общих типичных чертах полесских ландшафтов про-
винция имеет отличительные особенности в геоло-
гическом строении. Господствующей коренной по-
родой здесь являются отложения мела, которые
определяют характерные ландшафтные черты. По-
верхность представляет собой, в основном плоскую
низменность со средними уклонами 0,00006 и, как
следствие, медленное течение рек, плохой естествен-
ный дренаж территории заболоченность.

При оценке категории сложности планируе-
мых маршрутов, учитывая количество зачетных бал-
лов, которые набрал определенный маршрут по со-
ответствующему набору локальных и протяженных
препятствий этой провинции, учитывается: большая
залесенность (до 40% всей площади) территории, за-
болоченность (до 10% всей территории, а по некото-
рым районам – до 20% земельных угодий), заозерен-
ность (свыше 300 озер). Расчетная категория
сложности прокладываемых маршрутов ориентиро-
вочно составляет II категорию.

Туристская  провинция Житомирского Поле-
сья расположена к востоку от Волынского. Главная
отличительная черта – расположение в пределах при-
поднятой части кристаллического щита, большая рас-
члененность поверхности, меньшая заболоченность.

На определение категории сложности влияет
приподнятость и расчлененность рельефа. В южной и
центральной частях отметки на водоразделах достига-
ют 250 м, а в пределах Словечанско-Овручской возвы-
шенности – 316 м. В этой связи сложность туристских
маршрутов может быть отнесена к II категории.

Туристская провинция Киевского Полесья рас-
положена между Житомирским и Черниговским. Его
поверхность – равнинная с абсолютными отметками
140 – 150 м. Глубина расчленения провинции состав-
ляет 25 – 50 м. Речная сеть провинции довольно глубо-
кая. Лесистость в речных бассейнах колеблется от 20
до 40% с наибольшей лесистостью в бассейне реки
Тетерев. Вследствие большой залесенности этого рай-
она по классификации его можно отнести ко II катего-
рии сложности, остальная территория провинции от-
носится к I категории сложности.

Провинция  Черниговского Полесья находит-
ся в пределах северо-западной части Днепровско-
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Донецкой впадины, что обусловило своеобpaзие
геоморфологического строения, характер и интен-
сивность природных процессов, особенности фор-
мирования почвенно-растительного покрова. В орог-
рафическом отношении провинция представляет
собой северо-западную часть Днепровско-Донецкой
низменности с отметками 100-170 м.

Своеобразие ландшафтно-типологической
структуры определяется распространением как ме-
стностей полесского типа, так и местностей лесостеп-
ного типа. Выравненность поверхности, незначитель-
ная заболоченность (5-6%) слабая расчлененность
территории (0,1% оврагов) позволяет отнести про-
винцию к I категории сложности по туристско-клас-
сификационному районированию.

Туристская лесостепная зона. В пределах Ук-
раины лесостепная зона простирается от предгорий
Карпат до западных отрогов Средне-Русской возвы-
шенности. Южная граница зоны проходит по север-
ному пределу распространения обыкновенных чер-
ноземов.

Ландшафт лесостепи очень разнообразен, что
обусловливает благоприятные условия для различ-
ных видов туризма. Радиационные условия и темпе-
ратурный режим со средними температурами июня
на западе  +16° и на востоке  + 22° и длительностью
периода с температурой выше  +15° 100-120 дней спо-
собствует развитию пешеходного и велотуризма.
Продолжительность зимнего периода (60-70 дней) с
устойчивым снежным покровом позволяет развивать
лыжный туризм.

Хорошо развитая речная сеть лесостепной
зоны (в среднем, 0,2 км/км2) по характеру режима
принадлежащая к равнинному типу, благоприятству-
ет развитию водного туризма.

Наложение азональных факторов, проявляю-
щихся в границах таких туристских областей, как Во-
лыно-Подольская возвышенности, Приднепровская
возвышенность, Днепровско-Донецкая низменность,
отроги Средне-Русской возвышенности на зональные
черты лесостепи,  а также региональная их оценка
для туристско-классификационных целей позволила
выделить следующие ографические провинции:

Лесостепная туристская провинция Волыно-
Подольской  возвышенности занимает западную
часть лесостепи, В ее основе находится Волыно-По-
дольская плита. Для территории характерен крупно-
холмистый рельеф эрозионно-тектонического про-
исхождения с небольшими отметками,
привязанными к северной части возвышенности (450
– 470 м). Различные районы провинции отличаются
характерными физико-географическими особенно-
стями, влияющими на оценку категории сложности
планируемых туристских маршрутов.

Волынская возвышенность, имея приподня-
тую поверхность в пределах Сокальско-Мизочской
гряды (345 м) и расчлененный рельеф, может быть
отнесена ко II категории сложности.

Малое Полесье представляет собой внутрен-
нюю аккумулятивную равнину со слабой расчленен-
ностью рельефа, что позволяет отнести его к I
катeгории сложности.

Северная окраина Подольской возвышеннос-
ти, включающая Голо-горо-Кременецкий кряж, Во-
роняки, Росточье, имеет приподнятую поверхность
(350 – 470 м), большие перепады высот до 250 м, сред-
негорный лесистый ландшафт, что позволяет оценить
ее как II категорию сложности.

Остальная часть Подольской возвышенности,
сложенная известняками, устойчивыми против вы-
ветривания, представляет собой приподнятые (250 –
300 м) плоские водоразделы, что дает возможность
отнести ее ко II категории сложности.

Лесостепная туристская провинция При-
днепровской возвышенности лежит в пределах Ук-
раинского кристаллического щита. Рельеф отличает-
ся разнообразием эрозионных и водноледниковых
форм. Поверхность приподнята (230-270 м) и расчле-
нена тектоническими впадинами. Перепад высот до-
стигает 120 м. Учитывая значительную расчленен-
ность рельефа, провинцию можно отнести к II
категории сложности.

Лесостепная туристская провинция Днеп-
ровско-Донецкой низменности лежит к востоку от
Днепра. В тектоническом отношении приурочена к
Днепровско-Донецкой впадине, а в рельефе отвеча-
ет Днепровско-Донецкой низменности. По характе-
ру рельефа это – полого-волнистая низменная рав-
нина с отметками на водоразделах до 200 м, на
плиоценовых террасах – 150 – 180 м и антропогено-
вых террасах 110 – 120 м над уровнем моря. Несмот-
ря на глубокий врез долин, достигающий 80 м, и зна-
чительное расчленение балками, оврагами,
оползнями, в целом территория провинции имеет I
категорию сложности.

Туристская степная зона. Среди других зон
выделяется наибольшими тепловыми ресурсами,
наибольшей продолжительностью периодов актив-
ных биологических процессов (табл. 2).

В пределах степной зоны расположены семь
крупных геологических структур, определяющих
внутризональные различия ландшафтов. На основа-
нии учета геолого-геоморфологических и водно-теп-
лобалансовых различий, обуславливающих особен-
ности местных приpодных процессов и
внутризональную дифференциацию ландшафтов,
выделяются следующие географо-туристские про-
винции.

Таблица 2 
Туристская степная зона. 

 
Со средними температурами воздуха выше Безморозный 

период 0º 5º 10º 15º 
160-222 250-300 210-245 160-195 120-145 
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Степная туристская провинция Волыно-По-
дольской возвышенности расположена на южных
отрогах Подольской возвышенности. Рельеф пред-
ставляет собой волнистую равнину с абсолютными
отметками междуречий 125-200 м. Перепады высот
достигают 100 м. Густота овражно-балочной сети
колеблется в пределах 1,5-0,8 км/км2. Значительная
расчлененность территории и большие перепады
высот позволяют отнести провинцию к туристским
маршрутам II категории сложности.

Степная туристская провинция Приднепров-
ской возвышенности в геоструктурном отношении
привязана к Украинскому кристаллическому щиту.
Орографически она представлена возвышенной (200-
250 м) волнистой равниной, расчлененной долинно-
балочной сетью. Максимальные перепады высот
составляют 200 м, что позволяет оценить террито-
рию согласно туристской классификации пo II кате-
гории сложности.

Степная туристская провинция Днепровско-
Донецкой низменности расположена в полосе при-
членения трех геоструктурных элементов. Наиболее
приподнятая часть провинции на северо-восточной
периферии достигает 200 м. По классификационной
сложности туристских маршрутов территория отне-
сена к I категории сложности.

Степная туристская провинция отрогов
Среднерусской возвышенности лежит в пределах
юго-западного склона Воронежского кристалличес-
кого массива. В пределах водоразделов поверхность
приподнята до 220-240 м. Рельеф территории расчле-
нен многочисленными речными долинами, балка-
ми, оврагами. Глубина долин достигает 100 м, об-
щий перепад высот составляет 150 м. Это позволяет
отнести провинцию к II категории сложности.

Туристская провинция Донецкого кряжа вы-
деляется как возвышенность. В геоструктурном от-
ношении представляет  собой складчатую страну гер-
цинского орогенеза. В орографическом  отношении
провинция является приподнятой до 300-350 м  рав-
ниной с увалистым долинно-балочным глубоко рас-
члененным рельефом. Густота овражно-балочной
сети – 0,50-0,75 км/км2. достаточно осложненный
рельеф позволяет отнести провинцию к II категории
сложности.

Степная туристская провинция Приазовс-
кой возвышенности выделяется своеобразием при-
родных процессов, обусловленных высоким залега-
нием докембрийских кристаллических пород,
которые обнажаются в долинах рек и на водоразде-
лах, образуя скалистые гряды. Отдельные «каменные
могилы» поднимаются до 200-300 м. Перепады вы-
сот составляют 150м. Это дает возможность отнести
провинцию к II категории сложности.

Степная туристская провинция Причерно-
морско-Приазовской низменности в тектоническом
отношении относится к северному Крыму. Морфо-
логически поверхность провинции представляет со-
бой низменную равнину. Общая равнинность повер-
хности с незначительными понижениями в виде

речных долин, балок, степных блюдец обуславливает
спокойный рельеф и позволяет оценить территорию
по I категории сложности.

Туристская провинция степного Крыма зани-
мает северную часть Крымского полуострова. В текто-
ническом отношении она южной части Причерномор-
ской впадины. Направленность современных
природных процессов неодинакова. В пределах Севе-
рокрымской низменности, представляющей собой плос-
кую равнину с высотами от 10 – 30 м до 100 – 150 м,
наблюдаются нисходящие движения территории, а в
пределах Тарханкутской и Керченской возвышеннос-
тей, где рельеф расчленен высотами до 200м, наблюда-
ются восходящие тектонические движения. В  целом,
провинцию можно отнести к I категории сложности.

Туристская область Горного Крыма занима-
ет южную часть Крымского полуострова. Значитель-
ная расчлененность рельефа, различная приподня-
тость поверхностей выравнивания, различия в
тепло-влагобалансовых процессах обусловили зна-
чительные зонально-азональные различия в преде-
лах области и позволили выделить следующие гео-
графо-туристские провинции:

Предгорная туристская провинция Крыма
включает внутреннюю и внешнюю куэсты с высота-
ми 300 – 600 м и перепадами высот до 250 м.  Это
позволяет определить степень сложности территории
по II категории туристской классификации.

Туристская провинция Главной горной гря-
ды Крыма представляет собой горный массив, дос-
тигающий в центральной части максимальных отме-
ток (вершина Роман-Кош – 1545 м). В западной части
рельеф отличается наибольшей целостностью, а в
восточной, где сбросы и  эрозия воздействовали на
литологически разнородные пласты, xaрактеризуется
разной расчлененностью. Значительные перепады
высот (500 м), расчлененность рельефа позволяют
отнести провинцию к III – IV категории сложности.

Туристская провинция Южного Берега Кры-
ма включает прибрежную полосу от 1 – 2 км до 6 – 8
км. Преобладают долинно-амфитеатровые формы
рельефа, местами загроможденные известняковыми
глыбами, перепады высот составляют 150 м. Провин-
ция отнесена по туристской классификации ко II ка-
тегории сложности.

Туристская область Украинских Карпат от-
носится к обширной карпатской горной стране. Кар-
паты сложены толщей мелового и неогенового фли-
ша и имеют характерное продольно-зональное
размещение структурно-орографических элементов.
Они получают различное количество тепла и влаги,
что способствует формированию различных ланд-
шафтов. По зонально-азональным признакам мож-
но выделить следующие провинции:

Туристская провинция Предкарпатья в тек-
тоническом отношении лежит в пределах Предкарпат-
ского прогиба. Современный рельеф представляет
собой расчлененную возвышенность с высотами 60-
70 м и перепадами высот 200 – 300 м, что позволяет
отнести территорию к II – III категории сложности.
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Туристская провинция Внешних  Карпат
включает два района Скидовых Карпат (Бескиды  и
Горганы) и Покутско-Буковинские Карпаты. Первый
выделяется средневысотными хребтами с максималь-
ными отметками, превышающими 1800 м, и расчле-
нением рельефа до 800 – 900 м. Второй характеризу-
ется сочетанием низкогорных местностей, покрытых
буковыми лесами, с террасово-долинными местно-
стями. Значительная приподнятость территории,
большая расчлененность рельефа, залесенность тер-
ритории, достигающая 56%, позволяет отнести про-
винцию к III – IV категории сложности.

Водораздельно-Верховинская туристская
провинция расположена в пределах Верховинского
хребта, Внутренних Горган и Ворохто-Путильского
низкогорья. Морфологическая структура ландшаф-
та соответствует средневысотным хребтам с резким
вертикальным расчленением рельефа, покрытым
елово-пихтовыми лесами, позволяет оценить терри-
торию по III – IV сложности туристской
клaccификации.

Полонино-Черногорская туристская провин-
ция включает Полонинский хребет, Свидовец и Чер-
ногоры. Полонинские Карпаты отличаются сочетани-
ем низкогорных ландшафтов с дубово-буковым и
лесами и среднегорных (1500-1600 м) с буково-хвой-
ными лесами. Свидовецко-Черногорский район – наи-
более приподнятая часть Карпат. Горная группа Сви-
довца имеет абсолютные отметки 1700 – 1900 м, а
Черногора – 2000 м, имея вершиной Петрос (2020 м),
Говерлу (2061 м). Альпийские черты ландшафта, зна-
чительная приподнятость территории и перепады вы-
сот до 400 – 500 м позволяют отнести район к IV –V
категории сложности по туристской классификации.

Чивчино-Раховская туристская провинция.
Массив сложен кристаллическими породами и от-
личается значительным расчленением. Его абсолют-
ные отметки достигают 1450 м с глубиной расчлене-
ния 500 м. По этим показателям район можно отнести
к III – IV категории сложности [2].

Туристская провинция Вулканических Кар-
пат лежит в пределах Ужгород-Хустского хребта. В
орографическом отношении это молодые неогено-
вые структуры с абсолютными высотами 700 – 800
м. Слабая расчлененность территории позволяет от-
нести ее ко II категории сложности.

Туристская провинция Закарпатской равни-
ны привязана к Закарпатской низменной равнине и
имеет отметки 110-120 м. На фоне монотонной рав-
нины поднимаются островные вулканические мас-
сивы. Среди них наибольший массив образует Бере-
говское холмогорье с абсолютными отметками 367
м, а относительные отметки не превышают 60 м. По
туристской классификации провинция отнесена к I
категории сложности [2].

Выводы.
1.На основании покомпонентного анализа выполне-
на региональная оценка, разработана схема турис-
тско-географического районирования Украины,
которая позволяет классифицировать регионы стра-

ны по степени сложности туристских спортивных
маршрутов.

2. Разработанная схема туристско-географического
районирования Украины может быть использова-
на для предварительной оценки регионов по клас-
сификационной сложности планируемых и выпол-
няемых туристских маршрутов и в дальнейшем для
создания «Перечня классифицируемых туристских
маршрутов».

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем турис-
тско-географического районирования Украины.
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ДИДАКТИКО-ВИХОВНИЙ АСПЕКТ
ТРЕНУВАННЯ ЮНИХ ФУТБОЛІСТОК
Еделев О.С., Єфімако В.О., Шалар О.Г.
Херсонський державний університет

Анотація. Успішність навчання у юнацькому спорті не мож-
ливе без організації певних виховних заходів. Організація
тренувального процесу юних футболісток має відбуватися
за певних умов: правильна постановка завдань, необхідний
об’єм тренувальних навантажень , дотримання принципів
спортивного тренування , досвід  та освіченість тренера,
зборів гравців команди з батьками, керівництвом команди,
зручний розклад, наявності матеріально-технічної бази.
Ключові слова: навчально-тренувальний процес, дисципліна,
старанність, засвоєння навчального матеріалу, оцінка за гру.
Аннотация. Эделев А.С., Ефимако В.А., Шалар О.Г. Дидакти-
ко-воспитательный аспект тренировки юных футболисток.
Успешность обучения в юношеском спорте не возможно без
организации  определенных воспитательных мероприятий.
Организация  тренировочного процесса юных футболисток
должна происходить по определенным условиям: правиль-
ная постановка  задач, необходимый объем тренировочных
нагрузок, соблюдение принципов  спортивной тренировки,
опыт и образованность тренера, сборов игроков команды с
родителями, руководством команды, удобное расписание,
наличие материально-технической базы.
Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, дисцип-
лина, старание, освоение учебного материала, оценка за игру.
Annotation. Edelev A. S. Yefimako V.A. Shalar O.G. Didactic
and educational aspects of young female football  players
training. Success in youth sport training is impossible without
organization of some educational events. Architecture of training
process of juvenile football players should descend on defined
conditions: straightening statement of the problems, necessary
volume of training loads, keeping of principles of sports training,
experience and erudition of the trainer, collectings of players
of a team with parents,  a management of the team, the
convenient schedule, presence of material baseline.
Key words: educational and training process, discipline, diligence,
understanding of educational material, grade for game.
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Вступ.
Незважаючи на зростаючу у світі популярність

жіночого спорту взагалі і футболу, зокрема, є обме-
жена кількість як досліджень, так і методичних реко-
мендацій, що стосуються підготовки жінок у футболі.
Відсутність необхідної методичної і спеціальної літе-
ратури з жіночого футболу ускладнює можливості
правильної організації навчально-тренувального про-
цесу, побудови тренувальних занять та оптимальне
визначення їхнього змісту і спрямованості.

Ефективність організації навчально-тренуваль-
ного процесу юних спортсменів має відбуватися за
певних умов, а саме: наявності матеріальної бази
(спортивних майданчиків, м’ячів, стійок для обвідки,
щитів тощо); дотримання принципів спортивного
тренування (активності, всебічності, наочності тощо);
досвіду та освіченості тренера; зручний розклад тре-
нувальних занять; зборів гравців команди з батька-
ми, керівництвом команди та ін. Але головне покли-
кання тренера – це виховання юного спортсмена.
Саме формування моральних і вольових якостей учнів
ДЮСШ (дисципліни, старанності, наполегливості,
колективізму тощо) а також облік тренером якості
засвоєння техніко-тактичних елементів та об’єктив-
ного оцінювання ігрових дій футболісток під час зма-
гань – можна вважати головною умовою в органі-
зації навчально-тренувального процесу юних
футболісток [1-5].

Найбільш суттєвим моментом у спортивно-
му тренуванні футболісток є формування особисто-
го ставлення їх до тренування, виховання у них актив-
ної позиції у ставленні до свого здоров’я, міцності
тіла. Дуже важливо відзначити, що оптимізації трену-
вальних впливів в системі навчання футболу сприяє
позитивна мотивація до занять фізичними вправами,
вивчення індивідуальних відмінностей в спортивній
діяльності.

З огляду на це наше дослідження є актуальним
і спрямоване на вдосконалення організації навчаль-
но-тренувального процесу юних футболісток.

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Херсонського державного університету.

Формулювання цілей роботи
Мета дослідження полягала у  розробці шляхів

та засобів удосконалення управління навчально-тре-
нувальним процесом юних футболісток.

Виходячи з мети роботи було сформульовано
такі завдання:
1. Розробити методику управління навчально-трену-
вальним процесом футболісток віком 13-14 років.

2. Експериментально обґрунтувати дидактично-мето-
дичні засоби та прийоми, які дозволяють оптимізува-
ти процес спортивного тренування юних футболісток.

Результати дослідження
Відповідно до появи нових напрямків футбо-

лу змінились і вимоги до технічної, тактичної та фізич-
ної підготовленості футболісток. Для більш ефектив-
ного проведення тренувального процесу необхідно
використання сучасних засобів та методів навчання
специфічним технічним прийомам та розвитку пев-

них фізичних якостей, притаманних саме даному виду
футболу.

У дослідженні взяли участь дівчата віком 13-14
років, футбольної команди «Ніка» Миколаївської ди-
тячо-юнацької спортивної школи № 3. Спостережен-
ня проводилося в період з серпня 2007 року по тра-
вень місяць 2008 року.

Серед факторів, що мають суттєвий вплив на
підвищення ефективності і якості спортивної підготов-
ки, суттєве місце займає перевірка і оцінка діяльності
учнів. Від того, як здійснюється перевірка і оцінка знань,
умінь і навичок, багато в чому залежить поведінка
учнів, їхнє ставлення до навчання, а також формуван-
ня самостійності, ініціативи, працелюбства тощо.

Щоб краще керувати спортивною підготовкою
футболісток, на початку тренувального процесу (сер-
пень 2007 року) було застосовано «Таблицю успіш-
ності». В якій оцінюється успішність спортивної
діяльності спортсменок за наступними складовими:
дисципліна, старанність, засвоєння матеріалу та оці-
нка за гру. Тобто наочно відображалися результати
роботи гравців та команди в цілому протягом міся-
ця. Застосування обліку було спрямоване на підви-
щення інтересу до занять футболом, покращення
відношення до тренувального процесу, вдосконален-
ня гри юних футболісток.

Були розроблені і доведені до відома всім фут-
болісткам та їх батькам критерії оцінювання ставлен-
ня юних футболісток до спортивної діяльності:

ДИСЦИПЛІНА:
8-10 балів – Дотримання встановлених в команді мо-
ральних, естетичних норм поведінки, правил для
спортсменок, певних звичаїв, традицій; швидке і точ-
не виконання вимог тренера; свідома поведінка.

5-7 балів – Регулярне відвідування всіх тренувальних
занять та змагань; випадкові спізнення, добра по-
ведінка.

1-4 бали – Нерегулярне відвідування тренувальних
занять та змагань, часте спізнювання; байдуже (фор-
мальне) ставлення до вимог тренера; нестриманість
у вчинках.

СТАРАННІСТЬ:
8-10 балів – Сумлінне ставлення до виконання всіх
завдань; постійна зайнятість тренувальною або
змагальною справою; звичка якісно і своєчасно ви-
конувати тренувальні заняття і змагання; зацікав-
леність у досягненні позитивного результату; до-
помога товаришам по команді у складних
ситуаціях.

5-7 балів – Прояв певних старань при виконанні фізич-
них вправ спортсменками; самостійне виконання
визначених завдань.

1-4 бали – Відсутність старанності у виконанні склад-
них і важких вправ; байдужість до досягнення більш
кращого результату; зацікавленість тільки футболь-
ними подіями та новинами.

ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:
8-10 балів – Уміння застосовувати техніко-тактичні
прийоми при зміні змагальної та ускладненої тре-
нувально-тактичної ситуації; успішне розв’язання
завдань.
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5-7 балів – Уміння використовувати технічні прийо-
ми у типових ігрових ситуаціях.

1-4 бали – точне знання прийому, що вивчається. Але
у техніці виконання та у практичному застосуванні
багато помилок.

ОЦІНКА ЗА ГРУ:
Виставляється на думку тренера (тренерської

ради) в залежності від результативності дій юних фут-
болісток у виступах різного типу змагань.

Зміни у ставленні юних футболісток до проце-
су спортивного тренування позитивно вплинули на
спортивний результат.

У серпні місяці була розпочата підготовка до
навчально-тренувального процесу, що включала про-
ведення зборів команди. Перед командою була по-
ставлена мета на наступний сезон – перемога на об-
ласних змаганнях. Гравців команди ознайомили з
низкою вимог до навчання у СДЮШОР. Також у цей
період активно проводився добір здібних дівчат у ко-
манду (було залучено четверо дівчат).

Перші тренування серпня носили повільний
не дуже інтенсивний характер. Були застосовані на-
ступні засоби: крос по пересіченій місцевості, загаль-
норозвивальні вправи під музику, вправи в парах з
переносом партнера на плечах, на руках та на спині,
вправи з різноманітними видами переміщення; жон-
глювання в парах, передачі та зупинки в парах на місці,
квадрати. Також було проведено декілька тренуваль-
них ігор з футболу.

Підсумки роботи команди за серпень місяць
за «Таблицею успішності» показано на рис. 1.

В жовтні продовжувалася робота щодо ство-
рення фундаменту майбутньої спортивної форми
юних футболісток. Значно збільшується інтенсивність
тренувальних навантажень. Якщо раніше тренуван-
ня характеризувалися використанням окремих видів
підготовки (фізичної, технічної, тактичної), то в цей
період вони об’єднувалися в цілісну змагальну (інтег-
ральну) підготовку.

У другій половині жовтня місяця команда
провела ряд контрольних, товариських матчів. Пер-
шу зустріч провели між першим й другим складом.
Одну гру з хлопцями зіграли у змішаних складах, дру-
гу проти хлопців. Також провели гру проти місцево-
го дитячого інтернату № 5 та студенток Інституту
фізичної  культури МДУ.

Щодо створення сприятливого психологічно-
го клімату та колективізму  у команді застосовували
перегляд у кінотеатрі футбольний фільм «Гол», прий-
мали участь у святі миколаївського футболу.

Підсумки роботи команди за жовтень показані
на рис.2.

Порівнюючи результати успішності спортив-
ної діяльності юних футболісток за серпень та жов-
тень (вересень та інші місяці теж фіксувалися), мож-
на побачити позитивну динаміку. За рахунок певних
виховних заходів та наочного застосування «Таблиці
успішності», де ретельно відмічалися та аналізували-
ся складові спортивної діяльності футболісток, не за-
лишилося низьких оцінок, а за такими показниками

як «старанність» та «засвоєння матеріалу» високий
рівень склав 92%.

Позитивна зміна відношення футболісток до
спортивної діяльності у поєднанні із різноманітними
засобами (інтегральні та змагальні вправи та ін.) спри-
чинило покращення їх фізичних якостей і виконання
техніко-тактичних дій.

Наприклад, порівняльний аналіз рівня розвит-
ку швидкісних  здібностей вказує на те, що результа-
ти дещо покращилися у юних футболісток (рис.3.).

Щодо покращення швидкісних якостей у
дівчат використовувалися також біг «з тінню», стар-
ти за різними сигналами, біг з місця по прямій, під
уклін та вгору, стрибковий біг на 10-25 м, повторний
біг від 10 до 60 м, біг 10-30 м із закидуванням гоміл-
ки, з високим підніманням стегна, біг з максималь-
ною частотою рухів ніг на місці (4-6 сек. бігу, через
1,2 хв. відпочинку).

Також можна відмітити позитивну динаміку
підвищення показників юних футболісток  у веденні
м’яча на 30 м: (рис.4).

Для покращення техніки виконання ведення
м’яча футболістками використовувалися наступні
засоби:
- ведення м’яча різними способами по прямій лінії;
- ведення м’яча по коридору шириною 50-60 см зі
зміною способу ведення, ведучої ноги (лівої і пра-
вої) і темпу;

- ведення м’яча по прямій із прискоренням;
- 7-8 гравців з м’ячами здійснюють ведення в цент-
ральному колі, змінюючи напрямок і темп руху.
Завдання – уникнути зіткнення.

- Естафета. Дві команди в колонах знаходяться на лінії
старту. Всі учасники по черзі обводять 6 стійок,
відстань між якими по 2-3 м. Перша стійка – за 5 м
від старту.

Висновки.
Правильна організація навчально-тренувально-

го процесу одне з головних найважливіших питань у
роботі тренера-викладача, від ефективності якої зале-
жить підсумковий результат спортивної діяльності.
Організація навчально-тренувального процесу юних
футболісток має відбуватися за певних умов: правильна
постановка завдань, необхідний об’єм тренувальних
навантажень, дотримання принципів спортивного тре-
нування, досвід та освіченість тренера, зборів гравців
команди з батьками, керівництвом команди, зручний
розклад, наявності матеріально-технічної бази.

Використання у навчально-тренувальному
процесі оцінки дій учнів, за допомогою «Таблиці
успішності», освітлюючи кожен місяць результати
роботи, перш за  все допомогло стимулювати
діяльність гравців до покращення своїх результатів.
Оцінка за такими компонентами: відвідування трену-
вань, дисциплінованість, активність, засвоєння гри та
оцінка гри допомогли підвищити бажання дівчат більш
сумлінно ставитися до занять футболом, покращи-
лася зацікавленість до навчально-тренувального про-
цесу. І як наслідок, все це позитивно вплинуло на такі
якості, як  дисциплінованість, самостійність, свідомість
до занять.
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Рис.1. Успішність спортивної діяльності футболісток за серпень 2007 року
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Рис. 2. Успішність спортивної діяльності футболісток за жовтень 2007 року
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Рис. 3. Порівняння рівня розвитку швидкісних якостей футболісток
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Рис. 4.  Показники розвитку техніки ведення м’яча футболісток
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Перспективними напрямками подальшої роз-
робки мають бути: проведення зборів команди,
відвідування футбольних матчів, кінотеатрів, зустрічі
з професійними футболістками та тренерами тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ПРАВООХОРОНЦІВ

Івлєв О.М., Лавренчук О.О., Годлевський П.В.
Донецький юридичний інститут

Луганського державного університету
внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко

Анотація. У статті розглянуто процес формування рухових
навичок, проаналізована методологія та визначено взаємоз-
в’язок із розвитком фізичних якостей. Процес формування
рухових навичок має певну етапність. Сформовані навички
в стандартних умовах мало ефективні в професійній діяль-
ності. Сполучений розвиток фізичних якостей і підвищення
технічної майстерності – важливі й необхідні умови успіш-
ної підготовки правоохоронців.
Ключові слова: навички , уміння, рух, техніка, якості.
Аннотация. Ивлев А.М., Лавренчук А.А., Годлевский П.В.
Особенности технической подготовки правоохранителей. В
статье рассмотрен процесс формирования двигательных
навыков, проанализирована методология и определенная вза-
имосвязь с развитием физических качеств. Процесс форми-
рования двигательных навыков имеет определенную этап-
ность. Сформированные в стандартных условиях навыки мало
эффективны в профессиональной деятельности. Соединен-
ное развитие физических качеств и повышения техническо-
го мастерства – важное и необходимое условия успешной
подготовки работников правоохранительных органов.
Ключевые слова: навыки, умения, движение, техника, качества.
Annotation. Ivlev А.M., Lavrenchuk А.A., Godlevskiy P.V.
Features of technical preparation of police. The process of
forming motive skills is considered in the article, methodology
and certainly intercommunication is analyzed with development
of physical qualities. Process of formation motor habits has
defined stages. The skills generated in standard conditions are
poorly effective in professional work. Coherent development
of physical qualities and increases of engineering skill – the
important and necessary conditions of successful preparation
of workers of law enforcement bodies.
Keywords: skills, abilities, motions, technique, qualities.

Вступ.
Діяльність правоохоронних органів пов’язана

із застосуванням співробітниками заходів фізичного
впливу, що вимагає від особового складу оволодіння
на певному рівні прийомами самозахисту.  Вони
повинні бути на рівні стійких навичок для успішних
дій у різноманітних умовах та під впливом  різних
негативних подразників. Враховуючи обмаль часу на
формування відповідних умінь в умовах службової
діяльності та відсутність методик, які б дозволили інтен-
сифікувати процес підготовки, стає гостро питання
щодо їх розробки.

Робота виконана за планом НДР Донецького
юридичного інституту Луганського Державного ун-
іверситету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко.

Формулювання цілей роботи.
Мета: визначити особливості формування

техніки прийомів самозахисту правоохоронців.
Задачі:

1.Проаналізувати механізм формування рухових
умінь і навичок.

2. З’ясувати ефективність цих умінь у практичній
діяльності.

3. Розглянути можливі шляхи удосконалення техніч-
ної підготовки правоохоронців.

Методи дослідження. Аналіз літературних
джерел.

Результати дослідження.
З точки зору предмета теорії технічної підго-

товки співробітників ОВС варто визнати законо-
мірності, що існують у формуванні рухових умінь і
навичок. У процесі навчання необхідним руховим
діям можна виділити кілька відносно завершених
етапів, яким відповідають певні стадії формування
рухового вміння та навичок.

Процес опанування нового руху включає три
фази: іррадіація, концентрація й автоматизація. Відпо-
відно до цього варто виділити три етапи навчання. На
першому етапі відбувається початкове розучування
рухової дії, чому відповідає вміння відтворювати тех-
ніку в загальній “грубій” форми. Другий етап харак-
теризується поглибленим, деталізованим розучуван-
ням де відбувається уточнення рухового вміння, що
частково переходить у навичку. На третьому етапі
забезпечується закріплення та подальше вдоскона-
лення рухової дії, у результаті чого формується міцна
навичка, що здобуває якості, необхідні для виконання
рухової діяльності в різних умовах [4,5].

Методологічну основу теорії навчання рухо-
вим діям становлять: дидактика (у сфері педагогіки);
теорія діяльності й теорія керування засвоєнням
знань; формуванням дій і понять (у сфері психології);
теорія побудови рухів; фізіологія активності (у сфері
біології), що розглядаються в аспекті закономірнос-
тей загальної теорії фізичної культури (згідно законів
тієї діяльності, участь у якій детермінує навчання).

Відповідно до  теорії Н. А. Бернштейна [4], ос-
новою керування рухами є не пристосування до умов
зовнішнього середовища, не відповіді на зовнішні
стимули, а усвідомлене підпорядкування середови-
ща, його перебудова відповідно до потреб індивідуу-
ма. Рух програмується змістом, що виступає як ос-
нова “образу потрібного майбутнього”, що формує
широко узагальнену, доцільну матрицю керування.
Кільцевий процес, основа механізму керування,
містить не тільки відповідь на роздратування, але й
оцінку відповіді, сигнал про яке надходить у керую-
чий орган по каналах зворотного зв’язку й зістав-
ляється із програмою, закладеної в матриці керуван-
ня. На основі звірення формується коригувальний
сигнал, і процес повторюється доти, доки результати
дії не збіжаться із завданням програми. Автор теорії
про рівневу побудову рухів не тільки пояснив прин-
цип керування рухами, але й показав механізм і стадії
їхнього формування.

У теорії фізичного виховання дотепер рухову
дію розглядають як умовний рефлекс, в основі якого
лежить динамічний стереотип, що сформувався в корі
більших півкуль головного мозку. В аспекті цієї теорії
формувалися погляди на техніку як на зразок, що по-
винен бути відтворений у результаті навчання. Саме
цей підхід зажадав докладного вивчення рухової дії до
дрібних його елементів по самих різних характеристи-
ках. Система навчання, побудована на цих принципах,
дозволяє ефективно формувати умовні рухові реф-
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лекси, однак рухові дії, вивчені таким чином, на прак-
тиці часто виявляються недостатньо ефективними [7].

На думку А. В. Івойлова [7], рух, сформова-
ний по типу умовного рефлексу, завжди стандарт-
ний, стереотипний, такий, що навіть при невеликих
змінах умов його виконання різко втрачає свою ефек-
тивність. Автор рекомендує не доводити рухові на-
вички до, “стану крайньої стереотипності”.

Більше коректним здається порада формува-
ти запасні динамічні стереотипи, які могли б виручи-
ти в обстановці, що змінилася, рішення звичних зав-
дань. Саме чисельністю динамічних  стереотипів
пояснює В. І. Лях [10] феномен варіативності, при-
стосовності рухової навички. Варіативність, побудо-
вана таким чином, досить обмежена. З набору сте-
реотипів не можна побудувати рух, здатний врахувати
всі варіанти ситуацій дії, саме тому рефлексологіч-
ний підхід до розуміння техніки рухових дій заходить
у неминучу суперечність із практикою навчання [3].
Необхідно мати інший підхід, який би, по-перше,
відповідав природі  рухових дій більшою мірою й, по-
друге, задовольняв більш повно запити практики на-
вчання. Такий підхід у практиці підготовки праців-
ників ОВС можливий на основі застосування
принципів теорії діяльності А. Н. Леонтьева [8] і теорії
побудови рухів Н. А. Бернштейна [4].

Рухові фони, які виробляються, зазвичай позна-
чаються терміном “автоматизми”, а процес їхнього
виробництва – терміном “автоматизація рухового
акту”. Обидві назви пояснюються саме тим, що фо-
нові компоненти рухів залишаються за порогом свідо-
мості. Як тільки яка-небудь група координаційних ко-
рекцій перемикається із провідного рівня у фоновий,
тоді вона йде з поля свідомості й автоматизує [4].

Уточнена на попередньому етапі навчання і в
значній частині автоматизована система рухів ще не
володіє стійкістю до різних несприятливих чинників
(стомлення, зміна зовнішніх, умов). На цьому етапі
належить зміцнити динамічний стереотип, що сфор-
мувався, лежачий в основі навику, і збільшити його
рухливість, що визначає можливість пристосування
дії до різних змін зовнішніх умов.

Закріпленню утвореної навички сприяє метод
стандартно-повторної вправи, метод змінно-мінли-
вої, повторно-змінної вправи [11]. Етап закріплення й
удосконалення рухової дії характеризується органіч-
ним злиттям процесів удосконалення техніки рухо-
вих дій і виховання фізичних якостей, що забезпечу-
ють максимальну ефективність дії [5].

Для того, щоб успішно діяти в рукопашній су-
тичці проти одного або декількох злочинців, співроб-
ітники міліції повинні досконало володіти великим
арсеналом прийомів і дій [6]. До них відносять: захист
від ударів, кидки й больові прийоми, прийоми обез-
зброювання, звільнення від захоплень і обхватів, зат-
римання, зв’язування, обшук і конвоювання, прийо-
ми взаємодопомоги.

У процесі навчальних занять викладач вирішує
три головні завдання: навчання й удосконалення тех-
ніки рухової дії; розвиток фізичних якостей; форму-
вання здатності управляти вольовими якостями [2].

Ці завдання вирішуються в єдності та взаємозв’язку,
але ми схильні вважати навчання діям найбільш важ-
ливим з них. На нашу думку, це обумовлено наступ-
ною причиною –  навчання у всіх випадках йде попе-
реду рішення інших завдань.

Успішність навчання руховим діям залежить
від сформованої мети, чіткого усвідомлення рухових
завдань, регулювання емоційного стану. Для оволод-
іння складно координованими руховими діями по-
трібний тривалий час, але навіть короткочасна пере-
рва приводить до втрати кинестетичної чутливості,
зниження сприйняття середовища дії.

Дотримання раціональної послідовності на-
вчання спортивної техніки ґрунтується на визнанні
систематичності як основоположної умови успіш-
ної діяльності людини. Необхідно виділити такі рухи,
від яких більшою мірою залежить ефективність дії,
що вивчається. Ці частини, фази або елементи фахівці
[5, 16] називають основою рухів.

Навчання рухам не завжди ведеться в порядку
розгортання даної рухової дії (від початку до кінця) і
не від простого до складного, а, як правило, навпаки,
– від важкого до легкого [11]. Взаємовплив умінь, що
вивчаються, і навиків, фізичних якостей, що розвива-
ються, отримав найменування “перенесення” . Це
явище базується на пам’яті рухів і дає можливість
швидше освоювати новий учбовий матеріал, вирі-
шувати теоретичні і практичні завдання.

Позитивне перенесення навиків спостерігаєть-
ся тільки в схожих по структурі діях і зазвичай з склад-
ніших рухів на прості, ніж навпаки. Негативне пере-
несення рухових навиків виявляється в тих випадках,
коли важко диференціювати окремі елементи рухів в
техніці різних вправі . При оволодінні навиками, що
мають схожі, але до певної міри конкуруючі риси,
доцільно спочатку навчати одному руху, а потім іншо-
му. Якщо між технікою виконання різних вправ немає
конкуруючих елементів, то їх одночасне вивчення
може дати позитивні результати. Перенесення нави-
ку слід розглядати і оцінювати не тільки на користь
виявлення послідовності навчання техніці різних
вправ, але і з позицій рухових дій, яким людина ово-
лоділа у минулому.

За  даними А.А. Тер-Ованесяна, І.А. Тер-Ова-
несяна [16], забезпечення технічної підготовленості
спортсмена досягається насилу, чим оволодіння на-
виками в інших видах рухової діяльності. Навіть у ви-
сококваліфікованих спортсменів більшість спроб не
вдаються так, як це хотіло б їм.

Помилки, що допускаються у виконанні рухів,
залежно від впливу на рішення рухових завдань ділять-
ся на основних, типових і приватних, а їх причини
можуть бути розділені на біомеханічні, морфологічні
і фізичні, спортивно-педагогічні і психопедагогічні,
такі, що викликаються умовами середовища дії.

Навчання спортивній техніці й розвиток фізич-
них якостей – взаємозалежні сторони підготовки
спортсменів [1]. Структура рухів – це зовнішнє відоб-
раження рухових якостей, що проявляються, а рівень
їх розвитку впливає на структурні особливості вико-
нуваних рухів. Залежно від завдань і етапу занять,
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рівня підготовленості та стану того, кого навчають,
необхідно дотримувати певного співвідношення між
часом, що відводиться для оволодіння технікою, і ча-
сом – для розвитку відповідних рухових якостей [ 12].

Для підвищення якості техніки оволодіння
спортивними вправами доведена доцільність розвит-
ку сили [13]. І. П. Ратов [15] відзначає, що дана фізич-
на якість повинне розвиватися залежно від структу-
ри спортивної вправи.

Встановлено, що розвиток витривалості обу-
мовлює успішність оволодіння технікою рухів, доз-
воляє зберегти стабільну структуру рухових дій [9] .
Виявлено дані, що підтверджують значення швидкості
пересування як фактора, що визначає успішність тех-
нічних впливів у спорті [14].

Висновки:
1.Процес формування рухових навичок має певну
етапність.

2. Сформовані навички в стандартних умовах мало
ефективні в професійній діяльності.

3. Сполучений розвиток фізичних якостей і підвищен-
ня технічної майстерності – важливі й необхідні
умови успішної підготовки правоохоронців.

Перспективи подальшого дослідження поля-
гають в розробці та науковому обґрунтуванні ефек-
тивної методики навчання та удосконалення техніки
виконання прийомів самозахисту в умовах службо-
вої діяльності правоохоронців.
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СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ
МИКОЛАЇВЩИНИ. СОЦІОЛОГІЧНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ (1991 – 2007 РР.)

Кисельов А.Ф., Грищенко Г.В., Руденко А.О.,
Главатий С.М., Майоров В.О., Чернозуб А.А.
Миколаївський державний університет

імені В.О.Сухомлинського

Анотація. В статті проведено дані дослідження підготовки
майстрів спорту Миколаївської області за роки незалежності
України (1991 – 2007 р.р.). Визначена структура спортив-
них досягнень у різних видах спорту. Матеріали досліджень
розроблені за соціальним станом, віком і статю. Сучасний
спорт вищих досягнень вимагає пошуку найбільш обдарова-
них дітей і підлітків серед значної кількості учнів шкіл. До-
сягнення високих результатів у спорті потребує довгого часу
тренувань при належних умовах забезпечення відповідними
спортивними спорудами, обладнанням та підготовленими
тренерами з різних видів спорту.
Ключові слова: спорт, майстри спорту, досягнення, змагання .
Аннотация: Киселев А.А., Грищенко Г.В.., Руденко А.А., Гла-
ватый С.Н., Майоров Н.А., Чернозуб А.А. Спорт высоких
достижений Николаевской области. Социологическое иссле-
дование (1991 – 2007 г.г.). В статье представлены данные
исследования подготовки мастеров спорта Николаевской
области за годы независимости Украины (1991 – 2007 г.г.).
Определена структура спортивных достижений в различных
видах спорта. Материалы исследований разработаны по со-
циальным группам , возрасту и полу. Современный спорт
высших достижений  требует поиска наиболее одаренных
детей и подростков среди значительного количества учени-
ков школ. Достижение высоких результатов в спорте нужда-
ется в длительном времени тренировок при надлежащих ус-
ловиях обеспечения соответствующими спортивными
сооружениями, оборудованием и подготовленными трене-
рами по разным видам спорта.
Ключевые слова: спорт, мастера спорта, достижения, сорев-
нования.
Annotation. Kiselyev A.F., Grischenko G.V., Rudenko A.A., Glavatiy
S.N., Majorov V.N., Chernozub A.A. Sport of the high achievements
of Nikolaev. Sociological research (1991 – 2007). The given article
deals with sociological facts of the masters of sports of Nikolaev
region during Ukraine independence period (1991 – 2007). The
structure of the sport achievements in different kinds of sport is
defined. The research materials are developed into social groups,
age and sex. State-of-the-art sports of the higher reachings demand
search of the most gifted children and teenagers among a significant
amount of pupils of schools. Reaching of tall results in sports
requires a long time of trainings under suitable conditions of security
by the conforming sports buildings, equipment and the prepared
trainers on different aspects of sports.
Key words: sport, masters of sports.

Вступ.
Підготовка спортсменів високих досягнень

включає вдосконалення системи формування збірних
команд до участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах
світу і Європи не кількістю, а якістю, правильним відбо-
ром і комплектуванням команд, що створені на дос-
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татній підготовці і тривалій змагальній діяльності про-
тягом чотирирічного Олімпійського циклу з урахуван-
ням індивідуального і командного результату [1, 9].

Сучасні спортивні рекорди – це комплекс су-
місних зусиль не тільки спортсмена і тренера, а, як
правило, і спеціалістів різних наук – біології і педаго-
гіки, механіки і фізіології, біохімії і психології. Над-
бання наукових досліджень спеціалістів вкрай не-
обхідні для пошуку невикористаних можливостей і
резервів людського організму. Учбово-тренувальний
процес нині тісно пов’язаний з науково-дослідним
процесом, так як спорт вищих досягнень і отримання
звання Майстра спорту, або чемпіона світу, Європи,
Олімпійських ігор являються великим стимулом до
активних занять фізичною культурою і спортом на-
селення і, перш за все, молоді.

Майстер спорту – це людина, яка є майстром
у вибраному виді спортивної діяльності, це людина,
яка за думкою В.Платонова, В.Приходько, В.Шуби
потребує необхідних умов і піклування з боку держа-
ви і органів на місцях. При цьому робиться наголос
оцінки витоків наявності кризи у сучасному спорті.
Їх висновок: чинниками зниження спортивного по-
тенціалу в Україні є недостатня державна увага до
розвитку матеріально-технічної бази, фінансування
спортивних заходів, занепад наукових досліджень і
неувага до безперервного вдосконалення практич-
ної діяльності в області організації керівництва і уп-
равління на всіх рівнях спорту, включаючи його рег-
іональний устрій. Вони пропонують відтворення
процесу спортивної підготовки, ліквідувати застарілі
методичні рекомендації, ввести європейські і світові
стандарти, впровадити в життя новітні технології нау-
кових досліджень в галузі фізичної культури і спорту
як в центрі, так і в регіонах [1, 2, 9].

Робота виконана за планом НДР Миколаївсько-
го державного університету ім.В.О.Сухомлинського.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Вивчити стан підготовки

спортсменів високих досягнень Миколаївщини в ди-
наміці за 17 років (1991 – 2007 р.р.), дати оцінку роз-
витку пріоритетних для області видів спорту, підго-
товки команд для участі в чемпіонатах світу, Європи
і Олімпійських іграх.

Об’єктом дослідження були соціологічні ан-
кети майстрів спорту області. Розробка здійснена за
соціальним складом, віком, статю, терміном трену-
вального процесу та участю спортсменів в змаган-
нях різного рівня.

Результати дослідження.
Підготовку спортсменів високих досягнень

здійснюють державні і приватні спортивні організації
під керівництвом обласного управління з питань
фізичної культури, спорту і туризму обласної дер-
жавної адміністрації. Для підготовки спортсменів ви-
соких досягнень в області створена відповідна інфра-
структура, в складі якої працюють 35 стадіонів на 300
– 1500 і більше місць, 1800 спортивних майданчиків,
448 футбольних полів, 339 стрілецьких тирів, 15 пла-
вальних басейнів, 634 спортивних зали різної категорії,
513 майданчиків з тренажерним обладнанням,

кінноспортивна база, яхт-клуб та інші спортивні спо-
руди, в яких залучено до занять фізичною культурою
і спортом біля 300000 молоді [10].

В створених 62 дитячо-юнацьких спортивних
школах (ДЮСШ), 19 спеціалізованих дитячо-юнаць-
ких школах олімпійського резерву (СДЮШОР), учи-
лищі фізичної культури (УФК) та школі вищої спортив-
ної майстерності (ШВСМ) займаються спортом 25329
осіб, з яких 5160 особи жіночої статі. Перелічені
спортивні школи стали кузнею підготовки спорт-
сменів високих досягнень. В спортивних школах тре-
нуються і навчаються з 29 олімпійських видів спорту.
За 17 років незалежності підготовлено 909 майстрів
спорту України, з них 678 з олімпійських і 215 не олім-
пійських видів спорту.

Серед майстрів спорту з олімпійських видів
спорту веслування стійко займає перше місце, друге
фехтування, третє боротьба, четверте бокс і п’яте –
вітрильний спорт. Серед не олімпійських видів спорту
перше місце займає спортивна акробатика, друге –
усі види боротьби.

Статевий склад майстрів спорту характери-
зується перевагою спортсменів чоловічої статі, вони
складають 77% і лише 23% – представники жіночої
статі. Не було майстрів спорту жіночої статі у таких
видах спорту як бокс, волейбол, баскетбол, футбол
та інші. Жіноча стать перевищувала у відсотках лише
у гімнастиці.

Аналіз соціологічних анкет майстрів спорту
області показав, що підготовка і виконання норма-
тивів майстра спорту досягались різним терміном
тренувань і різним віком досягнень високих розрядів.
В акробатиці спостерігалась стабільність терміну
підготовки. Він складав в середньому 5 – 8 років. Зван-
ня майстра спорту отримували у віці 18 років юнаки
і в 16 років – дівчата. Спостерігалися поодинокі до-
сягнення у віці 23 і 31 рік.

Середня тривалість підготовки майстра спорту
з гімнастики складала 8 – 11 років, що і впливало на
вік майстрів спорту. Середній вік досягнень вищих
результатів у дівчат – 16 років, у юнаків – 25-27 років.
Легка атлетика вимагала від спортсменів 4-6 років
підготовки, досягнення високих результатів були у віці
від 18 до 25 років. Серед легкоатлетів переважну
більшість (до 80%) складали спортсмени жіночої статі.
Серед майстрів велосипедного спорту чемпіони Ук-
раїни, центральної Ради профспілок та добровільних
товариств. Тривалість підготовки цих спортсменів
залежала від віку початку тренувань. У середньому
підготовка тривала 6-10 років. Звання майстра спорту
в середньому досягалось в 22 роки життя. Серед
майстрів спорту 70% складали юнаки і 30% жінки.

Високих спортивних результатів з плавання
досягали 14 – 16 річні спортсмени, термін їх підготов-
ки складав 4 – 7 років. Серед майстрів спорту 98%
спортсмени чоловічої статі. Зі стрибків у воду серед
жінок найвищих результатів досягали дівчата віком
17 років.

Веслування, як вид спорту, культивується в
області здавна і протягом багатьох років мало пере-
вагу над іншими видами спорту. Частіше переважа-
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Таблиця 1 
Структура майстрів спорту Миколаївської області (1991 – 2007 р.р.)  

з олімпійських та не олімпійських видів спорту 
 

  
№ 
  

  
 Олімпійські види спорту 

Кількість 
майстрів 
спорту 

% до 
загальної 
кількості мс 

Місце у 
структурі 
спорту 

 1. 
 2. 
 3. 
 4.  
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13 
 14. 
 15. 
 16. 
 17. 
 18. 

Гімнастика художня 
Боротьба 
Бокс 
Баскетбол 
Важка атлетика 
Велосипедний спорт 
Веслування 
Волейбол 
Вітрильний спорт 
Кінний спорт 
Легка атлетика 
Плавання 
Стрибки у воду 
Стрибки на батуті 
Теніс 
Фехтування 
Фрістайл 
Футбол 

29 
69 
60 
25 
23 
35 
139 

3 
48 
16 
45 
34 
19 

13-6 
3 

86 
4 

13 

4,0 
9,8 
9,0 
3,7 
3,0 
4,5 

19,6 
0,4 
7,2 
2,4 
6,5 
4,5 
2,8 
2,0 
0,4 

12,3 
0,6 
2,0 

IХ 
III 
IV 
Х 
ХI 

VIII 
I 

ХVIII 
V 
ХIII 
VI 
VII 
ХII 
ХIV 
ХVII 

II 
ХVI 
ХV 

   Всього  678 75,2   
   Не олімпійські види спорту     
  
 19. 
 20. 
 21. 

Боротьба: самбо, кікбоксінг, рукопашний бій 
Спортивна акробатика 
Спортивне орієнтування, шахи, шашки, 
пожежно-прикладний спорт, авто- і 
судномоделювання, радіо спорт, атлетизм, 
спортивний туризм та інше 

28 
 

87 
 
 

109 

  

  Всього 215 24,8  
  Разом 903 100,0  

 
ло веслування академічне, але щороку зростала і роль
веслування на байдарках і каное, яке в останні 10 років
має перевагу. Серед майстрів спорту 65% складали
дівчата віком 16 – 18 років і 38% – юнаки віком 17 – 21
рік. Середня тривалість підготовки тривала 4 – 5 років.

Серед майстрів спорту з боротьби переважна
кількість досягнень була з класичної боротьби (49%),
на другому місці – самбо і на третьому – вільна бо-
ротьба. Боротьбою займалися в більшості юнаки.
Середній вік досягнення найвищих результатів з кла-
сичної боротьби становив 20 років при тривалості
терміну підготовки 6 років. Високі результати з бо-
ротьби самбо досягали у 17-річному віці. В останні
роки широкою популярністю стали користуватися
самбо і дзюдо, звання майстра спорту з яких юнаки
отримували у 17 років. Бокс і кікбоксінг до 1991 року
користувалися популярністю переважно у юнаків,
серед боксерів області в минулому був учасник Олі-
мпійських ігор В.Запорожець. Серед загальної
кількості майстрів спорту з цих видів 9,0% складали
майстри спорту з боксу і кікбоксінгу.

Вітрильний спорт славився на Миколаївщині
здавна. Переможцями змагань Росії 1848 р. в Кронш-
тадті були миколаївські спортсмени, які отримали

срібного ковша з надписом «В морских гонках пре-
успевающему». За 115 років існування Миколаївсь-
кого яхт-клубу підготовлено 140 майстрів спорту, 3
Заслужених майстрів спорту і Майстрів Спорту
Міжнародного Класу. Заслужений майстер спорту
Б.С.Неміров здійснив на яхті «Ікар» навколосвітнє
плавання, подолавши 13000 миль водного простору.
Нині вітрильний спорт посідає п’яте місце в струк-
турі видів спорту. В складі яхтсменів 65% складають
чоловіки і 35% – жінки. Середній термін підготовки
спортсменів високих розрядів тривав від 8 до 14 років.

Спортсмени Миколаївської області з 1944 по
2005 роки, приймаючи участь у змаганнях різних видів
спорту здобули 37 золотих медалей, тому числі три
золоті медалі на Олімпійських іграх (І Богдан – бо-
ротьба, В.Погановський – кінний спорт і Ю.Нікітін –
стрибки на батуті), 17 золотих медалей на чемпіона-
тах світу, 18 – на чемпіонатах Європи. Світовими і
Європейськими чемпіонами були миколаївські
спортсмени з акробатики, боротьби, боксу, вело-
спорту, веслування, кінного спорту, фехтування і
фрістайлу. У своїй групі областей спортсмени Мико-
лаївщини займають протягом багатьох років перше-
друге місця в Україні.
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Творча співдружність вчителів шкіл, училищ з
тренерами обраної спеціалізації в спорті дає мож-
ливість протягом декількох років підготувати спорт-
сменів високих досягнень. Випускники ДЮСШ,
СДЮШОР, УФК неодноразово ставали призерами
світових, європейських змагань і Олімпійських ігор.
Шістнадцятирічна учениця Олена Коломієць та юнак
Вадим Красношапка були включені до збірної Украї-
ни з стрибків на батуті, стали переможцями змагань,
а пізніше і чемпіонами Європи, світу. Оксана Цигу-
льова в стрибках на батуті стала чемпіонкою Європи,
потім світу, Всесвітніх ігор, володарем Кубку світу і
срібною призеркою 27 літніх Олімпійських ігор. Чем-
піоном Олімпійських ігор в Афінах з стрибків на ба-
туті став Юрій Нікітін.

Серед юніорів України, які посіли 1-VІ місця
на першостях світу і Європи були спортсмени
ДЮСШ, СДЮШОР, УФК області: Савінова Анастасія
– кікбоксінг, Акуленко Ольга – самбо, Шелест Ген-
надій – самбо; чемпіонами світу стали юніори Не-
скромний Максим і Цупер Алла – з фрістайлу,
Машкін Олег і Головізін Максим – з боксу, Міщенко
Сергій – з легкої атлетики, Каланчева Ангеліна і Лис-
ковська Олена – з вітрильного спорту. Гордістю
спортивних шкіл були спортсмени учасники Олімп-
ійських ігор 1980 року Антоніна Пустовіт, яка стала
срібною призеркою Олімпійських ігор, Наталя Ква-
ша – сьомий результат на Олімпіаді в Сеулі, Світлана
Філь – четверте місце з веслування на Олімпіаді в
Барселоні. Високих результатів досягли акробати
О.Верба, Д.Баін, С.Павлов, Ю.Завірюха, А.Сафонов;
з кікбоксінгу – Н.Вовк, В.Гусев, С.Голубоцький, В.Ан-
дрицький, Д.Авраменко, К.Воробйов, А.Дьяков,
В.Шанько, Д.Панфілов та інші юніори.

Підготовку спортсменів в спортивних школах
ведуть 84 тренери, які мають вищу освіту і спеціаль-
ну підготовку з різних видів спорту. Це заслужені ро-
бітники фізичної культури і спорту України, Радянсь-
кого Союзу, заслужені тренери А.Н.Матвєєв,
М.П.Ворона, Н.І.Чегуй, О.Ю.Кулешов, В.М.Горжій,
Л.М.Горжій, В.М.Добровольський, Є.Л.Штермер,
В.С.Устінов, А.В.Берднік та інші.

За останні роки широке розповсюдження от-
римали спортивні види, які раніше ніколи не культи-
вувалися на Миколаївщині: самбо, кікбоксінг, айкідо,
козацький двобій, атлетизм та інші. Все це стало мож-
ливим завдяки злагодженим діям управління з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації та
обласних Рад ФСТ «Україна» на чолі з головою това-
риства Р.Г.Тимченко, ФСТ «Колос» (голова В.В.Бо-
рухов), ФСТ «Динамо» (заступник голови В.С.Барсь-
кий), ФСТ «Спартак» ( голова В.Ф.Вовченко)і
обласного управління фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України під керівництвом
О.Ю.Кулішова. Велику допомогу в розвитку фізич-
ної культури надає створений на Миколаївщині регі-
ональний осередок Національного Олімпійського
Комітету України під керівництвом О.В.Садикова.

Обласна Олімпійська рада складається з 65
осіб, серед яких представники спортивних органі-
зацій, спортивних управлінь і комітетів, спортивних

товариств і клубів, представники спортсменів і тре-
нерів, ветеранів олімпійського руху, членів викон-
комів Рад та інші. Діяльність Миколаївського відділен-
ня НОК України спрямована на підготовку
спортсменів, які входять до складу збірної і Олімп-
ійської команд України. На виконання рішень Гене-
ральної Асамблеї НОК України виконкомом осеред-
ку затверджена «Програма розвитку Олімпійського
руху в області на 2005 – 2010 роки»

Створений і почав працювати обласний центр
фізичного здоров’я населення з символічною на-
звою «Спорт для всіх». Проводиться робота по ут-
воренню міських центрів фізичного здоров’я, на-
прямком діяльності яких буде організація
фізкультурно-оздоровчої роботи в мікрорайонах
міст, районних центрах з дитячо-підлітковими клу-
бами ЖКО, ЖБК та різними віковими спортивними
групами за місцем проживання.

Миколаївські атлети завоювали 23 лiцензії для
участі в Олімпійських іграх в Пекіні. Це біля 10% скла-
ду збірної команди України. Майстри спорту висо-
ких досягнень Миколаївської області будуть прийма-
ти у змаганнях з греко-римської і вільної боротьби,
академічної греблі, стрибків у воду, синхронного пла-
вання, боксу, легкої атлетики і вітрильного спорту

Висновки.
1. Сучасний спорт вищих досягнень вимагає пошуку
найбільш обдарованих дітей і підлітків серед знач-
ної кількості учнів шкіл.

2.Досягнення високих результатів у спорті потребує
довгого часу тренувань при належних умовах за-
безпечення відповідними спортивними спорудами,
обладнанням та підготовленими тренерами з різних
видів спорту.

3.Дитячо-юнацькі спортивні школи повинні мати
науково обґрунтовану програму підготовки спорт-
сменів, яка включає в себе організаційні, педа-
гогічні, соціально-економічні й естетичні аспекти.

4.Підготовка спортсменів високих досягнень вима-
гає багаторічну творчу роботу, повинна мати 3-4
ступені систем тестування, які відповідатимуть меті
і задачам тренування на кожному етапі багаторіч-
ної підготовки спортсменів. На кожному етапі по-
трібний комплексний підхід до визначення фізич-
них і  психічних можливостей спортсмена,
диференційований підхід до оцінки показників у
спорті та виведення інтегрального критерію перс-
пективності кожного спортсмена.

В перспективі кафедри інституту фізичної
культури університету планують провести досліджен-
ня розвитку спорту на Миколаївщині за 220 років існу-
вання області.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ
МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кравченко В.В.
Артемівське педагогічне училище

Анотація. У статті сформульовані та експериментально пе-
ревірені організаційно-педагогічні умови використання ос-
вітньо-виховної технології формулювання у підлітків моти-
вації  до  фізкультурно-оздоровчої діяльності.
Організаційно -педагогічні умови розглянуто в аспекті су-
часних тенденцій оптимального управління педагогічними
системами і технологіями. У статті обґрунтовані алгоритм
та методичні рекомендації щодо формування у підлітків мо-
тивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності.
Ключові слова: мотивація, система, розвиток, трансформа-
ція, умови, управління, формування, спонукання, емоції,
свідомість.
Аннотация. Кравченко В.В. Организационно-педагогичес-
кие условия реализации учебно-воспитательной техноло-
гии формирования у подростков мотивации к физкультур-
но-оздоровительной деятельности. В статье сформулиро-
ваны  и экспериментально проверены организационно-пе-
дагогические условия использования учебно-воспитатель-
ной технологии формирования у подростков мотивации к
физкультурно-оздоровительной деятельности.  Организа -
ционно -педагогические условия рассмотрены в  аспекте
современных тенденций оптимального управления педаго-
гическими  технологиями. В статье раскрыты алгоритм и
методические рекомендации относительно формирования
у подростков мотивации к физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Ключевые слова: мотивация, система, развитие, трансфор-
мация , условия, управление, формирование, побуждение,
эмоции, сознание.
Annotation. Kravchenko V.V. Pedagogical – organized conditions
of realization of educational technology of teenagers’ formation
of motivation to physical – sanitary activity. Pedagogical –
organized conditions of educational technology’s using of
teenagers’ formation of motivation to physical – sanitary activity
are formulated and experimentally tested in the article.
Pedagogical – organized conditions are examined in the aspect of
modern tendencies of pedagogical technologies’  optimal
management. The algorithm and methodical recommendations
concerning  teenagers’  formation the motivation to physical –
sanitary activity are substantiated in the article.
Key words: motivation, system, development, transformation,
conditions,  management,  formation, inducement, emotions,
consciousness.

Вступ.
Аналіз сучасних науково-методичних тен-

денцій розвитку національної системи освіти дово-
дить, що освіта і здоров’я підростаючого покоління
нерозривно та органічно взаємопов’язані. Тут діє
комплементарна динаміка, яку ми не можемо ігно-
рувати, якщо у нас є бажання забезпечити сталий
захист, підтримку та сприяння справі освіти і охоро-
ни здоров’я молодого покоління України [1,2,3,4,5,6].

В наукових роботах таких відомих вчених як
Бех І.Д., Безверхня Г.В., Григоренко В.Г., Іванченко
Л.П., Сергієчко Л.П., аргументовано доведено, що
фізичне виховання, фізкультурно-оздоровчі педа-
гогічні технології, як складова частина загальної сис-
теми освіти, має закласти основи забезпечення та
розвитку фізичного здоров’я, комплексного підходу
до формування у дітей і підлітків розумової та психо-
логічної підготовки до активного життя і професійної
діяльності [1,2,3,4,5,6,9].

У викладеному аспекті нашого дослідження
важливе значення мають наукові погляди доктора
педагогічних наук, професора В.Г. Григоренко, які
відображають базові закономірності реформування,
трансформації та оптимізації системи фізичного ви-
ховання учнів загальноосвітньої школи. Він науково
довів, що удосконалення цієї системи повинно
здійснюватися на основі принципів індивідуального
підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості різно-
манітних освітньо-виховних технологій, широкого
використання різноманітних педагогічних технологій
формування у дітей і підлітків сталої позитивної мо-
тивації до систематичних занять фізичною культурою,
спортом, др. Здорового способу життя [3,4,5].

Низка відомих вчених у галузі теорії фізичної
культури, спортивної і соціальної педагогіки, психо-
логії відмічають, що проблема розробки і викорис-
тання педагогічних технологій та організаційно-педа-
гогічних умов їх використання, з метою формування
у дітей і підлітків позитивної мотивації до фізкультур-
но-оздоровчої діяльності, на сучасному етапі розвит-
ку національної освіти не знайшла достатньої науко-
во-методичної розробки[1,3,4,6,8,10].

Тема дослідження, яке викладено в означеній
статті, входить до складу плану науково-дослідниць-
кої роботи Слов’янського державного педагогічного
університету “Оптимізація психофізичного розвит-
ку дітей і підлітків засобами фізичного виховання,
спортивної підготовки, загартування тіла” (№ держав-
ної реєстрації 0229U194860).

Формулювання  цілей роботи.
Мета наукового дослідження, яке викладено у

статті була спрямована на формування системи
організаційно-педагогічних умов функціонування
педагогічної технології свідомого диференційно-
інтегрального підходу до формування у підлітків мо-
тивації відносно їх ефективної фізкультурно-оздоров-
чої діяльності.

Мету дослідження ми розглянули як системо-
утворюючий чинник який обумовив необхідність
вирішення наступних наукових завдань:
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1. Розробити низку організаційно-педагогічних умов
керованого формування у підлітків мотивації до
фізкультурно-оздоровчої діяльності.

2. Розробити та експериментально перевірити алго-
ритм реалізації педагогічної технології формуван-
ня у підлітків означеної мотивації.

Теоретичною і методологічною основою дос-
лідження була використана концепція мотивованих
диференційно-інтегрованих оптимумів корекційно-
розвиваючого впливу педагогічних чинників в пси-
хофізичному розвитку людини обґрунтованої В.Г.
Григоренком [3,4,5].

Дослідження було проведено на базі кафедри
теоретичних, методичних основ фізичного вихован-
ня і реабілітації Слов’янського державного педагогі-
чного університету і загальноосвітньої школи №15
м.Словянськ  Донецької області, в період з 2006 – 2007
рік. В дослідженні взяли участь 220 підлітків школи 11
– 12 років.

Результати дослідження.
Результати теоретичного дослідження пробле-

ми оптимізації соціально-педагогічної системи фізич-
ного виховання учнів загальноосвітньої школи доз-
волили встановити, що основна тенденція
удосконалення цієї галузі освіти знаходиться в пло-
щині розробки, наукового обґрунтування організац-
ійно-педагогічних умов функціонування педагогіч-
ної технології формування у дітей і підлітків
позитивної мотивації до фізкультурно-оздоровчої
діяльності. У контексті нашого дослідження систему
організаційно-педагогічних умов функціонування
означеної технології в освітньому середовищі ми роз-
глядали, як розбудову алгоритму управління педаго-
гічним процесом, який спрямований на розвиток
мотиваційної сфери дітей і підлітків.

Таким чином, організаційно-педагогічні умо-
ви функціонування педагогічної технології форму-
вання у учнів означеної мотивації є тими чинника-
ми, що визначають: сутність цієї технології, її
структурно-функціональну конструкцію, основні
параметри управління означеною технологією (за
даними В.Г. Григоренка [3,4,5] це концептуальна мо-
дель педагогічної технології, планування, організація,
контроль, корекція, регулювання).

На основі концептуальних положень, які були
сформульовані в процесі теоретичного дослідження
нами були розроблені наступні організаційно-педа-
гогічні умови оптимального функціонування педа-
гогічної технології розвитку у підлітків мотивації до
фізкультурно-оздоровчої діяльності:
· розробка концептуальної моделі педагогічної тех-
нології розвитку у підлітків сталої мотивації до
фізкультурно-оздоровчої діяльності;

· створення та організація в школі органів самовря-
дування з питань формування культури здоров’я,
здорового способу життя, психосоматичного здо-
ров’я учнів та вчителів;

· планування та реалізація педагогічних і соціальних
заходів щодо збереження, формування та корекції
фізичного, психічного, морального здоров’я в
школі, класі, групі учнів;

· впровадження в школі нормативно-правової бази
щодо створення умов здорового перебування учнів
у школі;

· створення в школі відповідальних санітарно-
гігієнічних умов життєдіяльності учнів, учителів;

· етапний підхід до формування у учнів означеної
мотиваційної сфери (етап формування у учнів
знань відносно своїх психофізичних стандартів, са-
мооцінка рівня цих стандартів, формування
ціннісних орієнтацій, позитивне підкріплення цих
орієнтацій, атребутування цих орієнтацій, позитив-
на рефлексія підлітків на рівні кумулятивного мо-
тиваційного ефекту).

Відповідно до системи організаційно-педаго-
гічних умов функціонування педагогічної технології
нами було реалізоване наступне науково-методич-
не забезпечення реалізації формування у підлітків
позитивної мотивації до фізкультурно-оздоровчої
діяльності:
· розроблена та впроваджена в діяльність школи мо-
дель здорового способу життя вчителів, учнів,
батьків як форма превентивного підходу до фор-
мування їх культури здоров’я;

· розроблена низка експериментальних авторських
програм, рекомендацій в яких вчителі школи реал-
ізували на креативному рівні інноваційні підходи
до формування у учнів і їх батьків сталої мотивації
до фізкультурно-оздоровчої діяльності;

· реалізована система між предметних зв’язків спря-
мована на формування у учнів свідомого ставлен-
ня: до фізкультурно-оздоровчої діяльності; до сво-
го здоров’я, як особистісно-соціальної цінності; до
сталого здорового способу життя; до систематич-
них занять фізичною культурою, спортом;

· освітньо-виховне середовище школи було структу-
роване таким чином, що обумовлювало інтегра-
цію когнітивних, аксіологічних, праксіологічних,
афективних і мотиваційно-потребносних компо-
нентів мотивації учнів до фізкультурно-оздоровчої
діяльності.

В умовах реалізації педагогічної означеної тех-
нології на діяльність учнів і вчителів фізичного вихо-
вання спрямовували таким чином, щоб максималь-
но стимулювати їх творчу діяльність.

В процесі реалізації цього організаційно-пе-
дагогічного підходу ми спиралися на науково-мето-
дичне положення В.Г. Григоренка відносно якого у
галузі фізкультурно-оздоровчої роботи учнів загаль-
ноосвітньої школи активне відношення до своєї мо-
тиваційної сфери, її мотивів, цілей, уміння їх змінити,
удосконалити роблять підлітка суб’єктом своєї моти-
ваційної сфери, суб’єктом процесу самоосвіти, са-
мовиховання та оздоровлення. Зрозуміло, що не у
всіх дітей до кінця шкільного навчання може скласти-
ся цей рівень активності, але прагнути до цього тре-
ба. Наявність названих вище умінь дозволяє школя-
рам навіть, з відносно невисоким рівнем успішності,
досягти значних успіхів у фізкультурно-оздоровчій
роботі [3,7,10].

Сучасна психологія і педагогіка виділяє кілька
напрямків роботи з виховання вчителем активного
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відношення школярів до своєї мотивації у галузі
фізкультурно-оздоровчої роботи. Результати наших
досліджень свідчать про те, що  здійснюючи форму-
вання мотиваційної сфери, слід враховувати, що кож-
не спонукання (мотиви, цілі та ін.) визначає поведін-
ку підлітка не саму по собі, а тільки у сполученні з
іншими сторонами цієї сфери. Це означає, що не
можна чекати видимих змін в особистості підлітка від
ізольованих впливів на його окремі спонукання. Взає-
мозв’язок різних спонукань між собою в умовах
фізкультурно-оздоровчої роботи обумовлюється
тим, що формування одного із спонукань, наприк-
лад відпрацьовування постановки мети, приводить і
до зрушень у стані інших спонукань, наприклад, мо-
тивів до змін у мотиваційній сфері в цілому, до фор-
мування у підлітків свідомого ставлення до фізкуль-
турно-оздоровчої роботи, до здорового способу
життя, до культури здоров’я.

На основі теоретичних і експериментальних
досліджень когнітивний, прасіологічний, аксіологіч-
ний, афективний і мотиваційно-потребносний ком-
поненти педагогічної технології розвитку у підлітків
мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності були
структуровані таким чином, що дозволили розроби-
ти досить ефективний алгоритм формування у них
свідомого ставлення до цієї освітньо-виховної робо-
ти. Виходячи з цього технологічні параметри алго-
ритму формування у підлітків структурно-функціо-
нальних параметрів означеної мотивації були
наступними:
1. Актуалізація старих мотивів, уявлень, емоцій, що
склалися в процесі фізичного виховання. В учня,
безумовно, були ті чи інші мотиви фізкультурно-
оздоровчої діяльності (наприклад, він допитливий,
він не хоче засмучувати своїми поганими оцінка-
ми на уроках фізичного виховання батьків). Ці ран-
іше сформовані установки треба насамперед  ак-
туалізувати – допомогти усвідомити їх підліткові,
підсилити їхній зміст, значимість для нього, підкрес-
лити їхнє позитивне емоційне забарвлення. На ос-
нові цих старих, “минулих” мотивів учень так чи
інакше включається у ефективну фізкультурно-оз-
доровчу та спортивну роботу.

2. Формування прийомів ціле утворення. Тепер дуже
важливо навчити підлітка усвідомленому прийнят-
тю та активній постановці цілей фізкультурно-оз-
доровчої діяльності. На різних уроках фізичного
виховання, в умовах позакласної роботи у ході ана-
лізу нового матеріалу, при перевірці домашніх зав-
дань бажано спочатку підводити школяра до розу-
міння педагогічної мети вчителя. Потім до
самостійної постановки своїх, що мають для нього
особистісний зміст цілей фізкультурно-оздоровчої
діяльності. Треба прагнути послідовно відпрацьо-
вувати з ним постановку різних цілей – гнучких,
перспективних, усе більш складних, але реально
досяжних, відповідних психофізичним можливос-
тям дитини. Паралельно робота з формування
прийомів ціле утворення може здійснюватися і в
інших сферах життя школяра, де йому треба давати

можливість не тільки ставити самому, але і реально
випробувати цілі з погляду  їхнього застосовності
відносно себе. Учителю не треба намагатися скрізь
підстраховувати школяра, не позбавляти його задо-
волення від подолання труднощів, що іноді відбу-
вається в суспільно корисній фізкультурно-оздо-
ровчій і спортивній діяльності школяра. На уроці
фізичного виховання ж формування усвідомлено-
го ціле утворення здійснюється тоді, коли вчитель
заохочує постановку учнем цілей навчальної ро-
боти, їх обґрунтування і досягнення (формування
рухових дій, розвиток фізичних якостей). При відпра-
цьовуванні цілей фізкультурно-оздоровчої роботи
учитель може удатися до відомого в практиці яви-
ща, описаного в літературі як “плюс-мотивація” і
“мінус-мотивація”. Це явище полягає в тому, що
після успіху в фізкультурно-оздоровчій і спортивній
роботі (особливо якщо він підкреслений учителем,
однолітком), підліток готовий до рішення більш важ-
кого завдання і виконує його більш успішно, ніж
після невдалого результату чи помилки. Тут ціле
утворення виявляє зв’язок з попередніми резуль-
татами навчальної виховної і фізкультурно-оздоров-
чої  роботи і тим самим з динамікою рівня особис-
тісних вимог учня. Заохочення і закріплення
позитивного досягнення тієї чи іншої мети фізкуль-
турно-оздоровчої роботи додає цій роботі особис-
тісну значимість. Ці цілі здобувають для нього нове
самостійне значення. У цьому випадку ціль може
перерости, трансформуватися у новий мотив
фізкультурно-оздоровчої, спортивної діяльності.

3. Народження нового мотиву. Якщо раніше у дано-
го учня не було спрямованості на виділення етапів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи і,
отже, на оволодіння її способами, то після багатьох
успішних рішень завдань на аналіз етапів і на спосіб
(тобто  після успішного досягнення мети), ця нова
мотиваційна спрямованість може виникнути. Ба-
жано допомогти школяреві усвідомити її, виразити
в словах. Народження нового мотиву піднімає і
навчальну, і виховну, і  фізкультурно-оздоровчу та
спортивну діяльність на більш зрілий рівень.

4. Додання мотиву нових якостей, характеристик
(стійкості, самостійності, домінування, дієвості).
Багаторазове, успішне, заохочене учителем вико-
нання фізкультурно-оздоровчої роботи з новим
мотивом, може додати йому зовсім новий особис-
тісний зміст. Треба учити школярів усвідомлювати
ці нові сторони особистісної значимості навчання
вихованню, фізкультурно-оздоровчої і спортивної
діяльності. Крім того, зміст цих педагогічних про-
цесів може змінитися, якщо учити школярів спец-
іально аналізувати мотиви і цілі своєї поведінки в
умовах фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяль-
ності . Так, у проведеному дослідженні школярі
зіштовхувалися із завданням аналізу своєї поведін-
ки. При цьому увага школярів зверталося на те, що
недостатньо знати, що зробив, як вчинила людина
(тобто  яка була в нього ціль), але треба знати і те,
чому, для чого він це зробив (тобто  який був у
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нього мотив). Саме співвіднесення мотиву і мети
визначає справжній зміст поведінки учня в умовах
фізкультурно-оздоровчої діяльності. Наприклад,
учень відвідує додаткові заняття з фізичної культу-
ри (ціль), але якщо він відвідує їх для того, щоб пе-
ремогти на змаганнях (мотив), то загальний зміст
його дій один, а якщо він прагне перейти до спорт-
школи (інший мотив), то зміст поведінки інший. В
процесі дослідження були організовані педагогічні
ситуації, де школярам пропонувалося співвіднести
свої мотиви і цілі навчання, виховання, фізкультур-
но-оздоровчої діяльності мотиви і цілі цих видів
діяльності товаришів. Це робило зміст навчання,
виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності
особливим предметом усвідомлення школярів. В
ході виконання цих завдань учні переконувалися в
тому, що відношення між мотивами і цілями виз-
начають зміст вчинку людини. Зміна цього відно-
шення надає поведінці нового змісту. Робота зі
змістовною стороною своєї навчальної виховної і
фізкультурно-оздоровчої поведінки – її аналіз, спро-
би її зміни – наближає учня до становлення його як
суб’єкта мотиваційної сфери який за В.Г. Григо-
ренком [3,4,5] притаманна така визначальна озна-
ка, як свідоме відношення учня до змісту фізкуль-
турно-оздоровчої діяльності.

Таким чином ускладнення мотивів навчання,
виховання, фізкультурно-оздоровчої діяльності призво-
дить до подальшого ускладнення і цілей, які при опти-
мальному керівництві можуть стати основою більш
зрілих мотивів. Усі ці зміни супроводжуються і більш
зрілими процесами в емоційній сфері учнів, що також
можуть бути предметом корекції та удосконалення з
боку вчителя. Ще раз треба підкреслити, що окремі
педагогічні ситуації, ізольовані завдання і вправи в
умовах фізкультурно-оздоровчої діяльності не вирішу-
ють проблеми виховання означеної мотивації особис-
тості, але усі вони, безумовно, приведуть до тих чи
інших якісних змін у цій сфері. Головним способом
зміни фізкультурно-оздоровчої і спортивної мотивац-
ійної сфери є включення школярів у реальні життєві
навчальні і виховні ситуації, які вагомо підкреслюють
значимість для людини фізкультурно-оздоровчої,
спортивної діяльності протягом всього її життя.

Висновки.
Системна реалізація педагогічної технології

формулювання у підлітків мотивації до фізкультурно-
оздоровчої діяльності в умовах фізичного виховання
та позакласної роботи, організаційно-педагогічних
умов її функціонування в освітньо-виховному сере-
довищі дозволила сформулювати наступні висновки:
1. Інтеграція особистісних та соціальних факторів
діяльності учнів детермінує педагогічні умови ефек-
тивного формування у них мотивації до система-
тичних занять фізичною культурою і спортом.
Структура педагогічної технології формування у
підлітків означеної мотивації повинна бути спря-
мована на базовий науково-методичний розвиток
основних функціональних компонентів психолого-
педагогічного механізму свідомого сприйняття

підлітками соціальної цінності фізичної культури у
процесі психофізичного удосконалення людини.
Методичними особливостями педагогічної техно-
логії формування у підлітків фізкультурно-оздоров-
чої мотивації повинні бути: методи індивідуально-
го дозування педагогічних факторів;
комплементарна єдність уроків фізичної культури,
форм позакласних і позашкільних занять фізичною
культурою і спортом, загартування тіла; реалізація
організаційно-педагогічних умов функціонування
означеної технології.

2. За результатами констатуючого і формуючого ек-
спериментів ми можемо зробити висновок, що
рівень ефективності розробленої педагогічної тех-
нології і організаційно-педагогічних умов форму-
вання у підлітків мотивації до систематичних занять
фізичною культурою і спортом високий. За резуль-
татами тестів “Державної програми з фізичній куль-
турі”, що визначають рівень фізичної підготовле-
ності школярів середньої вікової групи, відбувся
статистично достовірний перерозподіл підлітків
експериментальної і контрольної груп (КГ). Дина-
міка цих показників у хлопців (Х), дівчат (Д) була
наступною:
11 років – 66,7% (Х), 40% (Д) – високий рівень фізич-
ної підготовленості, (КГ: 16,7% (Х),
10% (Д), t = 10,7, Р < 0,001);

- 16,7% (Х), 50% (Д) – середній рівень фізичної підго-
товленості, (КГ: 33,3% (Х), 30% (Д), t = 11,8, Р <
0,001);

- 16,6% (Х), 10% (Д) – низький рівень фізичної підго-
товленості, (КГ:   50% (Х), 60% (Д), t = 14,6, Р <
0,001);

12 років – 54,5% (Х), 38,1% (Д) – високий рівень
фізичної підготовленості, (КГ: 13,6% (Х), 14,3% (Д),
t = 10,5, Р < 0,001);

- 36,4% (Х), 42,9 (Д) – середній рівень фізичної підго-
товленості, (КГ: 36,8% (Х), 19% (Д), t = 13,5, Р <
0,001);

- 9,1% (Х), 19% (Д) – низький рівень фізичної підго-
товленості, ( КГ: 49,6% (Х), 66,7% (Д), t = 14,3, Р <
0,001).

3. Отримані результати дослідження повністю не ви-
рішують означену науково-методичну проблему
тому перспективу подальших досліджень ми вба-
чаємо в розробці і обґрунтуванні спеціальної пе-
дагогічної технології корекції мотиваційної сфери
підлітків відносно їх фізкультурно-оздоровчої і
спортивної діяльності.
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БІОМЕХАНІЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОЇ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Макущенко І. В., Майборода І. А., Макущенко С.С.
Донецький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти
Слов’янський державний педагогічний університет
Єнакієвський навчально-виховний комплекс №1

Анотація. У статі розглянуто досвід застосування інновацій-
них методів розвитку та інтеграції рухових і пізнавальних
процесів у дітей, а також доцільність використання прин-
ципів біомеханіки з позицій здоров’язберігаючих технологій.
Осмислення результатів теоретичного обґрунтування вик-
ладених аспектів дає змогу зазначити про можливість більш
широкого використання знань про особливості рухової діяль-
ності людини. Набуті знання можуть бути успішно викорис-
тані для удосконалення навчально-виховного процесу.
Ключові слова: інтеграція, валеобіомеханіка, культура рухів,
коригуюча гімнастика.
Аннотация. Макущенко И.В, Майборода И.А., Макущенко
С.С. Биомеханические и информационные аспекты разви-
тия оздоровительной физической культуры в учебно-воспи-
тательном процессе. В статье рассматривается опыт исполь-
зования инновационных  методов интеграции двигательных
и познавательных процессов у детей, а также целесообраз-
ность применения принципов  биомеханики с позиций здо-
ровьесберегающих технологий. Осмысление результатов
теоретического обоснования изложенных аспектов дает воз-
можность указать о возможности более широкого использо-
вания знаний  об особенностях двигательной деятельности
человека. Приобретенные знания  могут быть успешно ис-
пользованные для совершенствования учебно-воспитатель-
ного процесса.
Ключевые слова: интеграция, валеобиомеханика, культура
движений , корригирующая гимнастика.
Annotation. Makushchenko I.V., Maiboroda I.A., Makushchenko
S.S.. Biomechanical and informational aspects in development
of the health-improving physical education in the educational-
upbringing process. The art icle i llustrates experience of
application of innovative methods of motor and cognitive
processes integration in children as well as advisability of exercise
of biochemical principles from a perspective of health-protecting
technologies. The judgement of results  of a theoretical
justification of explained aspects enables to specify about an
opportunity of wider use of knowledge of habits of motorial
activity of the person. The got knowledge can be successfully
used for perfecting teaching and educational process.
Key words: integration, valeobiomechanics, culture of motions,
correcting gymnastics.

Вступ.
В системі освіті України відбуваються суттєві

якісні зміни, реалізація яких передбачається важли-
вими законодавчими актами: Закон України „Про
дошкільну освіту”, Національна доктрина розвитку
освіти України, нове Положення „Про дошкільний
навчальний заклад”, Наказ Міністерства освіти і на-
уки України «Про систему організації фізкультурно-
оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загаль-
ноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних
навчальних закладів», що спрямовані насамперед на
подальше вдосконалення оздоровчих програм для
дітей і підлітків. Можливо вперше в історії вітчизня-
ної педагогічної системи так гостро стоїть проблема
збереження здоров’я дітей, спостерігається значне
обмеження рухової активності дитини, формується
так званий дефіцит рухів, які так необхідні для нор-
мального фізичного та розумового розвитку [1, 2, 4,
8, 9, 11].

З валеологічної точки зору, перед системою
шкільної освіти та безпосередньо фізичного вихован-
ня поставлене завдання розвитку у дітей і підлітків
добре скоординованої моторики. Актуальність про-
блеми полягає вже в тому, що володіючи необхідни-
ми знаннями та розумінням механізмів інтеграції
рухових і пізнавальних процесів під час занять з фізич-
ної культури, вихователі та вчителі на більш високо-
му якісному рівні будуть спроможні вирішувати зав-
дання гармонійно розвиненої особистості дитини.

Такий підхід повною мірою відповідає дер-
жавній політиці в галузі фізичного виховання та
спорту, яка передбачає переорієнтацію на розв‘язан-
ня першочергової проблеми – зміцнення здоров‘я,
виховання у дітей і молоді соціальної орієнтації на
здоровий спосіб життя [9]. Це можливо лише за умо-
ви розробки новітніх підходів до оптимізації процесу
розвитку рухових та інтелектуальних здібностей на
засадах їх інтеграції при навчанні і вихованні.

Рухи людини – одне з найскладніших явищ у
світі. Вивчаючи рухові дії людини, біомеханіка як на-
ука, допомагає зрозуміти закономірності, що лежать
в основі виконання різноманітних способів руху.

Сучасну біомеханіку відносять до біологічних
наук нового типу. Об‘єктом пізнання біомеханіки, з
позицій валеології, як науки про здоров’я, є рухові дії
людини в системі взаємопов‘язаних положень тіла,
активних рухових дій та їхньої адекватності (ефек-
тивності докладених зусиль) для розв‘язання рухових
завдань, в тому числі й оздоровчих. В наш час, за дани-
ми останніх досліджень і публікацій, біомеханіка лю-
дини має більш педагогічну спрямованість, ніж
спортивно-прикладну, як вважалось раніше [1, 2, 3, 4].

Проблема оптимального розвитку моторики і
психіки дитини не може бути вирішена простим
збільшенням обсягу рухової активності. Необхідно
більш конструктивно навчати культурі рухів, створю-
вати ефективні психолого-педагогічні умови щодо
формування знань про цінність здоров’я, розуміння
доцільності оптимальної рухової активності дитини
[5, 6, 7, 10, 12].
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Подальший пошук шляхів розв’язання даної
проблеми вбачається в необхідності вирішення конк-
ретних практичних завдань психофізичного вихован-
ня дітей. Одним з важливих аспектів в реалізації такої
проблеми є створення передумов для забезпечення
успішної побутової і навчально-виховної діяльності за
допомогою використання спеціальних рухових ре-
жимів у структурі занять коригуючою гімнастикою.

Відомо, що вже з початком шкільних занять
спостерігається постійне зниження рухової активності
дитини, адже вона змушена протягом багатьох годин
сидіти за не завжди зручною шкільною партою [5, 6,
7]. Формується, так званий, дефіцит рухів, а рухи жит-
тєво необхідні дитині для нормального фізичного і
розумового розвитку. Вважається, що оцінка ефек-
тивності рухів найбільш важлива з позицій розумін-
ня здоров‘я як опорно-рухового апарату, так і орган-
ізму в цілому [8, 10, 11].

Таким чином, узагальнюючи дані досліджень
і публікацій, можливо зазначити, що одним з нагаль-
них завдань сучасної біомеханіки слід вважати не
лише аналіз структури техніки рухових дій, але й фор-
мування знань про механізми розвитку оптимально-
го рухового стереотипу, як складової у забезпеченні
якості реалізації оздоровчих задач.

Робота виконана за планом НДР Донецького об-
ласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає в теоретичному обґрун-

туванні досвіду використання інноваційних технологій
у забезпеченні розвитку та інтеграції рухових і пізна-
вальних процесів під час занять фізичною культурою
з дітьми старшого дошкільного та молодшого
шкільного віку, а також можливості використання
принципів біомеханіки з позицій забезпечення фор-
мування культури рухів та оптимального рухового
стереотипу у дітей.

Об’єктом дослідження є розвиток психо-
фізичних функцій у дітей під впливом інтерактивних
форм навчання і виховання.

Предметом дослідження є біомеханічні та пси-
холого-педагогічні умови використання оздоровчих
рухливо-пізнавальних ігор та коригуючої гімнастики.

Завдання дослідження:
1. Вивчення й узагальнення даних літературних джерел
та інноваційного психолого-педагогічного досвіду
щодо проблеми виховання культури рухів у дітей.

2. Представлення і впровадження досвіду викорис-
тання оздоровчих рухливо-пізнавальних ігор і ко-
ригуючої гімнастики для розвитку та інтеграції ру-
хових і пізнавальних процесів у дітей старшого
дошкільного віку і молодшого шкільного віку в
процесі занять з фізичного виховання, основ здо-
ров’я та валеології.

Результати дослідження.
Рухи слід вважати одним із найскладніших явищ

у структурі будь-якої системної організації рухової
активності людини. Вивчаючи рухові дії людини, біо-
механіка допомагає зрозуміти закономірності, що
визначають особливості виконання різноманітних
способів руху.

Проведене анкетне опитування свідчить про
те, що досить часто (майже 90% респондентів) перед
батьками, вихователями дошкільних навчально-ви-
ховних закладів, вчителями загальноосвітніх шкіл по-
стає питання про вибір адекватного виду спорту для
розвитку дитини. Це пов’язано насамперед з тим, що
різні види рухових режимів дещо по-різному вплива-
ють на розвиток організму.

У зв’язку з цим, вважаємо доцільним наголо-
сити на необхідності більш глибокого розуміння ос-
новних положень педагогічної валеобіомеханіки.
Так, об‘єктом пізнання педагогічної валеобіомеха-
ніки є рухові дії дітей як система взаємопов‘язаних
активних фізичних дій та положень тіла у просторі.
Основним завданням педагогічної валеобіомехан-
іки слід вважати вивчення особливостей структури
рухових дій щодо їх адекватності у сенсі розвиваю-
чого та коригуючого впливу. Зіставляючи наявні ру-
хові дії дитини з еталонним їх виконанням, предме-
том педагогічної біомеханіки є вивчання не лише
способу виконання, але й пошуку варіанту найопти-
мальнішого рішення рухового завдання.

Отже, педагогічна валеобіомеханіка як наука
про оптимізацію рухових процесів, повинна сприяти
спеціалістам з фізичної культури та масового спорту
у пошуку найбільш раціональних рухів з позицій до-
сягнення оптимального впливу розвиваючої та ко-
ригуючої спрямованості.

Оцінка оптимальності рухових структур
найбільш важлива як з точки зору так би мовити «
здоров’я » опорно-рухового апарату, так і розвитку
скоординованої моторики організму дитини в цілому.

З валеологічної точки зору перед системою
освіти постає завдання розвитку у дітей добре ско-
ординованої моторики, тобто культури рухів. Такий
підхід в повній мірі відповідає державній політиці в
галузі фізичного виховання дітей, яка передбачає пе-
реорієнтацію спортивних пріоритетів на розв’язання
першочергової проблеми — зміцнення здоров’я дітей
та профілактика захворювань ОРА в тому числі й за-
собами фізичного виховання. Це вимагає подальшо-
го осмислення та пошуку шляхів удосконалення існу-
ючої системи фізичного виховання дітей.

У зв’язку з цим, одним із дієвих засобів у роз-
в’язанні сформульованих питань слід вважати вико-
ристання оздоровчих технологій на засадах основних
положень педагогічної валеобіомеханіки.

Оздоровчі програми такого типу сприяють
розвитку рухової культури дитини та розумінню ме-
ханізмів дій коригуючої спрямованості. Крім того, ми
констатували підвищення зацікавленості батьків і ви-
хователів навчально-виховних закладів щодо розумі-
ння позитивного впливу складно координованої ру-
хової діяльності з метою виховання культури рухів у
дитини. А впровадження комплексів коригуючої
гімнастики в структуру оздоровчо-рухової частини
занять сприяло підвищенню темпів фізичної реабілі-
тації дітей з дискоординацією та функціональними
порушеннями постави; створенню оптимальної мо-
делі рухового розвитку дитини.

Здатність ґрунтовно розуміти та більш широ-
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ко застосовувати принципи біомеханіки з позиції збе-
реження та зміцнення здоров’я дітей також слід вва-
жати оптимізуючим фактором при розробці оздо-
ровчих методик.

Впровадження результатів дослідження
здійснювались під час експерименту з формування
здорового способу життя учнів на базі ЗОШ № № 8, 9,
( НВК№1), дитячих садків № № 56, 62 м. Єнакієвого
(1998 – 2006 рр.). Про хід апробації та впровадження
результатів дослідження в практику фізичного вихо-
вання школярів повідомлялось на Всеукраїнських на-
уково-практичних конференціях (м. Донецьк,2002 р.;
м.Суми,2004 р.; м. Запоріжжя, 2005 р.; м. Кіровоград,
2005 р.; м. Чернігів, 2007 р.,), а також на міських семіна-
рах завідуючих та методистів дошкільних навчально-
виховних закладів освіти, директорів загальноосвітніх
шкіл м. Єнакієвого протягом 2000 – 2008 рр.

Ми передбачали, що використання оздоров-
чих рухливо-пізнавальних ігор (ОРПІ), валео-естафет,
коригуючих вправ у структурі уроків фізичної куль-
тури та оздоровчо-рухової частини заняття з валео-
логії чи основ здоров’я сприятиме позитивній ди-
наміці розвитку пізнавальних і психофізіологічних
функцій, активізації рухливо-пізнавальної діяльності
та формуванню культури рухів у дітей.

Проведене анкетне опитування свідчить про
те, що досить часто перед батьками, вихователями,
вчителями постає питання який вид спорту доцільно
обрати для дитини, щоб забезпечити найбільш гар-
монійний вплив на розвиток організму. У зв’язку з
цим, одним із завдань біомеханіки, як науки про оп-
тимізацію рухових процесів, повинно бути навчання
розумінню раціональності рухів для більш успішної
реалізації оздоровчих задач.

Сутність методики полягає у компонентно-
структурному забезпеченні психофізичного вихован-
ня дітей з позицій валеобіомеханіки, тобто створення
оптимальних передумов за допомогою використан-
ня ОРПІ, коригуючих фізичних вправ та спеціальних
рухових режимів у структурі уроків фізичної культу-
ри та оздоровчо-рухової частини заняття з валеології
чи основ здоров’я.

Ми вважаємо, що успішність у розв’язанні
проблеми розвитку моторики і психіки дитини не
може бути вирішена простим збільшенням обсягу
рухової активності. Необхідно навчати дітей культурі
рухів, розумінню оптимальності рухової активності,
її естетичності й доцільності . У зв‘язку з цим, одним
із важливих завдань валеобіомеханіки, на наш погляд,
повинен бути пошук найбільш раціональних для роз-
витку дитини та зміцнення її здоров‘я видів рухової
активності. Відповідно до стану здоров’я і рівня рухо-
вої підготовленості слід рекомендувати дітям прове-
дення регулярних занять адаптивної спрямованості
(наприклад, коригуючою гімнастикою, певними впра-
вами в структурі ОРПІ) з метою зниження та попе-
редження однобічних, несприятливих, локальних ста-
тико-динамічних перенавантажень.

Запропонований підхід щодо розуміння здо-
рового способу життя, ролі рухової активності в роз-
витку пізнавальних здібностей, значимості викорис-

тання засобів фізичної реабілітації для дітей з неопти-
мальним руховим стереотипом або функціональни-
ми порушеннями постави дав змогу більш широко-
го впровадження сучасних оздоровчих технологій, а
також сприяв удосконаленню знань про позитивний
вплив складно – координаційної рухової активності в
ОРПІ (як ефективного способу інтеграції інтелекту-
альних і рухових процесів), розвитку пізнавальних
функцій дитини.

Висновки.
Осмислення результатів теоретичного обґрун-

тування викладених аспектів дає змогу зазначити про
можливість більш широкого використання знань про
особливості рухової діяльності людини з метою їх за-
стосування в біомеханіці праці, навчальної діяльності,
оцінці економічності робочих рухів, для обліку опти-
мальних параметрів рухів. Набуті знання, на наш по-
гляд, можуть бути успішно використані для удоско-
налення навчально-виховного процесу, розробки
оптимального обсягу рухової активності в режимі
позакласних заходів, тощо.

Використання ОРПІ у поєднанні з коригуючою
гімнастикою в структурі оздоровчо-рухової частини
уроку валеології, основ здоров’я, фізичної культури
сприяло побудові оптимальної моделі розвитку ру-
хових і пізнавальних здібностей дитини, вихованню
відчуття культури рухів.

Перспективами подальших розвідок у дано-
му напрямку вважаємо можливим вивчення впливу
оздоровчих рухливо-пізнавальних ігор різної коорди-
наційної спрямованості на біомеханічні показники
структури техніки фізичних вправ з розділів програ-
ми загальноосвітніх шкіл.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ГІРНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Махов С.А.

Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченко

Анотація. У статті розглядаються питання професійно-при-
кладної спрямованості фізичної підготовки студентів вищих
технічних навчальних закладів гірничих  спеціальностей у
процесі викладання  навчального предмету „Фізичне вихо-
вання”. Необхідно розробити педагогічні умови професій-
но-прикладної фізичної підготовки студентів гірничих спец-
іальностей на державному рівні, які були б спрямованні на
формування високого рівня професійно важливих фізичних
якостей і навиків  до майбутньої професійної діяльності в
гірничої галузі. Зміст навчальної програми повинен бути
цілком зорієнтованим на реалізацію ідеї професійно-приклад-
ної спрямованості фізичної підготовки до майбутньої про-
фесійної діяльності.
Ключові слова: професійно-прикладна спрямованість фізич-
ної підготовки, студенти гірничих  спеціальностей, фізична
підготовка.
Аннотация. Махов С.А. Проблема профессионально-при-
кладной направленности  физической подготовки студентов
высших технических учебных заведений  горных специаль-
ностей. В статье рассматриваются  вопросы профессиональ-
но-прикладной направленности физической подготовки сту-
дентов высших технических учебных заведений  горных
специальностей, в процессе преподавания учебного пред-
мета „Физическое воспитание”. Необходимо разработать
программу профессионально-прикладной направленности
физической подготовки для студентов на  государственном
уровне, которая  была направлена на формирование высоко-
го уровня профессионально важных физических качеств и
навыков для будущей профессиональной деятельности в гор-
ной промышленности. Содержание учебной программы дол-
жно целиком ориентировано на реализацию идеи професси-
онально-прикладной  направленности физической подготовки
для будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессионально-прикладная направлен-
ность физической подготовки, студенты горных специаль-
ностей, физическая подготовка.
Annotation. Makhov S.A. Problem of professional – applied
orientation of physical preparation of students of the higher
engineering educational institutions of mountain trades. In the
article the questions of professional-applied orientation of
students’ physical training on mining engineering specialties at
higher educational institutions during the teaching process of
such discipline as “Physical  Training” are considered. It  is
necessary to develop the pedagogical conditions for students’
professional-applied physical training on mining engineering
specialties at state level, which would be oriented on forming
the high level of professionally important physical abilities and
skills for future professional activity.
Key words: professional-applied orientation of physical training,
students of mining engineering specialties, physical training.

Вступ.
Модернізація вищої технічної освіти України

зосереджує увагу науковців на проблемі формування
людського ресурсу, збагачення фізичних і духовних
сил, стимулювання творчої активності,  що передба-
чає підвищення якості професійної підготовки студентів
вищих технічних навчальних закладів. У національній
доктрині розвитку освіти України  в XXI столітті зазна-
чено , що розвиток фізичної культури і спорту є од-
ним з головних принципів організації навчально-ви-
ховного процесу у вищій школі, показником його
відповідності стратегії національних інтересів .

У наш час важливість розвитку вугільної про-
мисловості визнано на державному рівні, що частко-
во знайшло відображення у програмі „Українське
вугілля” в якому визначені об’єми фінансування шахт
і нарощування видобутку вугілля. До 2010 року пе-
редбачається видобуток вугілля до 96,5 мільйон тон
на рік [1 ].

Праця гірничого інженера – це складний бага-
тофакторний процес, протікання якого проходить у
специфічних  умовах виробничого середовища шахт.
Ефективність цієї праці багато в чому залежить від
індивідуальних здібностей фахівця до продуктивної
розумової праці, ступеню витривалості і відновлен-
ня його організму [2].

Заняття фізичною культурою і спортом , які
викладаються у вищих навчальних закладах, у значній
мірі сприяють підготовці студентів до майбутньої
професійної діяльності . Численні приклади підтверд-
жують , що випускники вищих навчальних закладів,
які активно займались під час навчання фізичною
культурою і спортом, успішно працюють у найск-
ладніших умовах виробництва. Разом з тим факти
говорять про те, що ще не повною мірою використо-
вуються усі можливості фізичного виховання у ви-
щих навчальних закладах для підготовки студентів до
майбутньої професійної діяльності [ 3 ].

Низький рівень фізичної працездатності при-
водить до швидкої втоми і перевтоми людей, більшої
кількості помилок, зривів в роботі, зниження їх твор-
чої активності. Гострі екстремальні ситуації змушу-
ють їх працювати на межі своїх фізичних і психічних
можливостей. Для цього необхідні такі фізичні якості:
витривалість, спритність, швидкість у діях, сила, ди-
намічна та статична підтримка дієздатності впродовж
тривалого часу. Сьогодні у гірничих вищих навчаль-
них закладах України практично відсутня професій-
на-прикладна фізична підготовка студента. Ми має-
мо лише загальне науково-методичні напрацювання
щодо структури і змісту галузевої вищої освіти.

Місце фізичної культури і спорту в підготовці
молоді до майбутньої професійної діяльності знайш-
ло пряме і опосередковане обґрунтування в ряді робіт
науковців різних галузей наук, які вирішують пробле-
му людського фактору в умовах науково-технічного
прогресу (В.Баранов ,В.Батуріна ,В. Багер ,С.Солод-
ков, Р.Макаров).

У структурі професійної підготовки для робо-
ти в гірничої галузі значне місце посідає професійно-
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прикладна спрямованість фізичної підготовки сту-
дентів вищих технічних навчальних закладів гірничих
спеціальностей. Це пов’язано з тим, що у практиці
професійної діяльності майбутній гірничий інженер
повинен володіти набором технології виїмки і дос-
тавки вугілля на  поверхню з дотриманням правил
безпеки, та урахуванням психологічних особливос-
тей працівників, які беруть участь у технології функ-
ціонування гірничого виробництва. Майбутній фах-
івець повинен мати високий рівень розвитку фізичних
якостей та фізичного стану. Це можливо у процесі
здійснення професійно-прикладної спрямованості
фізичної підготовки студентів під час занять з фізич-
ного виховання, в основі яких буде здійснюватися
комплексна підготовка до специфічних умов праці
спеціаліста гірничої галузі, яка дозволить розвивати
у майбутній професійній діяльності психофізичні
якості, рухові уміння і навики разом зі спеціальними
знаннями.

Питаннями професійно-прикладної спрямова-
ності фізичної підготовки студентів у вищих техніч-
них навчальних закладах займались такі науковці:
В.Філінков, С.Конішевський, Р.Раєвський, В.Кабачков
та ін. Серед вищезазначених досліджень найбільшу
цінність мають роботи Г.Руденко,  В.Тітова, С.Поліє-
вського, М.Шабалкіна та ін., які вивчали питання про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх
фахівців гірничої галузі. Але у вітчизняній науково-
педагогічній літературі недостатньо проводилися на-
укові дослідження з професійно-прикладної спрямо-
ваності фізичної підготовки студентів вищих технічних
навчальних закладів гірничих спеціальностей.

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

Формування цілей роботи.
Мета статті полягає у з’ясуванні стану розроб-

ки проблеми професійно-прикладної спрямованості
фізичної підготовки студентів вищих технічних навчаль-
них закладів гірничих спеціальностей у процесі викла-
дання навчального предмету „Фізичне виховання”.

Результати досліджень.
У наш час набувають особливого значення

питання розвитку особистісного формування висо-
кого рівня професіоналізму фахівців. Низький про-
фесійний рівень не тільки впливає на конкурентосп-
роможність країни на світовому ринку, але й на її
місце у світовому співтоваристві. І це свідчить про
надзвичайну важливість професійної підготовки у
будь-якій сфері.

Професійна підготовка студентів ВТНЗ Украї-
ни організовується і здійснюється відповідно до ви-
мог Конституції України „Про вищу освіту”, „Про
професійно-технічну освіту”, Національної доктри-
ни розвитку освіти України, Державної національної
програми „Освіта („Україна XXI століття”)”.

Період навчання у вищому навчальному зак-
ладі – важливий етап формування особистості май-
бутнього спеціаліста. Велике значення  в комплексній
системі навчально-виховного процесу належить

фізичному вихованню. Зміст фізичного виховання
студентів, стратегія пріоритетних напрямків його вдос-
коналення підлягають активному впливу соціально-
економічних факторів.

Державна політика в галузі вищої освіти виз-
начає соціальне замовлення на майбутнього спеціа-
ліста і ступінь його фізичної підготовленості.

„В суспільстві немає іншого засобу, крім фізич-
ної культури, за допомогою якого можливо було б
готувати людей до нового виробництва” (М.Поно-
марьов)[4]

В економічній літературі зазначено, що якщо
навіть людина володіє знаннями і професійним досв-
ідом, але не має здоров’я і  необхідних фізичних яко-
стей, щоб працювати, то її неможливо відносити до
трудових ресурсів [5].

На думку В.Ільініча, професійно-прикладна
фізична підготовка – це спеціально спрямоване і
вибіркове використання засобів фізичної культури і
спорту для підготовки людини до певної  професій-
ної діяльності.

З причини слабкої фізичної підготовленості,
як зазначає вищезгаданий вчений, можуть виникну-
ти неблагодійні ситуації під час проходження вироб-
ничих практик. Це також може проявити себе і у не-
достатній професійній віддачі або вимушеній зміні
професії у майбутньому, що пов’язано з окремими
економічними і моральними витратами у підготовці
фахівця. Кожна професія  диктує свій рівень розвит-
ку психофізичних якостей та свій перелік професій-
но-прикладних вмінь і навичок. Тому всі ці різниці і
повинні віддзеркалюватися в цілях і завданнях ППФП
як окремого розділу дисципліни «Фізичне вихован-
ня» [ 7 ].

Як стверджує С.Філімонова, ефективність на-
вчальної інформації збільшується тільки у тих випад-
ках, якщо вона є вагомою для особистості, являє со-
бою практичну цінність, пов’язана с професійною
спрямованістю її діяльності.  У зв’язку з цим автор
стверджує, що успішність у засвоєнні знань та ово-
лодіння навичками буде підвищуватись у тому ви-
падку, якщо при викладенні нових знань буде можли-
во налагодити зв’язки із «досвідченими» знаннями
професійної діяльності [ 6 ].

 Так, І. Бабокін  зазначає, що безпека і ефек-
тивність праці в гірничій галузі в багатьох випадках
залежить від сукупності достатньо стійких індивіду-
альних психічних і фізіологічних властивостей, що
визначають успіх у навчанні будь-якому виду діяль-
ності, виконання її і удосконалення у ній. Здібності
розвиваються на основі вроджених задатків у про-
цесі навчання, виховання, тренування і праці. Люди-
на, що займається роботою, до якої вона найбільш
здібна, навчається набагато швидше, працює більш
ефективно і безпечно. Далі автор проаналізував, що
травматизм у осіб, які при опитуванні після травму-
вання показали низьку професійну підготовку у 2,5-3
рази вище, ніж у тих, які при такому ж опитуванні
показали кращі знання техніки, технології і безпеки
засобів праці [8].
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Ось чому кожна молода людина повинна зав-
часно і активно готуватися до обраної професії, цілес-
прямовано розвивати ті фізичні і психічні якості, які
визначають психофізичну надійність і успіх в її май-
бутній професійній діяльності.

Профілактикою негативних впливів на організм
людини в процесі праці і побуту займаються спеціа-
лісти різного профілю, в тому числі і спеціалісти
фізичної культури. Вони досліджують функціональні
можливості здорової людини і резерви підвищення її
працездатності в різноманітних умовах, для того, щоб
використати адаптаційні можливості організму в спец-
іалізованій підготовці.

Саме ППФП  э зв’язком між фізичним вихо-
ванням і працею.

Тому, при підготовці молоді до сучасних умов
праць, важливо використовувати вже перевірений
досвід спрямованого застосування методів фізичної
культури і спорту до підвищення функціональних
можливостей, необхідних в професійній діяльності.

Висновки.
У зв’язку із вищезазначеним, можна констату-

вати наявність наукової проблеми, яка характеризуєть-
ся недостатньою розробленістю проблеми профес-
ійно-прикладної спрямованості фізичної підготовки
студентів вищих технічних навчальних закладів гірни-
чих спеціальностей у процесі викладання навчально-
го предмету „Фізичне виховання”.

У перспективі автором пропонується визна-
чити педагогічні умови професійно-прикладної спря-
мованості фізичної підготовки студентів вищих техн-
ічних навчальних закладів гірничих спеціальностей у
процесі викладання навчального предмету „Фізичне
виховання”.
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ВИЯВЛЕННЯ ЗМІСТУ РУХОВОЇ КУЛЬТУРИ
ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Меркулова З.Я.
Приазовський державний технічний

університет, м. Маріуполь

Анотація. У статті розглядаються рухи, тілесність які є ос-
новою формування рухової культури. Саме у процесі рухів
людина може здійснювати свою тілесність, набуваючи ру-
хові вміння та навички  і розвиваючи фізичні якості. Форму-
вання рухової культури робить усе більш необхідним досл-
ідження її глибинної сутності. Проблему формування рухової
культури можливо плідно рішати тільки на основі ідеї єдності
та взаємозумовленості соціального і біологічного, духовно-
го й тілесного начал. Тілесна  культура об’єднує ці компо-
ненти у людині в єдине ціле.
Ключові слова: рух, тіло, тілесність, культура, особистість,
гармонія.
Аннотация. Меркулова З.Я. Определение содержания двига-
тельной культуры и ее формирование в процессе физическо-
го воспитания студентов высших технических учебных заве-
дений. В статье рассмотрены движения, телесность, которые
лежат в основе формирования двигательной культуры. Имен-
но в процессе движений  человек может совершать свою теле-
сность, приобретая двигательные умения, навыки и развивая
физические качества. Формирование двигательной культуры
делает все более необходимым исследование ее глубинной
сущности. Проблему формирования двигательной культуры
возможно плодотворно решать только на основе идеи един-
ства и взаимообусловленности социального и биологическо-
го, духовного и телесного начал. Телесная культура объеди-
няет эти компоненты в человеке в единое целое.
Ключевые слова: движения, тело, телесность, культура, лич-
ность, гармония.
Annotation.  Merkulova Z.Y. The investigation of effective
ways of forming culture of motion. The article is devoted to the
culture of motion forming effective ways investigation during
the process of physical training of students of higher technical
educational establishments. Formation of motorial crop does
more and more necessary research of its deep-seated nature. A
problem of formation of motorial crop probably fruitfully to
solve only on the basis of idea of unity and interconditionality
social and biological, spiritual and solid began. The solid crop
unites these components in the person in a single whole.
Key words: harmony, education, training, personality, culture,
improvement, effectiveness, activity.

Вступ.
Прагнення України бути високорозвиненою,

правовою і демократичною державою спонукає до
необхідності вирішувати не тільки економічні, соц-
іальні проблеми, а й проблеми освіти і виховання
своїх громадян.

Одним із пріоритетних напрямків реформуван-
ня освіти є забезпечення у кожному навчально-ви-
ховному закладі відповідних умов для навчання і ви-
ховання фізичної, духовної і здорової особистості. В
першу чергу – вищих навчальних закладів, поклика-
них формувати фізичну культуру майбутніх фахівців.

Сучасна фізична культура виконує глобальні
соціальні функції з оптимізації фізичного стану сту-
дентів, організації здорового способу життя, підго-
товці до професійної діяльності та життєвої практи-
ки. Завдання подальшого розвитку фізичної культури
стає важливим напрямком соціальної політики.
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У державних документах останніх років про
розвиток фізичної культури відзначається, що вона
повинна розглядатися як сутнісний вид культури сус-
пільства, як засіб виховання всебічно розвиненої осо-
бистості фахівця. Орієнтація на підвищення рівня
сформованості фізичної культури поглиблює проти-
річчя між об’єктивними потребами розвитку фізич-
ної культури з орієнтацією на нову соціально-педа-
гогічну парадигму підготовки фахівців вищої школи
та реальним станом її розвитку в процесі фізичного
виховання у студентів.

Визначення даних проблем на думку переваж-
ної більшості науковців (В.М. Видрін, А.А. Тер-Ава-
несян, В.К. Бальсевич, І.М. Биховська, М.С. Каган, А.І.
Колеснікова, Н.І. Пономарьов, Н.І. Візітей) полягає в
суттєвих змінах наявної системи фізичного вихован-
ня студентів вищих навчальних закладів. По-перше,
це стосується визначення цілей, мотивів, потреб сту-
дентів до занять фізичною культурою, а по-друге
формування рухової культури у вигляді форм, за-
собів, методів формування у студентів систем цінно-
стей в галузі свого здоров’я, фізичної в досконалості,
гармонії краси фізичної та духовної, підвищенні своєї
працездатності та професійно-прикладної фізичної
підготовки.

Незважаючи на актуальність зазначеної про-
блеми, рухова культура підвищує інтерес як у теоре-
тиків, так і у практиків, як діяльнісний аспект фізич-
ної культури, але ж до цього часу немає конкретизації
суті даного поняття, не визначений конкретний зміст
рухової культури у процесі фізичного виховання сту-
дентів вузів.

У зв’язку з цим розглянемо сутність руху, зміст
тілесності людини як структурний компонент рухо-
вої культури і визначимо змістовну сутність рухової
культури.

Робота викладена у відповідності до плану НДР
Луганського національного педагогічного універси-
тету імені Тараса Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є виявлення

змісту рухової культури та її формування в процесі
фізичного виховання студентів вищих технічних на-
вчальних закладів.

Завдання дослідження.
1. Зробити огляд літературних джерел з проблем фор-
мування рухової культури,

2. фізичного виховання студентів вищих технічних
навчальних закладів.

3.Проаналізувати педагогічний процес організації
фізичного виховання студентів вищих технічних
навчальних закладів.

4.На основі аналізу філософської, психолого-педаго-
гічної, культурологічної літератури з теорії й мето-
дики фізичного виховання визначити змістовну
сутність рухової культури.

Методи дослідження.
В процесі дослідження використовувались

методи аналізу літературних джерел, програми для
виявлення змісту рухової культури.

Результати дослідження.
В основі рухової культури лежать рухи, які

пов’язані з діяльністю студента. За С.И. Ожеговим [1,
129] рухи – це тілесні акти, направлені на переміщен-
ня тіла або його частин в просторі, а також оволодін-
ня і маніпулювання предметами.

Протягом різних історичних епох розвитку
людського суспільства аналізу рухів надавалася ува-
га багато якими вченими. Так, старогрецький філо-
соф Платон [2] називав рух «цілющою частиною ме-
дицини, а письменник і історик Плутарх [3] –
«коморою життя». Я.А. Коменський [4] відзначав,
«що все живе пережило б радість руху».

Найцікавіша думка А.А. Ларіонова [5], згідно
з якою всі рухи людського тіла можуть бути розбиті
на три основні групи рухів, залежно від тієї кінцевої
мети, яка ними переслідується. До першої групи
відносяться рухи художнього порядку: танець, балет,
пластику, різні види гімнастики. Ці рухи, врешті решт
представляють собою художнє видовище і тому підля-
гають трактуванню в порядку явищ художніх. До дру-
гої групи належать рухи фізкультурні, впливаючи
гігієнічно фізіологічно на організм. Сюди належать
всі види педагогічних гімнастик (шведська, сокольсь-
ка) і всі види спорту. І нарешті, третя група є сферою
робочих трудових процесів, призначених до відтво-
рення матеріальних цінностей.

Проаналізувавши висновок А.А.Ларіонова, ми
можемо стверджувати, що між даними групами рухів
людського тіла є тісний взаємозв’язок, оскільки вони
здійснюються на базі раціонального художнього роз-
поділу руху в часі і просторі.

Так, рухи фізкультурні насичуються елемен-
тами художності, видовищності, краси. А в робочих
трудових процесах виявляються властиві їм художні
початки на основі плавності, точності траєкторій ро-
бочих рухів, економічності. [5]

Згадані види рухової активності людини зай-
мають важливе місце в руховій культурі студентів, їх
професійно-прикладної підготовки, що має важливе
значення для нашого дослідження. Візьмемо за осно-
ву теоретичний висновок А.А. Ларіонова і предста-
вимо в схематичному зображенні сутність рухів.
[Рис.1]

Таким чином, основною структурною одини-
цею рухової культури є рухи, які трансформуються в
художні рухи, фізкультурні рухи і трудові рухи.

Без руху рухова культура студента не може
бути сформована: ні як особова, ні як суспільна
цінність.

Основним компонентом руху виступає тіло
людини як складова частина рухової культури. Рухи
як моторна функція людини проводяться з участю
різних частин тіла людини. Саме рухи тіла додають
рухам свідомість, естетичність, гармонійність,
доцільність, економічність.

Істинна краса людського тіла виявляється не
стільки в нерухомому положенні його, скільки в ди-
наміці, в русі, коли виявляється уміння людини воло-
діти своїм тілом. На думку В.А. Косяка [6, 3] існуван-
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Рис. 1. Сутність рухів
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Рис. 2. Зміст тілесності людини

ня людини невіддільно від існування його тіла, яке є
першоосновою сутнісних сил людини, і домінує се-
ред них. Фізичні кондиції значною мірою обумовлю-
ють образ, якість і стиль життя особистості. Тіло, окуль-
турене спортом, стає носієм не тільки власне фізичних,
але і естетичних достоїнств.

В даному аспекті відзначимо, що дефініція
“тіло” виступає відповідно до поняття тілесності. У
даному аспекті тілесність представляється великим
комплексом характеристик людини, зовнішність і
внутрішність, статичних, антологічних і генетичних
властивостей.

Продовжуючи цю тему Р.Декарт заявив, що
біологічна, фізіологічна сутність людини внутрішньо
присутній в соціально-культурних рівнях його існу-
вання виявляючи себе вже не в тілі як таковому, але в

людській “тілесності”. Даний вислів представляє для
нас інтерес в плані визначення змістовної сутності
рухової культури, оскільки тілесність є щось більш
широке, ніж тіло.

Оскільки тіло людини є відособленим фраг-
ментом об’єктивної реальності, через яке передаєть-
ся сутність рухів, розглянемо його з естетичних по-
зицій, які найбільш важливі при формуванні рухової
культури.

В Афінах, виявлялося, головним чином, праг-
нення до розвитку зовнішньої краси і витонченості,
до розвитку стрункого, вільного вигляду, легкості і
граціозності рухів і дій. У доричних же країнах, пе-
реважно в Спарті, явно переважало прагнення роз-
винути силу, стійкість, а також прищепити звичку до
праці і знегод, до страждання і збереження присут-
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ності духу. Еталоном абсолютно пропорційної фігу-
ри вважалося атлетичне складання зростом, красиво
розгорненими плечима, тонкою талією, розширеним
тазом, вертикальною лінією живота, рівними, доско-
налої форми ногами. [7].

Естетичний ідеал краси російської жінки з на-
роду зв’язувався з високою статною фігурою, велич-
ною поставою, плавною лебединою ходою. В 1915-
1918 рр. виник новий тип – жінка-хлопчик, який
виражається в тонкій з вузькими стегнами, без
підкресленої талії, з хлоп’ячою стрижкою [8].

В грецькій культурі часів розвитку Стародав-
ньої Еллади відображені зразки статури переможців
Олімпійських ігор і військових боїв. Гармонійно роз-
винуті м’язисті тіла свідчать про міцне здоров’я і
фізичну потужність їх володарів. Саме такими уявля-
ли собі стародавні греки богів-олімпійців. Уявленні
про фізичну досконалість в єдності з досконалістю
духу виражалося і в калокагатії, яка була основою
грецької культури. Ії неодмінною умовою було мо-
гутнє, красиве, пропорційне, треноване тіло і висту-
пи на стадіонах на славу міста і предків [9; 10].

Отже, ідеали тілесної краси в різні епохи були
відображенням дійсності свого часу, який пред’яв-
ляв до них свої вимоги. У всі часи є і будуть люди
різної статури, високого і низького зросту, худі і
товсті, але всі вони мають шанси бути красивими і
привабливими.

Як бачимо, протягом історії людства уявлення
про тілесну красу, красу рухів тісно пов’язані з мірку-
ванням практичної користі.. Інакше кажучи, чудово
все, що повною мірою відповідає своєму призначен-
ню.[Рис. 2]

Таким чином, ми можемо зробити висновок,
що тіло людини виявляється через певні форми, про-
порції, складання, які людина успадковує, тобто гене-
тичним шляхом. І існує шлях досконалості тіла, тілес-
ності через сукупність рухів, рухової діяльності,
рухової культури. Саме в процесі рухів людина може
удосконалювати своє тіло, тим самим розвиваючи
рухові уміння, навички і розвиваючи фізичні якості,
такі як, сила, спритність, витривалість, швидкість,
гнучкість, координація.

Саме на сукупності рухів тіла студенти можуть
вирішувати рухові завдання в різних сферах своєї
життєдіяльності, професійної освіти. Професійна
діяльність студента у вузі припускає оволодіння ос-
новами наук і професійної культури, підготовку до
участі в створенні матеріальних і духовних ціннос-
тей, до успішного виконання своїх професійних обо-
в’язків.

Особливостями діяльності студента є: на-
ціленість на підготовку до виконання професійних
трудових завдань і обов’язків, оволодіння необхідни-
ми для цього знаннями, навиками, уміннями, по-
єднання навчання і праці, висока інтелектуальна і
фізична напруга (підготовка до іспитів і заліки, їх зда-
ча, стажування та інше).

Всі ці види діяльності повинні мати для студен-
та певні цінності. Тільки ці ціннісні орієнтири можна

виховати у взаємозв’язку внутрішніх і зовнішніх цілей,
мотивів, потреб. Саме це виявляється через рухову
культуру. Ми можемо розглядати рухову культуру,
через сукупність рухів і тілесність.

У свою чергу рухову культуру ми ототожнює-
мо з якісною і естетичною стороною виконання рухів,
які лежать в основі рухової діяльності студентів
(фізкультурній, трудовій, художній і т.д.).

Основним засобом рухової культури особис-
тості студента є фізичні вправи, під впливом яких
формуються особові психологічні якості студентів,

поняття про красу рухів, їх доцільності, еконо-
мічності – використовується музичний супровід, що
дозволяє з’єднати фізичне виховання з естетичним.

У цьому аспекті рухова культура поєднується
з красою фізичних вправ, їх пластичністю.

Сприйняття краси будить в людині активність,
здатність зрозуміти її, збагатити духовно і реалізува-
ти в руховій діяльності на основі рухової культури.

Питання рухової культури багато авторів роз-
глядають з різної точки зору. Так, П.Ф. Лесгафт [11]
основоположник фізичної освіти в Росії, творець
оригінальної системи фізичного виховання, пояс-
нював, що володіння динамічними відтінками, точ-
ністю напряму, ритмом, є основою виразності рухів,
їх культури.

Таким чином, П.Ф Лесгафт об’єднує рухову
культуру з естетичними параметрами.

Для нашого дослідження велику роль відіграє
наукова теорія В.Л.Уткіна згідно з якою він рухову
культуру ототожнює з оптимізацією.

Критеріями оптимальності В.Л. Уткін [12] вва-
жає: швидкість, економічність, точність, естетичність,
комфортабельність, безпеку. Отже всі ці критерії на-
лежать до характеристики рухової культури, яка
органічно зв’язується з технікою, красою фізичних
вправ, як естетичний компонент фізичної культури.

Ще більш конкретно умови високої технічності
рухів можуть бути сформульовані з урахуванням
досвіду біомеханіки, де певні рухи В.Л. Уткін [12] роз-
діляє на рухові дії на місці, переміщаючи рухи (уда-
ри, кидки), локомоції (ходіння, біг) і рівновага. Отже,
рухова культура органічно зв’язується з технікою,
красою фізичних вправ, як естетичний компонент
фізичної культури.

Рухова культура повинна зайняти певне місце
в структурі людських цінностей, оскільки суб’єктом
реалізації якісних характеристик рухів, їх естетичних
параметрів, є студент. Зміна освітніх парадигм (пе-
рехід від репродуктивної педагогічної цивілізації до
цивілізації креативно-педагогічної) зв’язує мету осв-
іти із зміною якості людини, де пріоритетним стає
формування цільної, гармонійної і вільної особис-
тості. Це вимагає залучення студентів до фундамен-
тальних культурних цінностей, до числа яких нале-
жить рухова культура. Отже, рухова культура
пов’язана з діяльністю перевтілення студента.

Велике значення у формуванні рухової куль-
тури особистості студентів має діяльнісний аспект на
підставі виконання ряду рухових дій.
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Універсальність особистості, невіддільна від її
цілісності, маємо на увазі системність якостей і влас-
тивостей людини. Цілісність особистості – необхідна
умова її гармонійності. У трактовці Г.В. Гегеля [13]
гармонія – це співвідношення якісних відмінностей,
узятих в їх сукупності, що випливають із суті самої
речі. А в нашому аспекті рухова культура виявляєть-
ся як гармонія якісних характеристик рухів, узятих в
їх сукупності по відношенню конкретно до особи, її
індивідуальності.

В буденній свідомості культура особистості ча-
сто асоціюється із спільністю знань в різних сферах,
умінням тримати себе в суспільстві, дотримуватися
загальноприйнятим нормам етикету. Все це вірно, але
цим ні в якому разі не вичерпується поняття «культу-
ра особистості». Про культуру людини, в першу чер-
гу, необхідно судити по його діяльності для перетво-
рення свого духовного і фізичного потенціалу.

Таким чином, основним суб’єктом форму-
вання рухової культури виступає особистість, яка має
свої інтереси, мотиви, певні цінності. Ці цінності виз-
начаються її тілесністю, рухами тіла на підставі пев-
них естетичних параметрів, якісними характеристи-
ками рухів.

Звідси випливає важливість поєднання рухо-
вої тілесної з духовністю людини, оскільки як рухове
тілесне, так і духовне можна розглядати як категорії

одного рівня спільності. Духовність всіма беззасте-
режно признається як вища ієрархічна цінність. Про-
те при цьому не повинен втрачати свою цінність і
фізичний (тілесний) зв’язок.

Головна концептуальна ідея полягає в том, що
рухова культура займає важливе місце в системі осо-
бових цінностей і визначається тілесністю, рухом тіла
на підставі естетичних параметрів, а також в плані
підбору засобів, методів і технології її формування,
що сприятиме більш ефективному процесу фізич-
ного виховання студентів вищих технічних навчаль-
них закладів.

Фундамент змісту рухової культури складають
раціональне використовування рухової діяльності
студентів у вигляді використовування засобів і методів
направлених на розвиток фізично дієздатного май-
бутнього фахівця.

Певною мірою рухова культура є показником
функціональної доцільності вправ, яка сполучає в собі
рухову і художню виразну техніку виконання.

На понятійному рівні рухова культура – це
складова частина фізичної культури, яка заснована
на відтворюванні особистістю як цілісності в своїй
тілесній духовній єдності для досягнення задач про-
фесійної підготовки в процесі різних видів діяльності.
Представимо в схематичному зображенні змістовну
сутність рухової культури, рисунок 3.

Рис. 3. Змістовна сутність рухової культури
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Висновки.
Аналіз вивчення загальнонаукової та педа-

гогічної літератури дозволив нам сформулювати
ряд висновків. Усі вчені, що вивчали питання фізич-
ної культури, не досліджували аспекти формуван-
ня рухової культури взагалі й у студентів технічних
вищих навчальних закладів зокрема. Вивчення ме-
ханізму формування рухової культури особистості
в умовах ВНЗ раніше не проводилося. Виявлення
основополагаючих компонентів рухової культури
займає важливе місце у системі особистісних
цінностей, а також засобів, методів та можностей
їх формування буде сприяти більш ефективному
процесу фізичного виховання студентів вищих тех-
нічних навчальних закладів.

Таким чином, формування рухової культури
як насущної потреби студента технічного ВНЗ робить
усе більш необхідним дослідження її глибинної сут-
ності. Проблему формування рухової культури мож-
ливо плідно рішати тільки на основі ідеї єдності та
взаємозумовленості соціального і біологічного, ду-
ховного й тілесного начал. Тілесна культура на
відміну від інших сфер культури об’єднує ці компо-
ненти у людині в єдине ціле та є сферою їх гармоні-
зації, галуззю ціннісно-орієнтованого розв’язання
постійно відтворюваних протиріч між ними.

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку. Процес формування рухової культури
майбутнього фахівця здійснювати на основі науко-
во-обгрунтованої концептуальної моделі. Впровад-
ження відповідних до потреб студентів нових форм
занять, виховання у студентів свідомого ставлення до
формування рухової культури. Відновлення методик
по фізичному вихованню спрямованому на гармон-
ічне формування особистості студента.
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«ОТЕЦ» ИЛИ «РУКОВОДИТЕЛЬ»?
Овчаренко Л.И., Бган С.И., Кухарева Н.Г.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. Психология спорта так и не выработала модель
идеального тренера, универсальную для всех видов спорта и
для всех спортсменов. Осуществляется попытка указать на
характеристику идеального тренера, наличие  которой оди-
наково значимо при любых обстоятельствах. «Тренер-отец»,
делающий ставку на человеческие отношения, имеет награ-
дой благодарность своих подопечных. «Тренер-руководи-
тель» при неудаче остается один на один со своим провалом
и своим одиночеством.
Ключевые слова: модель, личность, «тренер-отец», «тренер-
руководитель», педагогика.
Анотація. Овчаренко Л.І., Бган  С.І., Кухарева Н.Г. «Батько»
чи «керівник»? Психологія спорту так і не здобула модель
ідеального тренера, яку можна вважати  універсальною для
всіх видів  спорту і для всіх спортсменів. Робиться змога
вказати на характеристику ідеального тренера, яку важливо
мати при будь-яких обставинах. «Тренер-батько», що ро-
бить ставку на  людські відносини , має нагородою подяку
своїх підопічних. «Тренер-керівник» при невдачі залишається
один на один зі своїм провалом і своєю самітністю.
Ключові слова: модель, особистість, «тренер-отець», «тре-
нер-керівник», педагогіка.
Annotation.  Ovcharenko L.I. , Bgan S.I.,  Kukhareva N.G.
«Father» or «leader»? The sport psychology has not created an
ideal trainer model, which is universal in all kinds of sport.
There is  a making an attempt to find the ideal  trainer
characteristic, which is important in all cases. “Father-trainer”
staking on human attitudes, has the award gratitude of the wards.
“Manager -trainer” at  failure remains in private with the
undershooting and the loneliness.
Key words: model, personali ty, «father-trainer», «manager-
trainer», pedagogics.

Введение.
Неизменно актуальным на протяжении де-

сятилетий остается вопрос о формуле идеального
тренера.

Известны опросы [1] спортсменов и самих тре-
неров на предмет качеств, которые должны присут-
ствовать в идеальном тренере. Хотя «усредненная»
модель (психологический срез идеальной личности),
составленная на основе опроса спортсменов, во мно-
гом совпала с мнением тренеров, тем не менее, как
между этими опрашиваемыми группами, так и меж-
ду отдельными респондентами наблюдались суще-
ственные отклонения. Справедливо замечается, что
нередко в своем высказывании спортсмен мог ориен-
тироваться на конкретную личность, достигшую оп-
ределенных успехов, но характеризуемую конкретны-
ми качествами, не всегда положительными.

Качества, существенно необходимые в одном
виде спорта, могут оказаться излишними в другом.
Свойства характера, рассматриваемые как положи-
тельные одним спортсменом, могут оказаться край-
не отталкивающими для другого [1]. Поэтому очень
тяжело, даже невозможно однозначно зафиксировать
психологический срез личности тренера, удовлетво-
ряющий всем требованиям и спортсменов, и обсто-
ятельств, зачастую неожиданных и неоднозначных для
тренера, которые могут ожидать его во время выс-
туплений подопечных.
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Можно ли выделить такой «аспект роли» [2]
идеального тренера, который будет оставаться неиз-
менно актуальным независимо от того, в каком виде
спорта тренер специализируется и каких спортсме-
нов тренирует?

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Психология спорта так и не выработала мо-

дель идеального тренера, универсальную для всех
видов спорта и для всех спортсменов. Осуществляет-
ся попытка указать на характеристику идеального
тренера, наличие которой одинаково значимо при
любых обстоятельствах.

Результаты исследований.
Пожалуй, было бы неверно преувеличивать

роль выбора модели, на которую тренер будет стре-
миться походить. Каждый человек в силу различных
обстоятельств к зрелому возрасту оказывается наде-
ленным присущим ему набором душевных и физи-
ческих качеств, привычек, предрассудков, и даже при
желании исключить какую-либо черту из своего пси-
хологического портрета либо, напротив, привнести
черту новую человек сталкивается с серьезнейшими
трудностями: себя изменить непросто. Если тренер в
своей практике обыкновенно был склонен к автори-
тарному стилю руководства, то даже и при осознан-
ном его решении стать демократичным руководите-
лем укоренившийся навык будет довлеть над ним, и
он, скорее всего, останется все той же авторитарной
личностью, которая, однако, пытается создать види-
мость демократии вокруг собственной персоны. И
лишь по-настоящему целеустремленные и терпели-
вые личности, осознав в себе тот или иной недоста-
ток, умеют избавиться от него, но и труд этот требует
немалого времени. Поэтому мы не станем критико-
вать различные принципы тренерской работы. Кому-
то не по душе авторитарность, другой же качает го-
ловой, глядя на работу демократичного тренера. Один
специалист стремится всячески оградить свое вме-
шательство в те области жизни своих подопечных,
которые являются внешними по отношению к
спортивным вопросам, другой, напротив, старается
принять непосредственное участие во всех аспектах
жизни спортсменов, начиная от их учебных успехов
и заканчивая семейной и личной жизнью. Конечно,
любой приоритет в подходе тренера имеет и свои
недостатки, и достоинства. Мы же предпримем по-
пытку указать на такое качество личности, которое
будет иметь положительный смысл для тренеров всех
типов, всех психологических портретов, всех степе-
ней одаренности.

«В целом тренер, добивающийся успеха, это,
по-видимому, человек, способный играть несколько
ролей в зависимости от конкретной ситуации и раз-
личий в характере спортсменов» [1].

«Тренер является центральной фигурой в ко-
манде и спортивном клубе. В нем спортсмены стре-
мятся видеть незаурядную личность. Это и понятно,

поскольку поле деятельности тренера значительно
шире функций обычного учителя-предметника или
просто руководителя… При поверхностном знаком-
стве с работой тренера может показаться, что речь
идет только о соревновательных целях – подготовке
спортсменов, способных показывать высокие резуль-
таты. Однако на самом деле тренеру приходится ре-
шать целый ряд задач, связанных с оздоровительны-
ми, воспитательными, гигиеническими,
социальными, спортивно-соревновательными целя-
ми тренировки» [2].

Итак, в одно и то же время тренер обязан выс-
тупать и как учитель, педагог, и как руководитель, и
как психолог и врач. Три этих «аспекта роли трене-
ра», таким образом, являются частями, составляю-
щими одно целое. И как общую окраску тренерской
работы, общее ее направление авторы [2] указывают
на символическую роль отца. Прибегать к ней, как
они замечают, следует лишь в отдельных случаях и
очень осторожно. «Положение тренера всегда слож-
но, когда он принимает символическую роль отца.
Тщательно анализируя и контролируя такие отноше-
ния, тренер может на какое-то непродолжительное
время  принять их, но при условии, что он обладает
достаточными знаниями и умениями, чтобы позднее
от них освободиться. Несмотря на то, что таким об-
разом можно добиться хороших спортивных резуль-
татов и теплой, близкой атмосферы сотрудничества
в команде, этот тип взаимоотношений, по существу,
является неблагоприятным и для тренера, и для спорт-
сменов» [2].

Признавая существование символической
роли отца, мы несколько отступимся от предложен-
ной концепции и противопоставим ей символичес-
кую роль руководителя. Итак, в нашем вопросе важ-
ным является аналитическое противопоставление
ролей, а точнее, идеальных моделей поведения тре-
нера «тренер-руководитель» и «тренер-отец».

Что характерно для «тренера-руководителя»,
а что – для «тренера-отца»? Будем полагать, что сим-
волический «тренер-руководитель» в первую оче-
редь акцентирует свое внимание на аспекте руковод-
ства, стремится прежде всего быть хорошим
руководителем, оставляя в тени прочие аспекты сво-
ей профессии. Иными словами, главным критерием
своей деятельности он признает спортивные показа-
тели подопечных. Первым его вопросом является:
«Что необходимо сделать для того, чтобы мои подо-
печные достигли высоких спортивных результатов и
высокого уровня спортивного мастерства?» И лишь
после этого рассматриваются средства, пригодные
для достижения цели, которая в зависимости от конк-
ретной ситуации может формулироваться по-разно-
му. «Тренер» же «отец», являясь здесь как бы проти-
воположностью «тренеру-руководителю», ставит
перед собой иную задачу: «Как я должен вести свою
деятельность, чтобы мои подопечные не получили
вреда, но получили пользу?» Можно говорить о раз-
личиях в понимании «вреда» и «пользы». Мы же под
«пользой» будем разуметь сохранение здоровья, как
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физического, так и психологического, и нравствен-
ное развитие. Однако общим остается то, что «тре-
нер-отец» готов пожертвовать успехом дела, если
таковой может повредить личности его подопечных.
Так и настоящий отец, делая вместе с сыном домаш-
ний ремонт, не будет морить его голодом для того
только, чтобы за счет сэкономленных средств купить
лишний килограмм гвоздей. Напротив, отец скорее
отложит ремонт либо вовсе откажется от него, если
тот может как-то повредить его ребенку.

Итак, модель «тренера-отца» отличается лю-
бовью тренера к своим подопечным, модель же «тре-
нера руководителя» – прагматизмом в достижении
поставленных целей. Главным же критерием в обо-
соблении предложенных моделей является выбор,
что чему следует предпочесть – спортивный успех
своих подопечных их пользе или наоборот.

Какая из рассматриваемых моделей более ре-
алистична?

Сегодняшний большой спорт, давно превра-
тившийся в шоу-бизнес, диктует определенные зако-
ны, которые неизбежно влияют и на юных спортсме-
нов. Все более доминирующей составляющей
мотивации и тренеров, и спортсменов предстает уро-
вень заработной платы. Подобная философия, про-
ецируясь на детский и юношеский спорт, может при-
водить и приводит к тому, что тренер в оценке
способностей того или иного молодого спортсмена
начинает опираться прежде всего на то, сможет ли
данный ребенок принести в будущем материальные
дивиденды. Совершенно естественным при таком
подходе становится нивелирование значимости лич-
ности спортсмена. Вопрос о душевном и нравствен-
ном воздействии процессов тренировки и соревно-
ваний остается на задворках тренерского внимания.
Основным интересом предстает успех команды как
организации, и успех в первую очередь коммерчес-
кий. Такие приоритеты, конечно же, присущи роли
«тренера-руководителя».

Классическая педагогика превозносит нрав-
ственное совершенствование личности воспитанни-
ков как центр всего педагогического процесса, вок-
руг которого должны вращаться прочие интересы
педагога. В тон этой истине вторит и традиционная
спортивная психология. Так, изучая тренеров различ-
ных видов спорта и уровней мастерства, авторы [3]
между прочим пришли к следующему интересному
выводу: у тренеров высокого уровня мастерства
«ярко выражена педагогическая направленность,
ответственность к делу и любовь к детям». Класси-
ческая школа воспевает «тренера-отца». Но сегодня
при поверхностном анализе всех возможных направ-
лений тренерской деятельности можно прийти к вы-
воду, что нравственный и психологический эффект
на спортсменов есть вопрос второстепенный, что
среди реалий современного спорта немыслимо воп-
лощать в жизнь «стереотипы» классической педаго-
гики, которые сегодня ложно трактуются как «отвле-
ченные», «непрактичные». Современная
эгоцентричная прозападная психология главным

мотивом всякой деятельности ставит личную выго-
ду, измеряемую часто почти исключительно в денеж-
ном эквиваленте. Повсеместное распространение
этих идей приводит к тому, что тренер, желающий
подойти к своему делу по-настоящему ответствен-
но, стремящийся воплотить в жизнь лучшие заветы
гениальных педагогов, бывает вынужден испытывать
серьезный прессинг со стороны не только коллег, но
зачастую и самих детей: сегодня энтузиазм не в моде.
Учитывая же малое финансирование педагогичес-
ких программ вообще и спортивных секций в част-
ности, молодой выпускник спортивной высшей шко-
лы оказывается перед выбором: или вовсе избирать
иную профессию, или, став все-таки тренером, при-
лагать максимальные усилия для «выдавливания»
любой доступной выгоды, где это уместно и где не-
уместно, либо же стать на путь настоящего герой-
ства. Не удивительно, что современное общество не
рожает героев: «тренер-руководитель» становится
архетипом, а «тренер-отец» – архаизмом.

Немало украинских молодых ребят, воодушев-
ленных успехами Андрея Шевченко в конце 90-х, за-
горались мечтой посвятить себя футболу. Но сегод-
ня, через 10 лет, оглядываясь вокруг, мы не встречаем
большого числа состоявшихся спортсменов высоко-
го класса, выходцев из украинских футбольных школ.
Гораздо больше среди этого поколения спортсменов
людей, уже в молодые годы разочаровавшихся в жиз-
ни. Воздействие большого спорта, являющегося боль-
шим шоу, помноженное телевидением, растиражи-
рованное журналами, соблазняет школьников
великими мечтами, однако лишь единиц из тысячи
касается благосклонность спортивной фортуны, и
опыт показывает, что далеко не всегда в их число вхо-
дят самые одаренные или трудолюбивые.

Однако если обратить внимание и на трене-
ров, многих ли из них можно отнести к разряду ус-
пешных? Ведь и среди них, руководителей спортсме-
нов, лишь единицы «выживают», «выбиваясь в
люди». Большая же часть, как подводная часть айс-
берга, остается за пределами внимания славы и фор-
туны большого спорта.

Выводы.
 «Тренер-отец», делающий ставку на челове-

ческие отношения, даже и при относительной неудач-
ливости спортивной карьеры, даже и при отсутствии
громких достижений и титулов, имеет наградой бла-
годарность своих подопечных. «Тренер» же «руко-
водитель», ищущий богатства и славы, при неудаче
остается один на один со своим провалом и своим
одиночеством.

Выбор модели, на которую должно равнять-
ся, каждый тренер делает сам. Однако, ориентируясь
на модель «руководителя», тренер должен понимать,
что сознательно выносит за пределы своего попече-
ния внутренний мир воспитанников. Мы же попро-
буем предположить, что именно любовь является
универсальным качеством всех идеальных тренеров,
которых оставила нам история спорта, – любовь к
своему виду спорта, к педагогическому процессу, и,
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прежде всего, к своим воспитанникам. И хотя в ряду
прочих качеств тренера категория «любви» в после-
дние годы воспринималась почти как нечто полу-
фантастическое либо архаичное, можно надеяться,
что новые поколения украинского общества выра-
ботают новые концепции в педагогике, а вернее ска-
зать, вернутся к старым, отвергнув современные эго-
центрические тенденции западной психологии.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
деятельности тренера.
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ВЛИЯНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ И БОЛЕЛЬЩИКОВ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ
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Донецкий юридический институт
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Аннотация. В статье проводятся исследования влияния зрите-
лей и болельщиков на психическое состояние и деятельность
спортсмена. Также рассматривается вопрос гуманного отно-
шения болельщиков к спортсменам команды-противника. При-
сутствие зрителей, поддерживающих спортсмена или его со-
перников может оказать существенное влияние на результат
выступления. Существенные изменения в деятельности спорт-
смена могут быть связаны с его отношением к наблюдателю.
Ключевые слова: спорт, спортсмен, соревнования, болель-
щики, зрители, деятельность, психика.
Анотація. Петров С.В., Сасик А.С. Вплив глядачів та уболі-
вальників на діяльність спортсменів під час змагань. В статті
проводяться дослідження впливу глядачів та вболівальників
на психічний стан та діяльність спортсмена. Також розгля-
дається питання гуманного відношення вболівальників до
спортсменів команди-супротивника. Присутність глядачів,
що підтримують спортсмена або його суперників може впли-
нути на результат виступу. Істотні зміни в діяльності спорт-
смена можуть бути пов’язані з його відношенням до спосте-
рігача.
Ключові слова: спорт, спортсмен, змагання , уболівальники,
глядачі, діяльність, психіка.
Annotation. Petrov S.V., Sasik A.S. Influence of spectators and
fans on the activity of sportsmen during the competition. The
influence of spectators and fans on the mood and activity of
sportsman is investigated in the present paper. The question of
human attitude of fans to sportsman after the fail of the opposite
command is also discussed in this article. Presence of the spectators
bolstering the sportsman or his rivals can render essential effect
on result of performance. Essential changes in activity of the
sportsman can be connected to his attitude to the observer.
Key words: sport , sportsman, competition, fans,  spectators,
activity, psychical.

Введение.
Важнейшей проблемой психологии спорта –

условия, влияющие на соревновательную деятель-
ность спортсменов. Одним из этих условий являются
присутствие зрителей и поведение болельщиков.
Анализ специальной литературы и обобщение ис-
следований в этой области устанавливает, что болель-
щики своим поведением создают определенный пси-
хологический фон проведения соревнований [4], [5],
[7]. Специалисты психологии спорта считают, что
реакция болельщиков (даже в пределах этических
норм) влияет на состояние спортсмена, так как со-
здается положительный или отрицательный эмоцио-
нальный фон проведения соревнований.

Присутствие зрителей, поддерживающих
спортсмена или его соперников, их отношение к про-
исходящему на соревновании может оказать суще-
ственное влияние на результат выступления. Неопыт-
ный спортсмен может испытывать сильное
перевозбуждение и выступить хуже, чем обычно,
тогда как более опытный участник не так легко под-
дается воздействиям среды и в той же соревнователь-
ной ситуации сохраняет самообладание.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
юридического института Луганского государственно-
го  университета внутренних дел им. Е.О.Дидоренко.

Формулирование целей работы.
Целью данной статьи является исследование и

предсказание, какое именно влияние окажут зрители
на психическое состояние и деятельность спортсмена.

Результаты исследования:
Расположение зрителей – близко или далеко

они находятся от спортсмена – может вызвать тон-
кие изменения в его нервно-мышечных реакциях.
Аналогично этому, от отношения спортсмена к ауди-
тории, от ее значимости для него зависит его выступ-
ление или его реакция в ответ на поведение и дей-
ствия болельщиков.

Сложность проблемы состоит в еще и в том,
что в экспериментальных исследованиях обычно изу-
чается влияние какого-либо фактора на деятельность
спортсмена в строго контролируемых условиях. Ког-
да же спортсмена окружают заполненные трибуны,
то на него могут действовать бесчисленные факто-
ры (выступает спортсмен один или в составе коман-
ды, величина шума зрителей, их количество и спо-
собность спортсмена не реагировать на замечания
зрителей, обращенных к нему лично) [2].

Также важной проблемой остается негуман-
ное отношение болельщиков к спортсменам, если те
не оправдывают их надежд. Большинство спортсме-
нов видят, как болельщики появляются только на со-
ревнованиях, громко приветствуя, а затем осуждают
«свою» команду, чаще всего после проигрыша. Это
удовольствие за счет других, доведенное до крайнос-
тей [9, С. 10].

В изучении влияния зрителей на спортивную
деятельность можно выделить два важных парамет-
ра: а) возраст и соревновательный опыт участника и
б) характер задачи, стоящей перед участниками.
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Лой Н. предложил систему классификации
спортивных болельщиков, согласно которой следует
выделить три типа:
1. «Первичные, основные болельщики» – чрезвычай-
но активно интересуются спортом и посещают
соревнования.

2. «Вторичные болельщики» – регулярно следят по
радио и телевидению за спортивными соревнова-
ниями, но редко посещают стадионы.

3. «Третичные болельщики» – в отличие от 1-го и 2-
го типов лишь обсуждают спортивные новости с
другими и следят за выступлениями спортсменов
по сообщениям прессы [1].

С помощью этой системы классификации
можно подробно проанализировать имеющиеся в
настоящее время разновидности спортивных бо-
лельщиков.

Зрители отличаются друг от друга не только
по характеру реакций на различных спортивных со-
ревнованиях. Кроме того, и люди различных типов с
самым  разным отношением к соревнованиям.
Спортсмена может интересовать или совсем не ин-
тересовать то, что они думают о его выступлении.
Однако различная аудитория будет по-разному вли-
ять (воздействовать) на эмоциональное состояние
спортсмена и, следовательно, на успешность его
выступления.

Зрителей можно классифицировать (располо-
жить) в зависимости от их отношения к спортсмену
(сопереживания), их явных реакций, а также от пси-
хологической близости, которая может быть между
ними и спортсменом. Если зрителей разместить по
шкале, то их типология будет такой:
· Зрители, состоящие из значимых для спортсмена
людей, реагируют положительно;

· Зрители реагируют положительно, но незнакомы
спортсмену зрители пассивно наблюдают за дея-
тельностью спортсмена без каких-либо реакций в
его адрес;

· Зрители не проявляют выраженного интереса к
деятельности спортсмена

· Зрители реагируют отрицательно на деятельность
спортсмена.

К сожалению, имеется относительно немного
данных о том, как различные типы зрителей влияют на
деятельность отдельных спортсменов или команд [4].

Например, Джон Лэрд установил, что деятель-
ность испытуемых существенно нарушалась, когда
им мешали и всячески их отвлекали (шумели, драз-
нили). Ситуация была более неприятна, чем можно
было ожидать, поскольку в качестве зрителей высту-
пали наиболее авторитетные члены студенческой
общины, тогда как сами спортсмены были только что
приняты в общину [4].

Исследовалось также влияние присутствия
зрителей противоположного пола на успешность
выполнения физической или умственной работы.
Оказалось, что деятельность индивида стимулирует
не просто присутствие представителя противополож-
ного пола. Влияния эти, как правило, более выраже-
ны, когда работу выполняют представители мужско-

го пола в присутствии зрителей-женщин, по сравне-
нию с обратной ситуацией.

Исследования показали, что даже дистанция
от наблюдателя до испытуемого влияет на эмоцио-
нальные реакции последнего. Более того, важно, где
именно находится наблюдатель – сбоку, сзади или
непосредственно перед участником [5].

Удалось обнаружить исследования, в которых
бы периодически изучалось влияние количества при-
сутствующих зрителей на деятельность. Можно пред-
положить, однако, что возбуждение испытуемых уве-
личивается по мере увеличения количества зрителей
до определенного предела, выше которого уже не
происходит существенных изменений в уровне его
активации или эмоционального возбуждения.

В ряде исследований было установлено, что
существенные изменения в деятельности спортсме-
нов могут быть связаны с его отношением к наблю-
дателю. В одном исследовании, например, было об-
наружено, что дети значительно лучше выполняли
задачу в присутствии «неприятного» им человека по
сравнению с ситуацией, когда зрителем был «друг».
Можно сделать предположение, что испытуемые, по-
видимому, стремились показать, что они могли вы-
полнить задачу, хотя зрители им были несимпатич-
ны. В присутствии враждебно настроенных зрителей
приезжая команда обычно ведет себя агрессивнее
(допускает больше нарушений). В последнем случае
автор высказал предположение, что команда неосоз-
нанно проявляла агрессивность не только против ко-
манды соперника, но и против болельщиков [7, С.187].

Также эта проблема рассматривалась с дру-
гой стороны. Было экспериментально показано, как
изменяются поведение и деятельность людей при
выполнении двигательных и интеллектуальных задач
в присутствии зрителей. Однако эти изменения не
всегда можно было предсказать. Одни люди при этом
улучшали свою деятельность, у других не наблюда-
лось существенных изменений, у третьих результаты
ухудшались.

Современные исследователи различают так
называемый эффект присутствия зрителей и влия-
ние, оказываемое другим человеком, когда он не толь-
ко присутствует, но и выполняет ту же самую или
аналогичную работу, что и испытуемый, деятель-
ность которого оценивается. Полученные данные
позволили выявить следующие закономерности.
Обычно деятельность высокотренированного
субъекта нарушалась скорее, когда за ним наблюда-
ли, чем когда за ним не наблюдали [1], [4].

Если в экспериментальную ситуацию вводи-
ли наблюдателей, то простые задания выполнялись
лучше, тогда как более сложные – хуже. Таким обра-
зом, стало очевидно, что присутствие нескольких или
одного наблюдателя повышало уровень активации
испытуемого и чаще нарушало его деятельность при
выполнении сложных или только что освоенных за-
дач, но облегчало выполнение несложных или хоро-
шо освоенных действий.

Учеными был сформулирован и далее развер-
нут принцип, согласно которому увеличение соци-
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ального давления от присутствия зрителей облегча-
ло выполнение простых и хорошо усвоенных дей-
ствий. Следовательно, чтобы избежать нарушения
деятельности у спортсменов, необходимо убедить-
ся, что требуемые двигательные навыки освоены не
только хорошо, но и прочно (рис.1).

Более того, полезно специально готовить ме-
нее опытных спортсменов к возможным изменени-
ям их деятельности до непосредственного контакта
со зрителями. Им нужно сказать, что они, скорее все-
го, будут ощущать в этой ситуации больше энергии,
сил, но действия их будут менее точны. Так, напри-
мер, хоккеистам станет труднее выполнять передачи
и броски по воротам, но они будут чувствовать боль-
шую силу при силовых единоборствах и контактах с
противником.

Зрители могут оказывать неблагоприятное воз-
действие на неопытных спортсменов в различных ви-
дах спорта. Бегун, например, может начать выступле-
ние в слишком быстром темпе; прыгун с шестом и
метатель диска могут утратить чувство времени или
ритма, выступая первый раз перед зрителями; боксер
может выложиться в первых раундах боев и т. д.

Следовательно, необходима подготовка спорт-
смена к встрече со зрителями. Помимо информа-
ции спортсмена о возможных изменениях в его дея-
тельности, когда он впервые начнет выступать перед
зрителями, европейские спортивные психологи пред-
принимают и другие меры для подготовки спортсме-
нов к соревновательному стрессу. Они создают на
тренировках «шум трибун» или приглашают специ-
альных зрителей для создания помех, подобных тем,
с которыми спортсмены могут встретиться непос-
редственно на соревнованиях. С помощью шума,
выкриков и других способов они пытаются вырабо-
тать у спортсменов помехоустойчивость (невоспри-
имчивость) к подобного рода воздействиям, которые
могут встретиться на соревнованиях. Иногда психо-
логи рекомендуют во время тренировок включать
записанные на магнитофонную пленку крики болель-

щиков, в других случаях специально подбираются
группы людей для «моделирования» условий пред-
стоящих соревнований [3].

При подготовки работы было установлено
что, действенность этих методов приучения спорт-
сменов к воздействиям зрителей специально не изу-
чалась. Может возникнуть вопрос: действительно ли
эти методы позволяют создать тот эмоциональный
климат, в котором придется действовать спортсме-
нам? Вполне вероятно, что воспроизведение реак-
ций зрителей может способствовать приспособле-
нию спортсменов к внешним, поверхностным
аспектам влияния зрителей во время соревнований,
включая физическое присутствие и шум [7, С. 47].

Другой вопрос касается метода моделирую-
щей тренировки. Спортсмен привыкает к выступле-
ниям в присутствии зрителей в каком-то виде спорта.
Возможен ли перенос этой способности к саморегу-
ляции своего поведения на другие виды спорта? От-
рывочные и поверхностные данные, имеющиеся в
настоящее время, дают основание предположить, что
подобного переноса не происходит и способность к
регуляции деятельности в присутствии зрителей от-
носительно специфична для каждого вида спорта. В
одном из исследований спортсмены в лабораторных
условиях в присутствии зрителей выполняли физи-
ческую работу (двигательную задачу) примерно так
же, как и не спортсмены [6, С. 34].

Результаты исследований позволили предпо-
ложить, что при выполнении спортсменами двига-
тельной задачи, не связанной с привычной для них
деятельностью, присутствие зрителей для них было
таким же стрессовом, как и для людей, не привыкших
к публичным выступлениям. С помощью дополни-
тельных исследований можно было определить, ка-
кую именно степень «переноса» следует ожидать в
ходе приспособления к влиянию зрителей. Наруша-
ется ли, например, деятельность опытных професси-
ональных футболистов, когда они в период межсезо-
нья формируют баскетбольные команды и

Рис.1. Изменение характера двигательных навыков под воздействием реакции зрителей
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выступают в соревнованиях для сбора средств в бла-
готворительных целях? Изменяется ли деятельность
спортсменов, соревнующихся обычно в командных
видах спорта, когда им неожиданно приходится по
тем или иным причинам выступать в индивидуаль-
ном виде в присутствии зрителей? К сожалению, эк-
спериментальных данных по этому вопросу нет, но,
по-видимому, степень переноса зависит от уровня
общей тревожности спортсмена и от сходства дея-
тельности при выполнении конкретных задач.

Можно рассмотреть проблему с другой сто-
роны: насколько гуманно относятся болельщики к
спортсменам, за которых болеют. Мы видим, как пос-
ле игры спортсмены, улыбаясь, дают автографы, на-
ходят и другие пути, чтобы поддерживать контакты с
болельщиками [8, С. 145]. И действительно, большин-
ство зрителей считают, что поскольку они поддержи-
вают своих любимцев, то спортсменам это должно
не только нравиться, но что и они обязаны им отве-
чать тем же.

Эти предположения, как и многие другие ги-
потезы о поведении человека, и особенно о межлич-
ностном общении и взаимодействии, часто верны,
но действительность сложнее, чем многим может
показаться. Многие психологи-клиницисты в США и
за рубежом обнаружили после тщательного изуче-
ния мотивов и эмоций спортсменов, что они доволь-
но часто не любят болельщиков. Это не значит, что
спортсмен хуже выступит в переполненном зале или
на стадионе или что он не осознает материальных и
социальных преимуществ, связанных с популярнос-
тью у зрителей. Просто спортсмены, особенно мас-
тера высокого класса, не любят наиболее ярых бо-
лельщиков [7].

В дальнейших исследованиях психологи и пси-
хиатры выявили причины неприязненного отноше-
ния спортсменов к некоторым зрителям. Одна из них
– довольно справедливое представление о непосто-
янстве зрителей (болельщиков). Болельщики привет-
ствуют, любят, всячески превозносят спортсмена,
когда он выигрывает, но их поддержка может неожи-
данно исчезнуть буквально на следующий день, осо-
бенно после проигрыша. И, чтобы защитить себя
психологически, спортсмен отгораживается от по-
здравлений, зная, что когда он проиграет, то вызовет
возмущение и даже ярость тех, кто его совсем недав-
но поддерживал [9].

Спортсмены также хорошо знают, что болель-
щики так или иначе сопереживают их успех или неуда-
чу, однако, не прикладывая к этому никаких усилий.
Болельщики редко бывают на тренировках и, есте-
ственно, не выполняют никакой работы вместе с ко-
мандой. Большинство спортсменов видят, как болель-
щики появляются только на соревнованиях, громко
приветствуя, а затем обсуждая «свою» команду, чаще
всего после выигрыша. Это удовольствие за счет дру-
гих, доведенное до крайностей, также влияет на отно-
шение спортсменов к своему тренеру. Клинические
наблюдения позволяют предположить, что на некото-
рых спортсменов призыв «выиграть ради своих бо-
лельщиков» может оказать обратное влияние, посколь-

ку болельщики воспринимаются ими как группа от-
носительно малой референтной значимости [3].

Проводилось несколько исследований, посвя-
щенных изучению изменений различных психологи-
ческих показателей у зрителей до и после спортив-
ных соревнований. Спортивное соревнование может
вызвать состояние подавленности, поскольку одной
из основных задач состязания является победа над
своим соперником. Проигравший переживает свое
поражение, он подавлен и может как во время со-
ревнований, так и после них проявить агрессивность.
Болельщики проигрывающей команды, если они ста-
вят себя на место спортсменов, также будут нахо-
диться в состоянии агрессии. Что они будут говорить
на следующее утро после проигрыша команды у себя
на работе или при встрече с учащимися из соперни-
чающего колледжа или школы? Таким образом, не-
трудно понять, как повышается агрессивность бо-
лельщиков во время соревнований, особенно если
их любимая команда проигрывает [4].

Из лабораторных исследований и из жизни
известно, что поведение людей заразительно. Гнев
вызывает гнев, возбужденный тренер вызывает воз-
буждение у болельщиков, а их гнев и возбуждение
могут влиять на команду, находящуюся среди зрите-
лей [10].

Перед и во время соревнований тренер мо-
жет проследить цепь поведения команды и болель-
щиков. При сравнении счета игры, когда соперники
играют жестко и нарушают правила, болельщики
начинают волноваться, а тренер вскакивает со свое-
го места. Общее возбуждение легко передается за-
пасным, а также основным игрокам, которые сами
не заметили нарушения. Следовательно, поведение
болельщиков является важной частью соревнователь-
ной обстановки. Игнорировать влияние болельщи-
ков на спортсменов – значит не придавать значения
одному из мощных социальных компонентов окру-
жающей среды, в которой выступают спортсмены.

Выводы.
Присутствие зрителей, поддерживающих

спортсмена или его соперников может оказать су-
щественное влияние на результат выступления.
1)Существенные изменения в деятельности спорт-
смена могут быть связаны с его отношением к
наблюдателю.

2)Различная аудитория будет по-разному влиять (воз-
действовать) на эмоциональное состояние спортсме-
на и, следовательно, на успешность его выступления.

3)Деятельность спортсмена стимулирует присут-
ствие представителя противоположного пола.

Перспективы дальнейших исследований в
данном направлении. Изучив влияние болельщиков
на спортсменов можно устранить проблемы связан-
ные с ухудшением спортивных результатов при на-
личии зрителей и болельщиков.

Также изучение искусственного воспроизведе-
ния реакции зрителей может способствовать приспо-
соблению спортсменов к внешним, поверхностным
аспектам влияния зрителей во время соревнований,
включая физическое присутствие и шум.
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Аннотация. Представлены аргументы о значимости гуманис-
тической направленности и социальных ценностей физичес-
кой культуры и спорта, которые определяют воспитательный
потенциал в формировании нравственной и эстетической куль-
туры личности современного человека. Эффективно органи-
зованная  и научно обоснованная система учебно-трениро-
вочного процесса и соревнований должна способствовать
достижению высоких спортивных результатов, значительно-
му укреплению и сохранению здоровья человека.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, гуманизм, цен-
ности, воспитание , нравственность, эстетичность, человек.
Анотація. Пристинський В.М., Курисько Н.О., Пристинська
Т.М., Нотченко В.Д. Гуманістичні цінності фізичної культу-
ри і спорту як засіб формування моральної й естетичної
культури людини. Наведені аргументи про значущість гума-
ністичної спрямованості та соціальних цінностей фізичної
культури і спорту, які визначають  виховний потенціал у
формуванні моральної й естетичної культури людини. Ефек-
тивно організована й науково обґрунтована система учбо-
во-тренувального процесу й змагань  повинна  сприяти до-
сягненню  високих спортивних результатів, значному
зміцненню й збереженню здоров’я людини.
Ключові слова: спорт, фізична культура, гуманізм, цінності,
виховання, моральність, естетичність, людина.
Annotation. Pristinskii V.N., Kurysko N.А., Pristinskaya T.N.,
Notchenko V.D. Humanistic value of physical culture and sport
as facility of the shaping moral and aesthetic culture of the
person. The presented arguments about value of the humanistic
directivity and social value of the physical culture and sport,
which define education potential in shaping moral and aesthetic
culture to personali ties of the modern person. Effectively
organized and scientifically justified system of training process
and competitions should promote reaching of tall sports results,
appreciable hardening and conservation of health of the person.
Key words: sport, physical culture, humanism, value, education,
morality, aesthetics person.

Введение.
Актуальность рассматриваемой проблемы

состоит уже в том, что сегодня спорт получает все
более широкое развитие, вовлекает в свою сферу и
приковывает внимание миллионов людей нашей пла-
неты. Однако до сих пор бытует достаточно много
противоречивых точек зрения в общественном мне-
нии по поводу оценки его гуманистической направ-
ленности. Для сторонников спорта он выступает в
качестве средства проявления высоких человеческих
достоинств, таких как: мир, дружба, взаимопонима-
ние и культурное взаимообогащение народов, все-
стороннее и гармоничное развитие личности и ее
культуры [1, 2, 6, 9].

В тоже время, в средствах массовой инфор-
мации иногда приходится наблюдать негативную
оценку роли спорта в современном обществе. Так,
наряду с развитием современного профессиональ-
ного спорта все чаще говорят о его дегуманизации,
о предательстве в спорте самых элементарных гума-
нистических принципов и ценностей, о проявлении
жестокого поведения в спортивных поединках. Со
спортом часто связывают такие негативные прояв-
ления как чрезмерная коммерциализация, ранняя и
«узкая» специализация, погоня за медалями и рекор-
дами, стремление спортсменов добиться победы
любой ценой, что толкает их на применение запре-
щенных фармакологических средств, а в последствии
пагубно отражаются на здоровье [3, 4, 5, 7, 8, 11].

Таким образом, сопоставляя обозначенные
точки зрения и позиции на проявление гуманизма в
современном спорте, выявляются весьма существен-
ные противоречия в них, а также необходимость уг-
лубления наших знаний в разрешении этих проблем.

Работа выполнена в соответствии с комплекс-
ной темой НИР кафедры теоретических, методичес-
ких основ физического воспитания и реабилитации
Славянского государственного педагогического уни-
верситета.

Формулирование целей работы.
Целью данной работы является углубление

знаний и расширение понимания гуманистических
ценностей физической культуры и спорта в совре-
менном обществе.

Задачи исследования:
1. Анализ состояния разработки данной проблемы
на основе изучения литературных источников.

2. Обобщение представлений и дальнейшая популя-
ризация спорта как важного средства воспитания
нравственной и эстетической культуры человека.

Результаты исследования.
Обобщив данные многочисленных литератур-

ных источников, мнения авторитетных ученых и спе-
циалистов, мы пришли к заключению о необходимо-
сти углубления некоторых представлений по данной
проблеме.

Так, безусловно, важным представляется ар-
гумент, что гуманизм и спорт уже давно рассматри-
ваются обществом как неразрывно связанные меж-
ду собой понятия. Гуманизм (от латинского humanus
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– человеческий, человечный) – это исторически ме-
няющаяся система воззрений, признающая ценность
человека как личность, его право на свободу, счас-
тье, развитие и проявление своих способностей, счи-
тающая благо человека критерием оценки соци-
альных институтов, а принципы равенства и
справедливости, человечности – желаемой нормой
отношений между людьми, заботу о человеке, забо-
ту о достоинстве и качестве жизни каждого индиви-
да. Гуманистическое воззрение подразумевает веру
в достоинство и ценность индивида, способности
человека, связанные с его разумом, воображением,
творчеством. В идеях гуманизма признается все то,
что в деятельности общества и личности действует
во благо человеку – на его полноценное развитие, на
его потребности, на его здоровье [3, 10, 14].

Спорт – составная часть физической культу-
ры, которая представляет собой совокупность мате-
риальных и духовных ценностей, создающихся и ис-
пользующихся обществом в  целях игровой
физической деятельности людей, направленной на ин-
тенсивную специализированную подготовку. Это
занятия разнообразными видами двигательной дея-
тельности в соревновательных условиях для совер-
шенствования своих морфо-функциональных и пси-
хических возможностей, конкретизированных в
достижении высоких и максимальных результатов.

Термин “спорт” употребляется авторами в
несколько различном понимании в зависимости от
того, какие цели ставит занимающийся в тех или иных
спортивных занятиях или соревнованиях. Преодоле-
ние трудностей в достижении спортсменом наилуч-
шего результата – является одной из главных соци-
альных сущностей спорта [3, 7, 12].

Известно, что спорт и физическая культура,
по своему внутреннему содержанию, выступают
средством удовлетворения многообразных развива-
ющихся потребностей человека. Оказывая широкое
воздействие на многие сферы жизнедеятельности
общества, спорт укрепляет межнациональные отно-
шения, влияет на деловую жизнь, формирует моду,
изменяет образ жизни людей. Обладая огромным
гуманистическим потенциалом, спорт может оказы-
вать мощное влияние, как на физический облик че-
ловека, так и на его духовный мир, морально-этичес-
кие нормы и человеческие ценности.

Во многих литературных источниках указыва-
ется на то, что исторически в спорте выступала на
первый план идея его «полезности», посредством
чего вырабатывалась стойкость и выносливость орга-
низма человека. Спорт способствовал подготовке к
преодолению трудностей, к борьбе со стихиями, к
реализации своих физических и духовных возмож-
ностей и др. [4, 6, 7, 12, 13].

Среди разнообразных форм проявления
спортивной деятельности выделяют две его основ-
ные разновидности, которые характеризуются обще-
принятыми терминами: “массовый спорт” (“спорт
для всех”) и “спорт высших достижений” (“большой”,
“рекордный” спорт).

Характеризуя предназначение массового
спорта, ряд авторов отмечают, что активное его раз-
витие и рост популярности во многих странах нача-
лось в середине 60-х годов ХХ ст. Важным, на наш
взгляд, является констатация факта, что каждый жи-
вущий на планете человек хотя бы раз в жизни, зани-
мался тем или иным видом «массового» спорта. Бла-
годаря массовому спорту, люди, независимо от
возраста и пола, во всём мире обретают возможность
улучшить свои физические и двигательные кондиции,
укрепить здоровье и продлить творческое долголе-
тие, а, следовательно, противостоять негативному
воздействию на организм современной экологии и
иных негативных факторов окружающей среды.

Организация массового спорта направлена на
содействие основных видов жизнедеятельности об-
щества: общеобразовательной, профессионально-
образовательной и профессионально-трудовой. Де-
ятельность человека в рамках «спорта для всех»
способствует не только развитию двигательной ак-
тивности, ориентированной на достижение опреде-
ленного для каждого индивида индивидуального уров-
ня физического и психического развития. Он также
выступает как эффективное средство для рекреации,
разнообразных видов развлечения и общения с дру-
гими людьми. Массовый спорт оказывает позитив-
ное воздействие на культуру человека, моральные
принципы и эстетические вкусы [11, 12, 13].

По мнению ряда авторов, определенные гу-
манистические ценности представляет для человека
также «спорт высших достижений». Однако, в отли-
чие от массового спорта, спорт высших достижений
ставит перед собой совершенно иные цели и задачи.
Главной его целью является достижение максималь-
но высоких спортивных результатов на всевозмож-
ных спортивных состязаниях и соревнованиях. Вы-
сокие достижения играют важную роль не только для
личного самоутверждения спортсмена, но и стано-
вятся общенациональным достоянием, т.к. рекорды
и победы на крупнейших международных соревно-
ваниях вносят неоценимый вклад в поддержании и
укреплении авторитета страны на международной
арене, что в очередной раз продемонстрировали, в
том числе, и украинские спортсмены на Олимпийс-
ких играх в Пекине.

Отмечается также высокая познавательная
ценность спорта высших достижений, которая зак-
лючается, прежде всего, в том, что это, наверное,
пока единственная сфера деятельности человека, где
у выдающихся рекордсменов все системы функцио-
нируют в области абсолютных физиологических и
психологических пределов организма, позволяющие
в полной мере раскрыть возможности физического
совершенства человека, выяснить допустимые его
пределы на основе использования специфических
средств [3, 4, 5, 7, 12].

Таким образом, раскрытие индивидуальных
физических и психических особенностей и макси-
мальных возможностей человека в определённом
виде спорта в аспекте спорта высших достижений,
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позволяет на основе выявленных закономерностей,
разрабатывать специальные системы упражнений и
подготовки, при оптимальной реализации которых
возможны достижения максимальных рекордных
результатов. Благодаря этому спорт внедряет в мас-
совую практику физического воспитания наиболее
эффективные средства и методы физического совер-
шенствования человека. Рекорды в международных
и национальных соревнованиях создают моральный
стимул к развитию массового спорта и занятий фи-
зической культурой [7, 9, 12, 13].

Спорт высших достижений обладает высоки-
ми потенциальными воспитательными ценностями.
Ставя человека в экстремальные ситуации, требую-
щие максимального проявления как физических, так
и духовных сил, позволяет формировать такие каче-
ства как воля, терпение, настойчивость, содействует
проявлению творческих способностей, воспитывает
нравственность и культуру. Спорт высших достиже-
ний в современном мире должен выступать как одна
из важных специфических форм самоактуализации
и самоутверждения личности.

Однако, наряду с изложенным выше, следует
отметить, что за последние годы спорт претерпевает,
к сожалению, существенные изменения в том, что
его первоначальные гуманистические ценности в
процессе реализации воспитательного потенциала
начали терять свою педагогически и социально на-
правленную сущность.

По убеждению некоторых авторов, рост агрес-
сии в молодёжной среде связан с уменьшением гу-
манистической составляющей в практике современ-
ного физического воспитания, деятельность которой,
ввиду применения разного рода «боёв» и «жёстких»
игровых видов спорта, не ориентирована на нрав-
ственные общечеловеческие идеалы и ценности у
подрастающего поколения. К сожалению, спорт все
больше становится самоцелью, а принципы гуман-
ности в нем отодвинуты на второстепенный план.
Спорт высших достижений в некоторых своих прояв-
лениях принимает антигуманные формы [3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 13, 14].

Данная проблема проявлялась и ранее. Так,
начиная с конца 40-х годов ХХ ст. спортивные арены
захлестнула волна рекордомании и погоня за медаля-
ми. Середина 60-х – охарактеризовала себя как пери-
од активизации процессов коммерциализации и про-
фессионализации спорта, который имел в то время
много как сторонников, так и противников. Проник-
новение коммерческих интересов в соревнователь-
ный спорт в начале 70-х годов, начал вызывать серь-
езный повод для беспокойства. В конце 80-х годов
предвиденные опасения угрозы «меркантилизма» в
спорте приобрели реальный статус. Это привело к
тому, что привлекательность олимпийских идеалов
начали терять свое первоначальное значение. В 90-е
годы спорт стал все чаще восприниматься не как
феномен культуры, а как обыкновенная услуга, “то-
вар”, т.е. как бизнес [4, 5, 14].

Реалии сегодняшнего дня, к сожалению, тако-
вы, что для современного общества на первый план

выступают ценности, связанные с целью достиже-
ния  материальных благ, славы, превосходства одно-
го человека над другим, одной нации над другой.
Погоня за высокими результатами, рекордами, по-
бедами в спорте высших достижений, поддержива-
ется не только морально, но и материально. Сегодня
спорт высших достижений вовлечен в достаточно и
без того сложные противоречия, политические, эко-
номические и социальные проблемы. Руководители
спортивных организаций, а иногда и государствен-
ные деятели, все чаще используют спорт в коммер-
ческих и политических интересах. Зачастую такая
обстановка вынуждает спортсменов «впрягаясь в
непосильное ярмо», рисковать своим здоровьем,
стремясь добиться победы любой ценой [7, 12, 13].

По мнению многих специалистов в области
медицины современный «спорт высших достиже-
ний» все больше выходит за рамки пределов возмож-
ностей человеческого организма. Последствия чрез-
мерных нагрузок, выведение организма человека и
его психики на критические режимы функциониро-
вания, нередко приводят к неоправданному травма-
тизму спортсменов, иногда к инвалидности, а в от-
дельных случаях – и к трагическому смертельному
исходу [9, 10, 12, 14].

Проблема применения допинга, разрушаю-
щего как физическое, так и психическое здоровье
спортсменов в соревновательной деятельности, в на-
стоящее время приняла глобальный размах. Сегод-
ня к группе допингов отнесено более 10 тысяч пре-
паратов, и каждый год этот список растет так же,
как увеличиваются и затраты антидопинговой служ-
бы [1, 7, 14].

В последнее время у многих специалистов ста-
ло вызывать беспокойство появление негативного
явления, связанного с необоснованно ранним выбо-
ром «узкой» спортивной специализации. Все чаще в
спорт высших достижений тренеры стали вовлекать
слишком молодых людей и детей. Спортивные спе-
циалисты признают пагубное влияние такого ранне-
го вовлечения с этической, физиологической и вос-
питательной точек зрения [2, 3, 4, 7, 13].

Ведущим фактором в спортивных соревнова-
ниях и поединках для многих, еще совсем юных спорт-
сменов, выступает на первый план иногда не прояв-
ление нравственной и эстетической культуры
человека, а в первую очередь результат. Такой под-
ход приводит к возрастанию физического насилия,
проявлению жестокости и «грубой игры» в спорте,
как среди участников соревнований, так и болель-
щиков. По телевидению и в печатных изданиях все
чаще появляется информация о бесконтрольном и
антиобщественном поведении болельщиков. Злость
и ненависть к сопернику выплескивается со спортив-
ных арен на трибуны. Тысячи футбольных фанатов
нарушают правила общественного порядка, улицы
городов, в которых проходят матчи профессиональ-
ных команд, превращаются в настоящее поле боя,
происходят кровавые стычки между болельщиками
команд-соперников, заканчивающиеся иногда траги-
ческими последствиями.
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Однако следует отметить, что в последнее вре-
мя в современном обществе все же активизируется
осмысление роли гуманистических ценностей фи-
зической культуры и спорта. Изучению и осмысле-
нию путей разрешения данной проблемы уже доста-
точно длительное время уделяется пристальное
внимание специалистов. Все же и в настоящее время
гуманистический и культурный потенциал спорта,
реализация его духовно-нравственных ценностей не
используются еще в достаточно полной мере. В свя-
зи с этим, отечественными и зарубежными учены-
ми, специалистами-практиками продолжается разра-
ботка программ и проектов, которые бы более
эффективно содействовали реализации проблемы
гуманизации современного спорта, в т.ч. и спорта
высших достижений.

Выводы.
Таким образом, результаты проведенного те-

оретического исследования показали, что достаточ-
но актуальным представляется мнение о том, что
спорт по своей сути гуманен, однако реализация гу-
манистического потенциала в полной мере не мо-
жет происходить, образно говоря сама по себе, а во
многом зависит от того, в каких целях общество ис-
пользует спорт. Известно, что формирование нрав-
ственного облика спортсменов, зависит не столько
от самого спорта, сколько от конкретной системы
нравственного воспитания, сопутствовавшего в про-
цессе спортивной деятельности, а также от сознатель-
ной, целенаправленной деятельности личностей, от
их поведенческой модели, и от того, какие цели и за-
дачи они ставят перед собой, на что ориентируются,
что для них является наиболее первостепенным, в
процессе подготовки и при участии в спортивных
соревнованиях.

Эффективно организованная и научно обо-
снованная система учебно-тренировочного процес-
са и соревнований должна способствовать не толь-
ко достижению высоких спортивных результатов, но
и значительному укреплению и сохранению здоро-
вья человека. Моральная и профессиональная от-
ветственность при этом, лежит на совести каждого,
кто включен в сферу спорта, на самом атлете, на
тренерах, врачах, чиновниках, политических руко-
водителях.

Проявление миротворческих функций сорев-
нований, особенно международных, зависит от со-
знательной и целенаправленной деятельности их орга-
низаторов и должны быть направлены на
установление тесных дружеских контактов и сохра-
нение первоначальной гуманистической идеи
спорта. Преследование же выраженного коммерчес-
кого успеха, либо собственно корыстных целей, «по-
догревание» и без того напряженной психоэмоцио-
нальной обстановки в  соревновательной
деятельности, не будет способствовать дальнейше-
му развитию гуманистической концепции, основу
которой составляют принципы равенства и справед-
ливости, человечности – желаемой нормы отноше-
ний между людьми.

Перспективами дальнейших исследований в
данном направлении считаем необходимость разра-
ботки научных концепций, которые бы способство-
вали дальнейшему разрешению противоречий соци-
альных проблем спорта высших достижений с
нравственно-этическими нормами цивилизованно-
го общества.
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У СТУДЕНТІВ ВУЗУ, ЗУМОВЛЕНІ ВПЛИВОМ
ЗАНЯТЬ  ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
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Анотація. Вивчали зміни  показників  природної резистент-
ності у студентів під впливом занять фізичною культурою.
Виявили наявність перерозподілу показників лейкоцитарної
формули на користь фракції нейтрофілів. В осінній  період,
коли відсутнє додаткове навантаження  на імунну систему з
боку природних алергенів та інфекційних факторів, зміни
показників лейкоцитарної формули під впливом занять фізич-
ною культурою мають більш виражений характер.
Ключові слова: студенти, імунітет, фізична культура, лей-
коцити
Аннотация. Соколенко В.Л., Соколенко С.В., Швед Н.В., Яре-
менко О.Г. Изменения показателей природной резистентнос-
ти организма у студентов ВУЗа, обусловленные влиянием за-
нятий физической культурой. Изучали изменение показателей
природной резистентности у студентов под влиянием занятий
физической культурой. Установили наличие перераспределе-
ния показателей лейкоцитарной формулы в пользу фракции
нейтрофилов. В осенний период, когда отсутствует дополни-
тельная нагрузка на иммунную систему со стороны природ-
ных аллергенов и инфекционных факторов, изменения пока-
зателей лейкоцитарной формулы под воздействием занятий
физической культурой имеют более выраженный характер.
Ключевые слова: студенты, иммунитет, физическая культу-
ра, лейкоциты.
Annotation.  Sokolenko V.L., Sokolenko S.V., Shved N.V.,
Yaremenko O.G. Changes of the data of the natural resistance
of the students’ organisms, caused by the influence of physical
training exercising.  There was studied the data of the natural
resistance of students caused by the influence of physical training
exercising. There was found a change of the data in leucocytes
populations under the influence of physical training exercising
which is beneficial to the fraction of neutrophyles. In fall when
additional influence of natural infectional and allergic factors
to the immune system is absent,  the changes of the data of
leucocytes populations under the influence of physical training
exercising have a more vivid character.
Keywords: students, immunity, physical training, leucocytes.

Вступ.
На здоров’я молодої людини впливають чис-

ленні фактори. Це і екологічні умови проживання, і
соціальний статус, і генетично детермінована стійкість
до тих чи інших імунодепресантів. Показники імунної
системи, що забезпечують антигенний гомеостаз
організму і, відповідно, не лише визначають опірність
до інфекційних чинників, але й контролюють виник-
нення ендогенних мутацій, є дуже динамічними [11].
Вони можуть змінюватися у досить широкому діапа-
зоні навіть протягом доби. Важливим є підтримання
такої динаміки у межах гомеостатичних норм.

Відомо, що виражені зміни показників природ-
ної резистентності спостерігаються під час адаптац-
ійних процесів. Зокрема, студенти молодших курсів
повинні адаптуватися як до змін умов проживання,
так і до значних розумових навантажень, особливо, у
період екзаменаційної сесії [1, 3]. Здавалося б, за та-
ких умов, дозовані фізичні навантаження на заняттях

фізичною культурою повинні позитивно впливати на
здоров’я студентської молоді. Проте, не можна забу-
вати, що спортивні фізичні навантаження можуть
виступити і у ролі стесора.

Згідно даних літератури, у спортсменів висо-
кої кваліфікації, при нераціональних заняттях спортом,
розвиваються вторинні імунодефіцитні стани. На їх
вираженість впливають  обсяг і потужність фізичних
вправ, а не вид і спрямованість вправ [4, 5, 6, 7, 9].
Обсяг навантажень на заняттях фізичною культурою
у ВУЗі та викликані ними зміни функціональних по-
казників організму контролюються фахівцями. Про-
те, як правило, це стосується серцево-судинної сис-
теми (зміни артеріального тиску, частоти серцевих
скорочень). Оцінка змін показників природної рези-
стентності за таких умов досить проблематична. Про
це свідчить відсутність публікацій по даній тематиці
у науковій літературі (хоча, вплив професійного
спорту на імунітет досліджується дуже активно). Це
зумовило актуальність наших досліджень.

Дослідження виконувались у рамках проекту
«Дослідження дії вітамінів на імунозахисні функції
організму та обмін ліпідів за нормальних фізіологіч-
них умов та в процесі розвитку гіперхолестеринемії»
(за замовленням МОН України).

Формулювання цілей роботи.
Мета: оцінити зміни показників природної

резистентності організму за умов отримання дозо-
ваних фізичних навантажень на заняттях фізичною
культурою у ВУЗі.

Для досягнення мети поставлені завдання: про-
вести оцінку показників лейкоцитарної формули у
студентів ВУЗу до та після занять фізичною культу-
рою у два сезонні періоди, обробити матеріал стати-
стично, зробити висновки.

Об’єкт та методи дослідження. Досліджен-
ня показників лейкоцитарної формули проводили у
студентів другого курсу віком 18-20 років, які трива-
лий час проживали в однакових клімато-географіч-
них умовах. Всі студенти на час обстеження не мали
гострих і хронічних захворювань і відвідували основ-
ну групу для занять фізичною культурою. Кількість
обстежених – 29 осіб. Аналіз показників імунної сис-
теми проводили у вересні та у квітні, до та після за-
нять фізичною культурою. Забір крові проводили
безпосередньо перед початком заняття та відразу
після його закінчення. Рівень лейкоцитів підрахову-
вали в камері Горяєва, лімфоцитів – на основі кров’-
яного мазка (фарбування барвником Романовсько-
го-Гімза). Дані оброблені статистично з допомогою
програми Microsoft Excel.

Результати дослідження.
Першу оцінку показників лейкоцитарної фор-

мули проводили в кінці вересня, коли у більшості сту-
дентів закінчився період первинної адаптації до на-
вчального процесу. Другу оцінку проводили у кінці
квітня. Необхідність таких досліджень була зумовле-
на двома факторами. По-перше, значна частина об-
стежених у зимово-весняний період перехворіли
вірусними захворюваннями, тобто, система імуніте-
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ту могла перебувати у них в активованому стані. По-
друге, згідно даних літератури, у весняний період у
повітрі підвищується концентрація алергенів, що вик-
ликає додаткове навантаження на імунну систему [11].

Встановлено, що в осінній період у студентів після
занять фізичною культурою достовірно знижувалося
відносне та загальне число лімфоцитів і підвищувався
відсоток сегментоядерних нейтрофілів (табл. 1).

Згідно даних літератури, зниження рівня лімфо-
цитів на фоні підвищення рівня гранулоцитарних
фракцій є типовою ознакою початкових стадій стре-
сової реакції [8].

Останнім часом у спортивних імунодефіци-
тах виділяють «компенсаторну» групу, що характе-
ризуються наростаючою різноспрямованістю імуно-
логічних показників – зниженням одних і
компенсаторним підвищенням інших [7, 10]. Такий
ефект схожий з отриманими нами результатами, про-
те, у нашому випадку аналізовані показники як до,
так і після фізичних навантажень знаходилися у ме-
жах фізіологічної гомеостатичної норми. Вважають,

що масова міграція лімфоцитів у кістковий мозок, як
реакція на стресову дію, відбувається на фоні
збільшення рівня адренокортикотропного гормону і
кортикостероїдів в крові, а також викиду катехо-
ламінів. Біологічно активні речовини є біохімічною
основою стресової реакції, що призводить до знач-
них змін продукції, диференціювання і міграції клітин
лімфоїдної системи, перш за все імунокомпетентних
клітин. Збагачення кісткового мозку лімфоїдними
клітинами і гіперплазія, що спостерігається після цьо-
го, можуть залишатися в межах фізіологічної реакції
на адаптогенне стресове навантаження. Якщо вона є
такою, клітинні співвідношення і розподіл клітин у
лімфоїдних органах можуть відновитися, більш того,
при адекватному тренуючому навантаженні показ-
ники клітинного і гуморального імунітету можуть
навіть підвищуватися [2].

Таким чином, можна говорити, що заняття
фізичною культурою є фізіологічною компенсатор-
ною реакцією, яка, на відміну від тривалих і потуж-
них стресових впливів, закінчується простим пере-

Таблиця 1 
Показники лейкоцитарної формули в обстежених до та після занять фізичною культурою  

при аналізі в осінній період 
 

Показники До занять фізичною культурою Після занять фізичною 
культурою р 

Лейк., х109/л 6,64±0,058 6,63±0,054 р>0,05 
Лімф., % 26,72±0,243 23,72±0,232 р<0,05 
Лімф., х109/л 1,78±0,025 1,57±0,020 р<0,05 
Моноцити, % 5,40±0,251 5,97±0,213 р>0,01 
Моноцити, х109/л 0,36±0,011 0,40±0,015 р>0,05 
Нейтр. паличк., % 3,83±0,205 4,34±0,234 р>0,05 
Нейтр. пал., х109/л 0,25±0,014 0,29±0,016 р>0,05 
Нейтр. сегм., %  63,10±0,401 64,48±0,405 р<0,01 
Нейт. сегм., х109/л 4,19±0,038  4,27±0,044 р>0,01 
Еозинофіли, % 0,86±0,197 1,14±0,163 р>0,05 
Еозин., х109/л 0,06±0,013 0,08±0,011 р>0,05 
Базофіли, % 0,10±0,005 0,31±0,112 р>0,05 
Базофіли, х109/л 0,01±0,005 0,02±0,006 р>0,01 

 
Таблиця 2 

Показники лейкоцитарної формули в обстежених до занять фізичною культурою  
при аналізі в осінній та весняний періоди 

 
Показники У осінній період У весняний період р 

Лейк., х109/л 6,64±0,058 7,27±0,382 р>0,05 
Лімф., % 26,72±0,243 38,14±2,693 р<0,05 
Лімф., х109/л 1,78±0,025 2,55±0,127 р<0,05 
Моноцити, % 5,40±0,251 8,76±0,405 р<0,01 
Моноцити, х109/л 0,36±0,011 0,65±0,055 р<0,05 
Нейтр. паличк., % 3,83±0,205 2,83±0,460 р>0,05 
Нейтр. пал., х109/л 0,25±0,014 0,19±0,025 р<0,05 
Нейтр. сегм., %  63,10±0,401  48,48±2,800 р<0,01 
Нейт. сегм., х109/л 4,19±0,038  3,76±0,398  р>0,01 
Еозинофіли, % 0,86±0,197 1,59±0,480 р>0,05 
Еозин., х109/л 0,06±0,013 0,11±0,033 р>0,05 
Базофіли, % 0,10±0,005 0,10±0,058 р>0,05 
Базофіли, х109/л 0,01±0,005 0,01±0,003 р>0,01 

 



54

розподілом імунокомпетентних клітин. За даних умов,
імунітет зберігає здатність захищати організм на до-
сить задовільному рівні за рахунок активації ме-
ханізмів його неспецифічної ланки [8].

Проаналізували вплив занять фізичною культу-
рою на показники лейкоцитарної формули у студентів
у весняний період. Відомо, що в певні сезонні періоди
у людини і тварин можливе порушення імунореак-
тивності внаслідок перерозподілу енергії на найбільш
життєво важливі функції [12]. Встановлено, що навіть
перед фізичними навантаженнями у  обстежених у
весняний період були достовірно підвищені, порівня-
но з осіннім періодом, відносне та загальне число
лімфоцитів і моноцитів, знижені загальне число па-
личкоядерних і відносне число сегментоядерних нейт-
рофілів (табл.2). Підвищення рівня лімфоцитів можна,
у даному випадку, вважати закономірним наслідком
вірусних захворювань, які, у багатьох випадках, згідно
медичних карт  студентів,  мали  тривалий  персистую-
чий  характер.  Проте,  після  занять фізичною культу-
рою у весняний період достовірних змін показників

лейкоцитарної формули не відмічено. Спостерігаєть-
ся лише тенденція до зростання чи зниження показ-
ників, зміни яких у осінній період мали статистично
достовірний характер (табл. 3).

Порівняння показників, отриманих при аналізі
після фізичного навантаження у весняний та осінній
періоди, показало, що у квітні, порівняно з вереснем,
у обстежених  вищий рівень лейкоцитів, відносне та
загальне число лімфоцитів та моноцитів; нижчий
відсоток паличкоядерних та сегментоядерних нейт-
рофілів (табл. 4).

Таким чином, у весняний період лімфоцитар-
на ланка клітинного імунітету може знаходитися у
активованому стані, внаслідок чого зміни показників
клітинного імунітету після фізичних навантажень
мають менш виражений характер.

Висновки.
Проведені дослідження виявили певні законо-

мірності реагування окремих показників клітинної
ланки імунітету на дозовані фізичні навантаження у
студентської молоді.

Таблиця 3 
Показники лейкоцитарної формули в обстежених до та після занять фізичною культурою 

 при аналізі у весняний період 
 

Показники До занять фізичною культурою Після занять фізичною 
культурою р 

Лейк., х109/л 7,27±0,382 7,77±0,258 р>0,05 
Лімф., % 38,14±2,693 32,83±2,014 р>0,05 
Лімф., х109/л 2,55±0,127 2,58±0,213 р>0,05 
Моноцити, % 8,76±0,405 7,86±0,0,414 р>0,01 
Моноцити, х109/л 0,65±0,055 0,60±0,031 р>0,05 
Нейтр. паличк., % 2,83±0,460 3,21±0,401 р>0,05 
Нейтр. пал., х109/л 0,19±0,025 0,25±0,032 р>0,05 
Нейтр. сегм., %  48,48±2,800 55,24±1,946 р>0,01 
Нейт. сегм., х109/л 3,76±0,398  4,26±0,176 р>0,01 
Еозинофіли, % 1,59±0,480 0,90±0,235 р>0,05 
Еозин., х109/л 0,11±0,033 0,08±0,020 р>0,05 
Базофіли, % 0,10±0,058 0,14±0,0,65 р>0,05 
Базофіли, х109/л 0,01±0,003 0,01±0,005 р>0,01 

 
Таблиця 4 

Показники лейкоцитарної формули в обстежених після занять фізичною культурою 
 при аналізі в осінній та весняний періоди 

 
Показники У осінній період У весняний період р 

Лейк., х109/л 6,63±0,054 7,77±0,258 р<0,05 
Лімф., % 23,72±0,232 32,83±2,014 р<0,05 
Лімф., х109/л 1,57±0,020 2,58±0,213 р<0,05 
Моноцити, % 5,97±0,213 7,86±0,0,414 р<0,01 
Моноцити, х109/л 0,40±0,015 0,60±0,031 р<0,05 
Нейтр. паличк., % 4,34±0,234 3,21±0,401 р<0,05 
Нейтр. пал., х109/л 0,29±0,016 0,25±0,032 р>0,05 
Нейтр. сегм., % 64,48±0,405 55,24±1,946 р<0,01 
Нейт. сегм., х109/л 4,27±0,044 4,26±0,176 р>0,01 
Еозинофіли, % 1,14±0,163 0,90±0,235 р>0,05 
Еозин., х109/л 0,08±0,011 0,08±0,020 р>0,05 
Базофіли, % 0,31±0,112 0,14±0,0,65 р>0,05 
Базофіли, х109/л 0,02±0,006 0,01±0,005 р>0,01 
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Було встановлено, що заняття фізичною куль-
турою викликають перерозподіл показників лейко-
цитарної формули на користь гранулоцитарної
фракції (у межах фізіологічної гомеостатичної нор-
ми), що може бути ознакою реалізації адаптаційно-
компенсаторних реакцій. Зміни показників лейкоци-
тарної формули під впливом занять фізичною
культурою мають більш виражений характер за умов
відсутності додаткового навантаження на імунну си-
стему, зокрема, з боку природних алергенів та інфек-
ційних факторів.

Подальші дослідження у даному напрямку
передбачають оцінку додаткових факторів, здатних
впливати на зміни показників імунної системи при
дозованих фізичних навантаженнях, зокрема, стану
ліпідного та білкового обміну, посиленого психо-
емоційного навантаження, зумовленого екзаменац-
ійною сесією, генетично детермінованого контролю
імунного статусу. Крім того, перспективним є роз-
ширення діапазону імунних показників, що оціню-
ються, зокрема, вивчення субпопуляцій лімфоцитів
периферичної крові та імуноглобулярних фракцій
сироватки крові.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИМ ТАКТИЧНИМ ДІЯМ
У ЗАХИСТІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

11-12 РОКІВ
Чорнобай І.М., Ріпак І.М.

Львівський державний університет
 фізичної культури

Анотація. Розглянуті питання методики навчання індивіду-
альним тактичним діям у захисті футболістів у 11-12 років,
тестування з індивідуальних техніко-тактичних дій у захисті,
показники індивідуальних техніко-тактичних дій у захисті
під час гри тривалістю 25 хвилин на футбольному майдан-
чику, розміщеному на  половині поля. Зроблені висновки ,
надані практичні рекомендації.
Ключові слова: навчання, тактика, захист, дії, показники, те-
стування.
Аннотация. Чорнобай И.Н., Рипак  И.М. Совершенствова-
ние обучения индивидуальным  тактическим действиям в
обороне юных футболистов 11-12 лет. Рассмотрены вопро-
сы методики обучения индивидуальным  тактическим дей-
ствиям в обороне футболистов в 11-12 лет, тестирование
индивидуальных  технико-тактических действий в защите,
показатели индивидуальных технико-тактических действий
в защите во время игры продолжительностью 25 минут на
футбольной площадке, размещенной на половине поля. Сде-
ланы выводы, даны практические рекомендации.
Ключевые слова: обучение, тактика, защита, действия, пока-
затели, тестирование.
Аnnotation. Chornobay I.M., Ripak I.M. Aspect perfecting of
training to induvidual tactical operations in protection of young
footballer in 11-12 years. Questions of technique of training to
induvidual tactical operations in protection of young footballer
in 11-12 years,  testings of induvidual technikal-tactical
operations in protection, metrics of induvidual technikal-tactical
operations in protection towards match during game of 25
minutes on a soccer field, on half of field, across. Drawn outputs,
practical guidelines are given.
Keywords: training, tactics,  protection, operations, metrics,
testings.

Вступ.
У процесі навчання і тренування юних фут-

болістів особливе місце має надаватися техніко-так-
тичній підготовці, на що наголошує багато науковців
і спеціалістів футболу (Соломонко В.В., Лисенчук
Г.М., Соломонко О.В., 2005, Шамардин А.И., 2002,
1997, Дулібський А.В., Фалес Й.Г., 2001, Віхров К.Л.,
2004 та інші) [2, 3, 5, 8, 9, 13, 14].

Тенденцією сучасного футболу є домінуван-
ня захисних дій у грі висококласних команд [7, 9-11], у
зв’язку з чим зростає актуальність навчання індиві-
дуальній тактиці гри у захисті юних футболістів.

У посібниках авторів Соломонко В.В., Лисен-
чук Г.А., Соломонко О.В., 2005, Cоломонко В.В., Фа-
лес Й.Г., Хоркавий Б.В., 2007, Шамардин А.И., 2002,
Дулібський А.В., Фалес Й.Г., 2001, та інших розгля-
нуті питання моделювання тактичної підготовки
юнацьких, аматорських команд з футболу, порівню-
ються показники техніко-тактичних дій дорослих і
юнацьких команд [4, 5, 8-10, 13]. У посібнику та стат-
тях Віхрова К.Л. (2004) з навчання футболу у школі,
розглянуто навчання індивідуальним тактичним діям
у захисті [2, 3].

Вдосконалення методики навчання тактичним
діям футбольної команди можливе на основі аналізу



56

їх ігрової діяльності, тестувань з техніко-тактичної
підготовленості; пошуку необхідних засобів і методів
навчання індивідуальній тактиці гри у захисті. Інтег-
ральним критерієм підготовленості футболістів є по-
казники ігрової (змагальної) діяльності, які визнача-
ються за кількістю виконаних ТТД, їх точністю та
надійністю (% браку). З цією метою використовують-
ся педагогічні методи реєстрації ТТД [4 та інші].

Матчі дитячих команд проводяться на змен-
шених майданчиках, на половині поля, з воротами
розміром 2м х 6м, з кількістю гравців на полі у кожній
команді – 9. Аналізуючи літературні джерела, нам не
вдалося виявити показників змагальних індивідуаль-
них тактичних дій у захисті (закривання, перехоплен-
ня, відбирання, протидії передачам, ударам, веденню
м’яча, гри воротарів у воротах, на виходах) фут-
болістів 11-12 років. Також, тестових вправ для визна-
чення оволодіння індивідуальними тактичними дія-
ми у захисті.

У цьому й полягає актуальність дослідження.
Дослідження виконане згідно ініціативної теми

кафедри футболу ЛДУФК „Оптимізація процесу
підготовки футболістів з урахуванням особливостей
змагальної діяльності у сучасному футболі” на 2007-
2010 роки.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: Вдосконалення методи-

ки навчання індивідуальній тактиці гри у захисті фут-
болістів 11-12 років

Об’єкт дослідження. Навчально-тренуваль-
ний процес у CДЮСШОР з футболу.

Предмет дослідження. Методика навчання
індивідуальній тактиці гри у захисті футболістів 11-12
років.

 Завдання:
1. Проаналізувати данні літературних джерел про
індивідуальну тактику гри у захисті, методику на-
вчання.

2. Провести опитування тренерів стосовно навчання
індивідуальній тактиці гри у захисті футболістів 11-
12 років.

3. Визначити показники індивідуальних тактичних дій
у захисті футболістів 11-12 років.

Методи дослідження:
1.Аналіз науково-методичної і спеціальної літератури.
2.Опитування дитячих тренерів.
3.Педагогічні спостереження з використанням віде-
озаписів матчів футболістів 11-12 років.

4.Тестування з індивідуальної тактики гри у захисті.
Результати дослідження.
Науковці і практики Лисенчук Г.А., Лоос В.Г.,

Догадайло В.Г. (1991), Годік М.О. (1979) зазначають,
що у 8-11 років має розпочинатися навчання осно-
вам тактики гри; у 12-14 років – навчання і початок
вдосконалення тактики [6, 4]. Тільки після проходжен-
ня першого етапу навчання індивідуальним тактич-
ним діям тренер повинен переходити до навчання
груповій і командній тактиці гри. До 12-ти років юні
футболісти мають оволодівати усіма технічними
прийомами.

Вміле і надійне виконання індивідуальних так-
тичних дій у захисті кожним футболістом є основою
для застосування пресингу – принципово ефектив-
ної тактики ведення гри в захисті у сучасному фут-
болі [7].

У методичній літературі зазначається, що на-
вчання індивідуальній тактиці захисту має проводити-
ся на всіх етапах підготовки футболістів поступово на
теоретичних і практичних заняттях від навчання техніці
гри та індивідуальній тактиці до групової та командної
тактики [2, 3, 4, 5, 9]. Усі повідомлення тренера мають
підкріплюватися наочними посібниками – малюнка-
ми з різними тактичними комбінаціями, макетом фут-
больного поля. Учням пояснюють окремі компонен-
ти індивідуальної тактики захисту. Особливе місце у
теоретичних заняттях з тактики займає розбір минулої
гри, настанови щодо майбутньої гри.

У програмі для дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімп-
ійського резерву авторів Авраменко В.Г., Бобарико
О.Е., Гончаренко В.І., Джус О.М., Фалес Й.Г. та ін. [1]
метою тактичної підготовки юних футболістів 12 років
є формування стандартних тактичних дій в умовах
тренування та змагальної діяльності. Основними ме-
тодами тактичної підготовки, згідно програми, ма-
ють бути наочний показ вправ, надання словесної
інформації, практичне виконання вправ з індивіду-
альної тактики гри. У програмі на тактичну підготов-
ку відведено 4 години і у розділі теоретичної підго-
товки. Серед теоретичних питань у програмі
розглядається класифікація тактики футболу, оцінка
ефективності тактики, тактичне мислення. Шляхи по-
дальшого удосконалення тактики гри.

Соломонко В.В., Лисенчук Г.А., Соломонко
О.В. (2005) [8] описують: відбирання м’яча у вправах
1х1; 2х2; 2х1; 3х2; 3х3; 4х3; квадрат, з нейтральним грав-
цем. Протидії передачам – вправи: протидії переда-
чам з центральної зони, з флангів. Протидії ударам –
вправи: протидії ударам ногою після ведення м’яча
суперником у центральній зоні, на флангах, у карно-
му, воротарському майданчиках. Протидії ударам
головою перед воротарським майданчиком після
подачі з флангу, з глибини поля, після розіграшу стан-
дартних положень, пасу головою. Протидії веденню
м’яча суперником. Вправи: протидії веденню м’яча
збоку, зустрічно у випаді, пересуванням назад. Пе-
рехоплення м’яча. Вправи: суперник знаходиться
перед захисником на віддалі 0,5 -1,5 м, отримує пас
від партнера. Захисник намагається перехопити м’яч.

Віхров К.Л. (2004) для навчання індивідуальним
тактичним діям у захисті пропонує вправи на „закри-
вання” гравців команди суперника і зони розташуван-
ня гравця; вправи з виходами на перехоплення м’яча;
на вибір місця для відбирання м’яча під час прийому
чи контролю його іншими гравцями. Ефективними для
навчання є ігрові вправи: 2х1; 2х3; 3х2; 3х3; 4х2; 5х5;
6х6; 7х7; 8х8; з одним нейтральним – на удосконалення
вміння у виборі місця, у відбиранні м’яча, організації
оборони. Вправи виконуються на обмежених ділян-
ках поля, без обмеження торкань м’яча, у 3-1 торкан-
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ня з цільовими завданнями на індивідуальні захисні дії
Розміри майданчика змінюються в залежності від
кількості тих, хто бере участь у вправі [2, 3].

Соломонко В.В., Фалес Й.Г., Хоркавий Б.В.
(2007) серед вправ з тактичної підготовки пропону-
ють декілька вправ з навчання і вдосконалення індив-
ідуальних тактичних дій у захисті. У вправі № 6 про-
понується пасивне виконання відбору м’яча при
спробі суперника його обіграти за допомогою дриб-
лінгу. У вправі 26, захисник протидіє нападаючому у
відборі; у вправі 28 захисник намагається перекрити
зону і перехопити м’яч при передачі в межах штраф-
ного майданчика; у вправі 63 захисник протидіє на-
падаючим, що грають „у стінку” [10].

У проаналізованих нами літературних джере-
лах не вдалося виявити тестових вправ на визначення
рівня володіння індивідуальними та груповими так-
тичними діями у захисті, окрім тесту для воротарів –
„Діставання підвішеного м’яча кулаком у стрибку”
(Фалес Й.Г., Левчук В.Є., 2005) [12].

У зв’язку з цим, нами розроблені контрольні
вправи для визначення володіння техніко-тактични-
ми діями перехоплення м’яча польовим гравцем та
гри у воротах воротаря.

Контрольна вправа „Перехоплення м’яча”.
Гравець розташовується на віддалі 1 метра від легко-
атлетичного бар’єру, по середині на відмітці А. З дру-
гого боку бар’єру, на відстані 1-го метра від бар’єру
проводять паралельну до нього лінію і роблять
відмітку В, напроти середини бар’єру. Далі, на цьо-
му ж боці, на відстані 10-ти метрів від бар’єру (пер-
пендикулярно до бар’єру) розташовується тренер з
м’ячем (відмітка С). Тренер віддає передачу низом
внутрішньою стороною стопи у напрямку до бар’є-
ру, на його середину до відмітки В. М’яч має адресу-
ватися досить жорстко, досягнути мітки В за 1 секун-
ду. Гравець має перехопити передачу, на відмітці В,
обминувши бар’єр, і з подальшим веденням м’яча.

Дається по дві спроби з оббіганням бар’єру з
кожного боку. Контрольна вправа зараховується при
її правильному виконанні з обох сторін хоча б один
раз в межах 1 секунди. Хронометрист, стоячи збоку
на віддалі 3-х метрів, на рівні відмітки В, секундомі-
ром, заміряє час від моменту удару по м’ячу трене-
ра до моменту прийому м’яча гравцем на відмітці В,
який має становити 1 секунду і менше.

Контрольна вправа „добрий воротар”. Во-
ротар розміщається посередині лінії воріт. Ворота
зменшених розмірів 2 м х 6 м. Воротар не має права
виходити вперед до нанесення удару по воротах. У
тесті виконується десять 9-ти метрових штрафних
ударів, після яких м’яч має потрапити у рамку воріт.
П’ять кращих у команді гравців пробивають по черзі
по одному разу п’ять 9-ти метрових штрафних ударів,
а потім повторюють серію вдруге, при потребі втретє
і далі, до 10-ти попадань у рамку воріт. Воротар, який
зловить, або відіб’є 2 штрафних удари, здає конт-
рольну вправу і здобуває звання „добрий воротар”.
Воротар, який упіймає чи відіб’є 4 і більше ударів,
здобуває звання „воротар-лев”.

Тестування проводилося у групі підготовки
СДЮСШОР-4 м. Львова (25 футболістів). Тест „Діста-
вання підвішеного м’яча кулаком у стрибку” воро-
тарі виконували з результатом 2,05 м – 1, 80 м. Конт-
рольну вправу „Добрий воротар” виконало 2 воротарі
з 5, звання „воротар-лев” здобув 1 воротар. Конт-
рольну вправу „Перехоплення м’яча” виконало 17
футболістів з 25.

Опитування тренерів виявило, що у навчаль-
но-тренувальному процесі з командами футболістів
11-12 років на навчання тактиці гри у захисті відво-
диться менше часу, ніж на навчання тактиці гри у
нападі. Навчання окремим індивідуальним тактич-
ним діям у захисті (перехоплення м’яча, закривання
суперника, відбирання м’яча, протидії передачам,
ударам) відбувається на двох – трьох заняттях в році.
Індивідуальні тактичні дії в захисті воротаря проти
гравця з м’ячем – відбір м’яча, гра у воротах, гра на
виходах вивчалися більш як на десятьох заняттях в
році. Індивідуальні тактичні дії у захисті вдосконалю-
ються в подальшому на інших заняттях та під час на-
вчально-тренувальних та змагальних ігор. Теоретичні
заняття з навчання індивідуальним тактичним діям у
захисті як правило, не проводяться. Індивідуальні так-
тичні дії у захисті проводиться на практичних знаттях,
переважно при одночасному розгляді тактичних дій
у нападі. Для перевірки підготовленості футболістів з
індивідуальної тактики гри у захисті тренери застосо-
вують контрольні вправи з виконанням індивідуаль-
них техніко-тактичних дій у захисті. Оцінюється пра-
вильність, швидкість, своєчасність виконання
техніко-тактичних дій.

Аналіз тактичних показників під час ігор юних
футболістів здійснювався за методикою реєстрації
техніко-тактичних дій у захисті під час візуального
спостереження за матчами за допомогою розробле-
ної нами схеми. Спостереження за індивідуальною
тактичною дією у захисті „закривання гравця” нами
не проводилося.

В ході дослідження у 2007 році переглянуто і
проаналізовано 12 матчів за участю дитячих футболь-
них команд м. Львова та області. Матчі записувалися
на касетну відеокамеру „Panasonic” –NV-GS320. Пе-
регляд запису матчу здійснювався після підключен-
ня відеокамери до телевізора „JVC” і ретрансляції гри
в режимі „відео”.

Юні футболісти, в іграх на половині поля 2 тай-
ми по 25 хвилин за гру в середньому перехоплювали
м’яч у суперників 78,41 разів (рис. 1), при цьому брак
виконання становив 49,5%; грали у відборі 76,6 разів,
з браком виконання 52,83%; протидіяли веденню м’я-
ча 46,0 разів, з браком виконання 51,0%; протидіяли
передачі м’яча 73 рази, з браком виконання 65,8%;
протидіяли нанесенню ударів у ворота 11,25 разів, з
браком виконання 56,4%. Воротарі виконували 4,92
відборів м’яча, з браком виконання 53,7%; грали на
виходах з воріт 6,08 разів, з браком виконання 48%;
грали у воротах 9,0 разів, з браком виконання 41,9%.

Під час перегляду ігор команд віком 11-12 років
на цілому полі з 11-ма гравцями 2 тайми по 25 хви-
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лин, спостерігається виконання меншої кількості тех-
ніко-тактичних дій у захисті, в порівнянні з грою на
пів поля.

Висновки.
1. У сучасному футболі у грі висококласних команд
першочергова увага приділяється організації та
виконанню техніко-тактичних дій у захисті, у зв’яз-
ку з чим, зростає потреба навчання індивідуальній
тактиці гри у захисті юних футболістів.

2. У літературних джерелах з тактики гри у футбол
віддається перевага навчальним вправам з тактики
гри у нападі. У навчально-методичному забезпе-
ченні з тактики гри у футбол не виявлено показ-
ників з індивідуальної тактики гри у захисті юних
футболістів у іграх, що відбувалися на половині
стандартного поля, з дев’ятьма гравцями у складі
команди.

3. У навчально-тренувальному процесі з командами
учнів 11-12 років, що займаються у шкільних фут-
больних секціях на навчання тактиці гри у нападі
відводиться більше часу, ніж на навчання тактиці
гри у захисті. Питання індивідуальної тактики гри у
захисті недостатньо розглядаються на теоретичних
заняттях, недостатньо використовується аналіз віде-
оматеріалів.

4. У спеціальних літературних джерелах не передба-
чено тестових вправ для оцінки рівня підготовле-
ності футболістів з тактики гри у захисті. У тесті для
воротарів „Діставання підвішеного м’яча кулаком
у стрибку” не розроблено шкали оцінок виконан-
ня тесту. В оцінці виконання тесту необхідно врахо-
вувати зріст воротаря.

Тренери дитячих команд для визначення тактичної
підготовленості своїх підопічних на тренуваннях
послуговується контрольними вправами. Запропо-
новані нами контрольні вправи сприяють визначен-
ню підготовленості юних футболістів з індивідуаль-
ної тактики гри у захисті.

5. Навчання індивідуальним тактичним діям має по-
єднуватися з розвитком здібності до миттєвої оцін-
ки ситуації, вибору правильного місця розташу-
вання; швидкості мислення, швидкісних якостей
взагалі. Основою успішних дій у захисті є вибір по-
зиції. Футболісти 11-12 років виконують індивіду-
альні техніко-тактичні дії у захисті зі значним відсот-
ком браку, що вказує на незформованість вмінь,
навичок виконання цих дій юними гравцями.

6. На зменшених полях юні гравці частіше виконують
індивідуальні тактичні дії з м’ячем, ніж на полях
стандартних розмірів. Серед індивідуальних тактич-
них дій у захисті юні футболісти найчастіше вико-
нують перехоплення м’яча, відбір м’яча, протидії
передачам, веденню, зі значними відсотками бра-
ку виконання (49,5% – 68,5%). У навчанні необхід-
но особливу увагу звернути на перехоплення м’я-
ча , як одного з  найважливіших способів
індивідуальних тактичних дій у захисті, а також інші
тактичні дії, зокрема на протидії ударам та індиві-
дуальній тактиці гри воротарів у захисті, від чого в
значній мірі залежить результат гри.

Перспективи подальших досліджень. По-
дальший аналіз індивідуальних техніко-тактичних дій
у захисті юних футболістів, методики навчання; роз-
робка комплексу тестових вправ для оцінювання інди-
відуальних техніко-тактичних дій у захисті.
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Рис. 1. Середні показники виконання за гру індивідуальних тактичних дій
у захисті футболістів 11-12 років
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У навальних засобах надати ширше коло вправ
з індивідуальної тактики гри у захисті для юних фут-
болістів, розробити теми теоретичних занять з цих
питань, тести для оцінки рівня підготовленості учнів з
тактики гри у захисті.
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ВЛИЯНИЕ РИТМИЧНЫХ СЕЗОННЫХ
АДАПТАЦИЙ  НА СТЕПЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ

ГОТОВНОСТИ К УЧАСТИЮ В
СОРЕВНОВАНИЯХ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ

Чирва Г.И., Пинчук Н.И., Кот Е.А.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Исследовали состояние некоторых специализи-
рованных тестов отражающих физические качества юных
теннисистов в разных соревновательных сезонах года. По-
казано закономерное различие в изучаемых физических кон-
дициях и успешность выступления в соревнованиях разных
сезонов. Результаты обследования свидетельствуют о стой-
ком снижении спортивных достижениях в зимнее время. Такое
положение касается и специализированного тестирования
по состоянию физических качеств. Наибольшее снижение у
детей отмечается в скоростных способностях бега  с низко-
го старта в зимнее время – 20%-23%.
Ключевые слова: физическая готовность, адаптация , реадап-
тация, деодаптация.
Анотація. Чирва Г.І., Пінчук Н.І., Кот Є.А. Вплив ритмічних
сезонних адаптацій  на ступінь фізичної готовності до участі
у змаганнях юних тенісистів. Досліджували стан деяких спец-
іалізованих тестів з фізичної якості юних тенісистів у різних
змагальних сезонах року. Показано закономірне розходжен-
ня досліджуваних фізичних кондицій й успішність виступу у
змаганнях різних сезонах. Результати обстеження свідчать
про стійке зниження спортивних досягненнях у зимовий час.
Таке положення стосується й спеціалізованого тестування
по стані фізичних якостей. Найбільше зниження в дітей відзна-
чається у швидкісних здатностях перегони  з низького стар-
ту в зимовий час – 20%-23%.
Ключові слова: фізична готовність, адаптація, реадаптація,
деодаптація.
Annotation. Chirva G.I., Pinchuk N.I., Cat E.A. Vliyanie of
rhythmic seasonal adaptations on the degree of physical
readiness to participation in competit ions of young tennis
players. The state of some specialized tests of reflecting physical
quali ties young tennis players was explored in different
competition seasons of year. Appropriate distinction is shown
not only the studied physical standards, but also success of
appearance in competitions dif ferent seasons.  Results of
diagnostic study testify to nonperishable decrease achievements
in sport in a winter time. Such position touches also specialized
testing on a state of physical qualities. The greatest decrease at
children is registered in high-speed abilities of run from low
start in a winter time – 20%-23 %.
Keywords: physical readiness,  adaptation,  readaptation,
deodaptation.

Введение.
Ритмичность сезонных экологических адапта-

ций человека к факторам внешней среды ставит про-
блемы адаптации и биоритмологии в один ряд про-
блем со спортивными адаптациями. Сезонные
изменения биологических ритмов вызывают напря-
жения иммунной системы, психофизиологических
механизмов адаптаций организма спортсменов.

По закону Хопкенса фотопериодизм – это ре-
акция организма на сезонные изменения длины дня
в данном месте разное время года. Это «реле време-
ни» включающее последовательность физиологичес-
ких процессов в организме спортсмена приводящих
к гомеостатическому состоянию всего организма.
Развитие и угнетение адаптивных изменений по се-
зонам года происходит в соответствии с биоклима-
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тическими законами. Суточные ритмы это внутрен-
нее эндогенные ритмы человека циркадного харак-
тера. Они отражают его общую активность и инди-
видуальность в срочных и длительных спортивных
адаптациях.

Парная адаптация, например, к температуре
окружающей среды и спортивной деятельности в
любом виде спорта, обеспечивается благодаря мо-
билизации имеющихся у индивида морфофункцио-
нальных резервов, именно от них зависит «цена адап-
тации» для личности к данной паре воздействующих
факторов. Одной из причин «срыва» спортивной
адаптации может служить опасность с явлениями
синергизма и антагонизма двух факторов. Первая
заключается в том, что эффект одновременного воз-
действия двух факторов всегда больше, чем сумма
эффектов от каждого из них. Это четко проявляется
при адаптации к высокой температуре и мышечной
работе, что дает нам представление о неспецифичес-
кой резестентности организма или перекрестной
адаптации [1,2,4].

Антагонистический случай – адаптация к хо-
лоду в сочетании с интенсивной мышечной работой
сопровождающейся высокой теплопродукцией. В
этом случае всегда надо учитывать функциональные
резервы организма и повышенную «цену адаптации»
такого сочетания. Оптимальное сочетание антагони-
стических воздействий позволит определить целесо-
образный путь избрания методики тренировки.

Любая адаптация, в том числе и спортивная,
имеет волнообразный характер, который определя-
ется циркадностью времен года. Для данной местно-
сти с экстремальными изменениями по фотоперео-
дизму, температуре, атмосферному давлению,
влажности и скорости ветра и т.д., определяющим
успех спортивной тренировки будет характер много-
факторного воздействия по их направленности [2,4,6].

Целым рядом публикаций показано, что толь-
ко высокий уровень оптимизации построения учеб-
но-тренировочного процесса приводит к высокому
уровню спортивной адаптации определяющей ста-
бильный успех в спорте [3].

Важным для спортивной педагогической ра-
боты, будет решение проблемы, в какой степени го-
довая экологическая циркадность оказывает влияние
в отдельных видах спорта на ведущие физические и
технические качества спортсмена. В некоторых пуб-
ликациях [5,6] направленных на исследование уров-
ня физической и технической готовности спортсме-
нов в  разные соревновательные сезоны года
отмечаются весомое различие исследуемых спортив-
ных качеств. У легкоатлетов спринтеров различной
квалификации средняя скорость бега всегда выше в
летнем соревновательном сезоне по сравнению с
зимним. Аналогичные результаты получены при изу-
чении скоростных качеств у футболисток команды
«Дончанка». Показатели тестирования тактико-тех-
нической стороны способности футболисток в лет-
нем соревновательном сезоне были выше на 17%-
20% по сравнению с зимним. Такое положение

побудило исследовать некоторые физические и тех-
нические способности юных  теннисистов в различ-
ных сезонах года.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физическо-
го воспитания и спорта на базе теннисного клуба
«Виктория».

Формулирование целей работы.
Цель исследования – изучить уровень физи-

ческой и технической готовности детей 6-12 лет в зим-
нем и летнем соревновательном сезоне года.

Задачи исследования. Проанализировать ре-
зультаты специализированного тестирования неко-
торых физических качеств теннисистов, а также ус-
пехи выступления в соревнованиях теннисистов в
различных сезонах года.

Объект и методы исследования. Объектом
обследования служили личные достижения в сорев-
нованиях юных теннисистов. Показатели специали-
зированного тестирования отражают ряд физичес-
ких и тактических качеств необходимых для успешной
игры в большой теннис. Были избраны контрольные
упражнения:
- прыжок в длину с места;
- тройной прыжок с места;
- бег с высокого старта – 18 м;
-  «веер» – 3 точки;
- сгибание рук в упоре на полу;
- метание набивного мяча из головы одной рукой.

К специализированным тестам технического
характера относили:
- набивание теннисного мяча ракеткой о пол;
- игра через сетку с отскоком;
- подача в квадрат (количество попаданий).

Все тесты в полной мере отражают физичес-
кие и технические кондиции для успешной игры в
разные сезоны года. Исследования проводили в июне
и февраля месяце.

Результаты тестирования сведены в протоко-
лы и подвергнуты общепринятой статистической
обработки по математическому методу сопряжен-
ных пар. Результаты выступления юниоров в зимнем
и летнем соревнованиях определяли по количеству
личных достижений в одиночных и парных разрядах
на соревнованиях высокого уровня в зимнее и лет-
нее время.

Результаты исследования и их обсуждение.
Данные тестового обследования в зимнем и

летнем сезоне проводились с сохранением методи-
ки, организации и технических средств регистрации
выполняемых упражнений. Всего зарегистрировано
330 показателей, отражающих физическое и техни-
ческое состояние теннисистов. Все данные сведены
в протоколах тестирования в различные сезоны.

Тест бег с высокого старта отражает способ-
ность теннисистов развивать максимальную скорость
с места, это необходимо для рывка к мячу для выпол-
нения удара. Из таблицы 1 видно, что лучший резуль-
тат во всех тестируемых группах наблюдался в лет-
нем сезоне.
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Наиболее емким по своей специфической
информативности для теннисистов, отражающих ско-
ростную выносливость в различные игровые сезо-
ны, является челночный бег «веер 3 точки». Как вид-
но из таблицы 1, в этом тесте летние результаты более
высокие по сравнению с зимними, исключение со-
ставили юниоры, у которых зимние результаты были
выше. Это объясняться тем, что тесты принимались
после турнира, когда у спортсменок наблюдалась
некоторая физическая усталость.

Тесты «метание набивного мяча» и «сгиба-
ние рук в упоре» отражают силовую подготовку тен-
нисистов, которая необходима при выполнении  по-
дачи и некоторых других технических элементов. И в
этих тестах летние результаты  более высокие по срав-
нению с зимними, исключение составили юниоры,
у которых зимние результаты в метании мяча были
выше. Это может объясняться тем, что тесты прини-
мались после турнира, когда у спортсменок наблю-
далась некоторая физическая усталость.

В прыжке с места и тройном прыжке разница в
различные сезоны была незначительной, достоверных
различий не найдено. Такое положение можно объяс-
нить высоко техничным упражнением (тройной пры-
жок с места), менее специфичным для тенниса по тех-
нике исполнения,  больше подходящее для легкой
атлетики по техническому характеру выполнения.

В число специализированных тестов, отража-
ющих техническую подготовку теннисистов, были

включены набивание теннисного мяча о корт, игра
через сетку и подача. Результаты этих тестов говорят
о техническом росте юных спортсменов в плане вла-
дения мячом,  эта информация нужна тренеру для
дальнейшей селекции спортсменов. Результаты спе-
циализированных тестов по технической подготовке
отражены в таблице 2.

Специализированными тестами по технической
подготовке для юниоров, которые выступают профес-
сионально и участвуют в ряде турниров в течение года,
являются результаты выступлений в этих турнирах. В
таблице 3 отражены лучшие результаты выступления
этих спортсменов в зимний и летний периоды. Коли-
чество побед, как в одиночных, так и в парных разря-
дах летом значительно больше, чем зимой.

В результате тестирования юных теннисистов
и теннисистов высокого спортивного разряда следу-
ет отметить следующее.

Выбранные тесты не в равной степени отра-
жают специфическую информативность для тенни-
са, как вида спорта.

Наиболее интересными результатами наших
исследований определена динамика закономерных из-
менений в тестировании по всем девяти исследуемым
показателям. Из таблицы 1 видно, что в летний сезон
показатели, характеризующие качественную сторону
физического развития были выше на 20% – 23 %.

На наш взгляд такое положение можно объяс-
нить многими факторами воздействия биологичес-

Таблица 1 
Результаты контрольных нормативов  юных теннисистов клуба «ВикКорт»  

в зимнем и летнем сезоне тренировочного процесса 
 

Тестовые испытания 

Бег 18м, (с) Веер 3т., (с) Метание, (м) Прыжок в 
длину, (м) 

Тройной 
прыжок, (м) 

Сгибание рук 
в упоре, (раз) Группа 

зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето зима лето 
Девочки n-
9 (новички 

6-12лет) 

4.45 
±  

0,5 

4,4  
±  

0,12 

10,8 
±  

0,6 

10,5 
± 

0,63 

8,92 
± 

0,83 

9,7 
 ± 0,8 

1,22 ± 
0,07 

1,21 
± 

0,08 

3,91 
± 

0,22 

4,3  
± 

0,17 

10,7 
± 

1,35 

24,8 
± 

4,19 
Мальчики 

n-9 
(новички 6-

12лет) 

3,96 
± 

0,23 

3,84  
±  

0,27 

9,72 
±  

0,6 

9,42 
± 

0,55 

12,5 
±  

2,6 

15,1 
±  

2,7 

1,48 ±  
0,1 

1,5 
 ± 0,1 

5,6  
± 

 0,2 

5,6 ± 
0,2 

34,1 
± 

 6,2 

40,8 
±  

8,6 

Юниорки  
n-2 

3,008 
± 

0,001 

2,92 
± 

0,0001 

6,62 
± 

0,01 

7,54 
± 

0,91 

15,2 
± 1,1 

13,5 
± 2,9 

2,0  
± 

0,0001 

2,05 
± 

0,01 

6,2 ± 
0,3 

6,21 
± 

0,04 

20,25 
± 
2 

30,0 
± 

0,001 

Таблица 2 
Результаты специализированного  тестирования юных теннисистов клуба «ВикКорт»  

в летнем и зимнем сезоне тренировочного процесса 
 

Специализированные тесты 
Набивание мяча, (раз) Игра через сетку, (раз) Подача, (раз) 

 
Группа 

зима лето зима лето зима лето 
Девочки 

 n-9 
(новички 6-

12лет) 

 
39,4±2,12 

 
39,4±2,3 

 
10,2±0,1 

 
11,0±0,2 

 
6,0±0,5 

 
6,6±0,4 

Мальчики n-9 
(новички 6-

12лет) 

 
51,7±3,2 

 
52,4±2,9 

 
11,0±2,4 

 
13,2±2,1 

 
7,7±1,5 

 
7,9±1,0 
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Таблица 3 
Результаты участия в соревнованиях обследуемых теннисистов 

№ Название  турнира 
имена участников 

Приз. фонд Сроки Результат 
(одиночки) 

Кол-во 
матчей 

Победы 
(одиноч) 

Поражен 
(одиночн.) 

Результат 
(пара) 

Кол-во 
матчей 

Победы 
(пара) 

Поражен. 
(пара) 

 ОКСАНА     П.  зима         

1 Польша IТF IVкатегория 14-20.02.2007 lost1p.mD 1 0 1 lost за вх.в4 2 1 1 
2 Чехия IТF IVкатегория 7-11.02.2007 lost1 kp.mD 3 2 1 lost 2кр.mD 2 1 1 
3 Подольск 25 000 у.е. 20-27.10.2007 lost1 kp.Q 1 0 1 - - - - 

 МАРИЯ  М.            

1 Чемпионат  Украины  
Днепродзержинск  

2-11.02.2007 5-8 место  2 2 0(отк п/б) 5-8 место  1 1 0(отк.п/б) 

2 Чемпионат  Украины  
до 18 лет Луганск 

10-19.03.2007 2место  4 3 1 1 место  3 3 0 

3 Подольск 25 000у.е. 20-27.10.2007 - - - - lost 1 kp.mD 1 0 1 
 Итого зима:    11 7 4  9 6 3 

  ОКСАНА   П.  лето         

1 Узбекистан IТF III категория 7-13.04.2007 lost 1 kp.mD 2 1 1 1 место  4 4 0 

2 Португалия IТF IVкатегория 5-11.08.2007 полуфинал 4 3 1 Lost за вх.в4 2  1 1 
3 Португалия IТF III категория 12-19.08.2007 1 место  5 5 0 lostза вх.в4 2 1 1 

 МАРИЯ   М.           

  IТFдо18,Острог V категория 1-9.07.2007 2место  5 4 0 1 место  4 4 0 

2 Москва 10 000у.е. 3-10.082007  5 4 1 полуфинал 3 2  

     Lost завх.в4       1 

3 Спартакиада  Украины,  
Евпатория 

17-22.08.2007 2 место  5 4 1 2место  4 3 1 

 Итого лето:    26               21 4      19 15 4 

кого, экологоклиматического и педагогического ха-
рактера.

Есть основания констатировать факт глубоко-
го холодового  адаптивного воздействия на детей в
осенне–зимний период погодных экологических вли-
яний и низких температур. Подобное воздействие,
можно снизить, но полного влияния  избежать нельзя.
Результаты наших экспериментов подтверждают та-
кое положение. Регулярное снижение специальных
тестов у теннисистов клуба «ВикКорт» можно объяс-
нить за счет негативного влияния вынужденных хо-
лодовых сезонных адаптаций происходящих в осен-
не-зимний период.

Выводы.
Результаты обследования тестирования и уча-

стия в соревнованиях юных теннисистов в различ-
ных сезонах календарного года дают основания го-
ворить о стойком снижении спортивных достижениях
в зимнее время. Такое положение касается и специа-
лизированного тестирования по состоянию физичес-
ких качеств. Наибольшее снижение у детей отмеча-
ется в скоростных способностях бега  с низкого старта
в зимнее время – 20%-23%.

Следует полагать, что сезонные холодовые адап-
тация оказывают более глубокие негативные воздей-
ствия на детский организм по сравнению с взрослым.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
влияния ритмичных сезонных адаптаций  на степень
физической готовности к участию в соревнованиях
юных теннисистов.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ
ЗАНЯТЬ ХОРЕОГРАФІЄЮ

Чупрун Н.Ф.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди

Анотація. У статті визначені теоретичні основи розвитку
координаційних здібностей молодших школярів в процесі
занять хореографією. Дані  вікової анатомії, фізіології, пси-
хології свідчать про те, що молодший шкільний вік – період
інтенсивного розвитку психомоторних функцій. Отже діти
7-10 років морфофункціонально готові для виховання прак-
тично всіх якостей, реалізованих у руховій активності люди-
ни. Хореографія найбільш відповідає потребам, здібностям
та можливостям дітей молодшого шкільного віку і має цінний
педагогічний потенціал для фізичного виховання.
Ключові слова: координаційні здібності, хореографія, мо-
лодший шкільний вік.
Аннотация. Чупрун Н. Ф. Теоретические основы развития
координационных способностей младших школьников на за-
нятиях хореографией. В статье обозначены теоретические
основы развития координационных способностей младших
школьников на занятиях хореографией. Данные возрастной
анатомии, физиологии, психологии свидетельствуют о том,
что младший школьный возраст – период интенсивного раз-
вития психомоторных функций. Ведь дети 7-10 лет морфо-
функционально готовы для воспитания практически всех ка-
честв, реализованных в двигательной активности человека.
Хореография наиболее отвечает нуждам, способностям и воз-
можностям детей младшего школьного возраста и имеет цен-
ный педагогический потенциал для физического воспитания.
Ключевые слова: координационные способности, хореогра-
фия, младший школьный возраст.
Annotation. Chuprun N. F. Theoretical bases of development
of co-ordinating capabilities of junior schoolboys on
employments by a choreography. In the article the theoretical
bases of development of co-ordinating capabilities of junior
schoolboys on employments by a choreography are marked.
Datas of age anatomy, physiology, psychology testify about a
volume, that low school age – the term of a snowballing of
psychomotor functions. In fact children of 7-10 years are ready
for education practically all qualities implemented in a motor
performance of the person. The choreography most answers
needs, abilities and opportunities of children of low school age
and has valuable pedagogical potential for physical training.
Keywords: co-ordinating capabili ties, choreography, junior
school age.

Вступ.
Національна доктрина розвитку освіти вказує

на  необхідність використання різноманітних форм
рухової активності та інших засобів фізичного вдос-
коналення, з метою збереження здоров’я громадян
як найбільшої суспільної цінності. Одним із перспек-
тивних напрямів удосконалення системи фізичного
виховання в загальноосвітній школі є пошук і наукове
обґрунтування ефективних засобів і методів розвит-
ку рухових якостей і особливо координаційних здібно-
стей дітей 7 – 9 років.

В наш час танець широко застосовують в галузі
професійно – прикладної підготовки, спеціальної й
позатренувальної підготовки спортсменів, фізичного
виховання дошкільників та дітей молодшого шкільно-
го віку. Як синтетичний вид мистецтва, хореографія
має потенційні можливості для вирішення багатьох
завдань фізичного виховання, в тому числі,  й спри-
янні розвитку координаційних здібностей, оскільки
хореографічні уміння й навики за своєю природою,
структурою й методикою вивчення ідентичні до рухо-
вих. Проте відсутні науково-методичні розробки, які б
висвітлювали всі аспекти  процесу розвитку  коорди-
наційних здібностей дітей в хореографічній діяльності.
Тому дана проблема є особливо актуальною і потре-
бує детального дослідження та висвітлення.

Історично склалося так, що відомі мистецтвоз-
навці, педагоги, філософи різних часів підкреслюва-
ли необхідність раннього залучення дітей до танцю-
вальної діяльності з метою їх різнобічного розвитку
(В. Верховинець, Д. Лок, Лукіан, К. Орф, Р. Оуен, Пла-
тон, С. Русова).

Сучасна теорія і методика фізичного вихован-
ня дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
рекомендує включати танцювальні рухи в зміст ран-
кової гімнастики (Л. А. Блудова, Е. С. Вільчковський),
ритмічної гімнастики С. В. Варданян, В. Е. Гранде, М.
П. Малашенко, В. Ю. Соміна, Т. Т. Ротерс), насичува-
ти танцями і образними танцювальними рухами різні
форми роботи з фізичного виховання (Е. Г. Сайкіна,
Ж. Е. Фірілєєва).

Стаття виконана згідно наукового проекту
ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педа-
гогічний університет імені Григорія Сковороди» №
держреєстрації 0107U002974 за темою «Організацій-
на структура та критерії оцінювання рівня сформо-
ваності спортивного стилю життя підростаючого по-
коління України»

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – визначити теоретичні основи

розвитку координаційних здібностей молодших шко-
лярів в процесі занять хореографією.

Методи дослідження – аналіз та узагальнен-
ня науково-методичної літератури.

Результати дослідження.
Вивченню координації рухів і уточненню тер-

міна «координаційні здібності» в дослідженнях ос-
танніх років було приділено багато уваги. Однак аналіз
науково-методичної літератури показав, що до нашо-
го часу не існує загальноприйнятої думки щодо чітко-
го визначення координаційних здібностей.
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Координаційні здібності – це готовність люди-
ни до оптимального керування та регулювання рухо-
вою дією. Вони тісно пов’язані з технікою виконання
рухової дії, з вмінням регулювати її окремі параметри,
використовувати рухову дію в різних ситуаціях та по-
єднувати певну їх кількість (В. Ареф’єв, Г. Єдинак) [ 1].

В. Лях під координаційними здібностями розуміє
здатність оптимально регулювати рухові дії, швидко,
раціонально творчо вирішувати рухові завдання, регу-
лювати дозовані рухи в умовах дефіциту часу. Аналог-
ічної думки дотримуються й інші автори (Б. Ашмарін,
В. Платонов, М. Булатова, Б. Шиян та інші) [ 4].

Н. Бренштейн, В. Фарфель, Н. Фомін, Ю. Вавілов
виділяють три основних види координації: нервову, м’я-
зову і рухову. В сучасній літературі з фізичного вихо-
вання часто використовується класифікація координа-
ційних здібностей В. Платонова і М. Булатової: 1)
здатність оцінювати і регулювати просторово-часових і
динамічних параметрів рухів; 2) здатність до збережен-
ня стійкості (рівноваги); 3) відчуття ритму; 4) здатність
орієнтування в просторі; 5) здатність невимушеного
розслаблення м’язів; 6) координація рухів [ 5 ].

В реальній побутовій чи спортивній руховій
діяльності всі названі координаційні здібності прояв-
ляються не в чистому вигляді, а в їх складному взає-
мозв’язку. В конкретних ситуаціях певні коорди-
наційні здібності відіграють головну роль, а інші –
другорядну. При цьому можлива миттєва  зміна їх
значення в зв’язку із зміною зовнішніх чинників [ 5 ].
Координаційні здібності розвиваються в процесі зас-
воєння багатьох і різноманітних рухових умінь і на-
виків. Оскільки вони визначають швидкість оволодін-
ня навиками рухів, то й покращують результати в
техніці фізичних вправ [ 2 ].

Розглядаючи структуру координаційних
здібностей, не можна не сказати про їх взаємозв’язок
з іншими фізичними якостями ( гнучкості, сили, вит-
ривалості, швидкості). З одного боку, рівень розвит-
ку  координаційних здібностей залежить від рівня роз-
витку фізичних якостей, а з іншого – визначає
можливість їх  раціонального використання.

В структурі координаційних здібностей, в пер-
шу чергу, необхідно виділити сприйняття і аналіз осо-
бистих рухів, наявність часових, динамічних і просто-
рових характеристик рухів тіла і різних його частин  в
їх складній взаємодії, розуміння поставленого рухо-
вого завдання, формування плану й конкретного спо-
собу виконання руху. Лише при наявності всіх цих
складових може бути забезпечена ефективна імпуль-
сація м’язів і м’язових груп, які необхідно задіяти при
виконанні руху. В цьому механізмі важливу роль
відіграє точність аферентних імпульсів, які поступа-
ють від рецепторів м’язів, сухожиль, зв’язок, а також
зорового і вестибулярного апаратів, ефективності їх
обробки центральною нервовою системою, точні-
стю і раціональністю наступних аферентних імпульсів,
які забезпечують якість руху [ 5 ].

Дослідження з проблеми розвитку координа-
ційних здібностей у дітей   свідчать, що точність м’я-
зових диференціювань, спритність, координація рухів,
швидкість успішно розвиваються у дошкільному і

молодшому шкільному віці. Розвинувшись, вони збе-
рігаються тривалий час і дозволяють успішно опано-
вувати різноманітні рухові дії, які використовуються
в побуті, праці та спорті. Діти 7-10 років морфофунк-
ціонально готові для виховання практично всіх якос-
тей, реалізованих у руховій активності людини [ 5 ].

Вивчаючи вищу нервову діяльність молодших
школярів М. М. Кольцова стверджувала, що період
від 7 до 11 років є найбільш стійким в розвитку вищої
нервової діяльності дитини, що обумовлює плас-
тичність центральної нервової системи і поступове
вдосконалення координаційних здібностей [ 6 ].

Розвиток рухових можливостей дітей іде пара-
лельно з розвитком рухових центрів головного моз-
ку. Дані вікової анатомії, фізіології, психології свідчать
про те, що молодший шкільний вік – період інтенсив-
ного розвитку психомоторних функцій, і до 6-7 років
досягається певна ступінь рухової зрілості.

 Молодший шкільний вік характеризується ак-
тивним розвитком аналізаторних систем, зокрема,
прискореним розвитком рухового аналізатора в корі
головного мозку. Разом з тим продовжує вдоскона-
люватись та ускладнюватись система зорового сприй-
няття за рахунок включення попередньо-асоціативних
ділянок. Вдосконалюється процес бачення простору і
орієнтації завдяки бінокулярному зору і формуванню
координованих рухів зорового апарату.

Фізіологічно закономірними для росту і фізич-
ного розвитку дітей молодшого шкільного віку є зміна
пропорцій тіла, кісткової та м’язової систем. У 7-9
років прискорюються темпи росту хребта, подальше
формування його вигинів; продовжується процес
окостеніння кісток скелету, вдосконалюються всі еле-
менти акту ходьби; розвиваються реціпрокні взаємо-
відносини між рухами рук і ніг під час ходьби, вдос-
коналюється здатність збереження вертикального
положення тіла.

Хореографічне виховання має велике значен-
ня для всебічного розвитку особистості. Недаремно,
елементи хореографічного мистецтва, як складові
компоненти педагогічних систем (давньогрецька
мусична система, система «вишуканих наук» часів
Петра І, вальфдорська педагогіка, музично – виховна
система К. Орфа) багатьох країн включались в есте-
тичне, розумове, патріотичне, моральне та фізичне
виховання.

Оптимальним вирішенням завдань духовного
та фізичного виховання дітей молодшого шкільного
віку може стати введення обов’язкових уроків хоре-
ографії. Регулярні заняття хореографією сприяють
зміцненню здоров’я, фізичному розвитку, виправ-
ленню деяких природжених фізичних недоліків фор-
муванню правильної постави, вихованню морально-
вольових якостей. В процесі занять хореографією
розвивається та зміцнюється весь суглобо-м’язовий
апарат, корегуються рухи, випрацьовується точність,
стійкість, розвиваються вестибулярний апарат,
гнучкість, витривалість, сила ніг, координація рухів.
Увесь процес загального хореографічного навчання
сприяє формуванню фізичних та вольових якостей,
високій духовності та самосвідомості дітей. Танець –
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найпопулярніший вид мистецтва серед дітей. Вони із
задоволенням відвідують уроки хореографії, танцю-
вальні гуртки і навчаються у них тривалий час, вияв-
ляючи зацікавленість і старанність у набутті танцю-
вальних навичок і знань. Заняття хореографії найбільш
відповідає потребам, здібностям та можливостям
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. За
допомогою засобів ритміки і хореографії вирішують-
ся наступні завдання: всебічний, гармонійний розви-
ток форм і функцій людського організму, спрямова-
ний на вдосконалення фізичних здібностей,
покращення здоров’я; формування важливих музич-
но-рухових умінь та навиків, збагачення спеціальни-
ми знаннями; виховання моральних, вольових якос-
тей, розвиток пам’яті, уваги, світогляду, загальної
культури поведінки.

На сучасному етапі розвитку нашого суспіль-
ства елементам хореографії, як потенційним засобам
фізичного виховання, приділяється велика увага. Хо-
реографія в спорті – один із сучасних методів підго-
товки спортсменів міжнародного класу. Під впливом
занять хореографією підвищується культура рухів
спортсменів, вони оволодівають правильною поста-
новкою тіла, набувають відчуття пози. У спортсменів
розвивається стійкість, координація рухів, а також
гнучкість, сила ніг і вміння виконувати вправи чітко.
Хореографічні вправи виконуються з музичним суп-
роводом. Завдяки цьому у тих, хто займається вихо-
вується музикальність і ритмічність –  якості, без яких
неможливо виконати вправи високої складності.

Проблему вивчення танцю на уроках фізич-
ної культури у школі вивчали вітчизняні і російські
педагоги: М. Бурцева, Л. Билєєва, Н. Глушак, О. Пя-
дишева, Т. Т. Ротерс та інші. В їхніх дослідженнях вис-
вітлені завдання оздоровчого ефекту танцювальних
вправ, їх позитивний вплив на фізичний розвиток
дітей, визначений об’єм і зміст танцювального мате-
ріалу для уроків фізичної культури з врахуванням
різних вікових груп [6].

 С. Єгорова, Н. Шумакова рекомендують ви-
користовувати хореографічні вправи не лише на уро-
ках фізкультури, а й в позаурочний час. Вправи кла-
сичного і партерного екзерсису дозволяють досягти
оздоровчого ефекту за короткий термін: сформува-
ти красиву й правильну поставу, розвивати гнучкість,
еластичність м’язів, зв’язок, покращити рухомість
суглобів. Хореографічні вправи під музику сприяють
підвищенню емоційного тонусу, розвитку відчуття
ритму та координації рухів у дітей [ 3 ].

Принципове значення для висвітлення про-
блем виховання засобами хореографічного мистец-
тва мають теоретичні та експериментальні роботи
відомих учених, митців-професіоналів, зокрема, А.
Алексюка, А. Погрібного, А. Шевчук, В. Майборо-
ди, П. Кононенка.

Найбільш повно в науково-педагогічній літе-
ратурі відображено музично-рухове виховання дітей
в процесі  хореографічної діяльності. Наукові дослід-
ження в області музично-рухового виховання дітей
проводили Т. Бабаджан, А. Зиміна, М. Палаван-
дишвілі, С. Руднєва, К. Тарасова, А. Шевчук та інші.

Як вже було сказано, хореографічні навики і
вміння за своєю структурою і методикою освоєння
ідентичні до рухових. Е. С. Вільчковський детально
розробив послідовність формування рухових навиків
у старших дошкільників. Він довів, що засвоєння
танцювального руху здійснюється швидко і навик
досягає високого рівня сформованості та пластич-
ності. Як вказує А. Шевчук, в підходах Е. Вільчковсь-
кого важливі наступні позиції: рухи вивчаються в си-
стемі і  кожен з  них засвоюється дитиною в
стабільному і варіативному вигляді; засвоєння рухів
здійснюється через ознайомлення з ними, розучу-
вання, закріплення і вдосконалення, за допомогою
зразкового показу, чіткого пояснення в образно-
дійовій та ігровій формах; усвідомлення руху відбу-
вається через формування правильного уявлення
про його виконання; рух розучується цілісно з по-
дальшим вдосконаленням елементів або від окремих
його компонентів до цілого; рух засвоюється під му-
зику, яка придає йому емоційної насиченості, полег-
шує формування і вдосконалення рухових навиків [7].

Висновки.
Аналіз стану проблеми в літературі показав,

що питання розвитку  координаційних здібностей у
дітей молодшого шкільного віку на заняттях з хореог-
рафії далекі від остаточного розв’язання і потребу-
ють детального дослідження та висвітлення.

Дані вікової анатомії, фізіології, психології
свідчать про те, що молодший шкільний вік – період
інтенсивного розвитку психомоторних функцій. Отже
діти 7-10 років морфофункціонально готові для вихо-
вання практично всіх якостей, реалізованих у руховій
активності людини.

Хореографія найбільш відповідає потребам,
здібностям та можливостям дітей молодшого
шкільного віку і має цінний педагогічний потенціал
для фізичного виховання.

У ході теоретичного аналізу можна зробити
висновок про те, що молодший шкільний вік є синсе-
тивним періодом розвитку координаційних здібнос-
тей в хореографічній діяльності.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем розвитку
координаційних здібностей молодших школярів в про-
цесі занять хореографією.
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СПОРТСМЕНИ ДОНБАСУ ЧЕМПІОНИ
І ПРИЗЕРИ ХХVI – ХХIХ ОЛІМПІЙСЬКИХ

ІГОР У СКЛАДІ ОЛІМПІЙСЬКОЇ
КОМАНДИ УКРАЇНИ

Шаміголов Р.С., Канунніков В.М., Сидорова В.В.
Донецький державний інститут здоров’я,

фізичного виховання і спорту

Анотація. У статті аналізуються кращі результати виступів
спортсменів Донбасу у складі Національної Олімпійської
команди України на XXVI – XXIХ Олімпійських іграх у Ат-
ланті (США), Сіднеї (Австралія), Афінах (Греція), Пекіні (Ки-
тай). Надбання  олімпійців Донбасу на Іграх у Пекіні досить
вагомі. Вони говорять про порівняну стабільність у спорті
вищих олімпійських досягнень одного з найбільших про-
мислових і культурних регіонів України.
Ключові слова: незалежна держава, Національна Олімпійська
команда, олімпійці, Донбас, медалі, призові місця, внесок.
Аннотация: Шамиголов Р.С., Канунников В.Н., Сидорова В.В.
Спортсмены Донбасса чемпионы и призеры ХХVI – ХХIХ
Олимпийских игр в составе олимпийской команды Украины. В
статье анализируются лучшие результаты выступления спорт-
сменов Донбасса в составе Национальной Олимпийской ко-
манды Украины на XXVI–XXIХ Олимпийских играх в Атланте
(США), Сиднее (Австралия), Афинах (Греция), Пекине (Ки-
тай). Достояние олимпийцев Донбассу на Играх в Пекине до-
вольно весомые. Они говорят о сопоставимой стабильности в
спорте высших олимпийских достижений одного из наиболь-
ших промышленных и культурных регионов Украины.
Ключевые слова: независимое государство, Национальная
Олимпийская команда, олимпийцы, Донбасс, медали, призо-
вые места, вклад.
Annotation. Shamigolov R.S., Kanunnikov V.N., Sidorova V.V.
Sportsmen of Donbassa champions and prizewinners ХХVI –
the ХХIХ Olympic games in composition olympic command
of Ukraine. The results of the best performances of Donbass
sportsmen as a members of National Olympic team of Ukraine
on XXVI –XXVIII Olympic Games in Atlanta (USA), Sydney
(Australia) , Athens (Greece), Pekin (China). Property of
Olympians to Donbass on Plays in Peking rather powerful.
They speak about comparable stability in sports of the higher
Olympic reachings one of the greatest industrial and cultural
regions of Ukraine.
Key words: independent states,  National Olympic team,
Olympians, Donbass, medals, fellow-countrymen, prize places,
contribution.

Вступ.
ХХІХ Олімпійські ігри 2008 р. у Пекіні актив-

ізують увагу до розробки питань, пов’язаних з ана-
лізом кращих результатів спортсменів окремих рег-
іонів у складі самостійної олімпійської команди
незалежної України. Досить цікавим, з цього погля-
ду є Донбас. Великий соціально-економічний, куль-
турний, спортивний район держави, який нарахо-
вує біля 7,5 млн. людей, має свій внесок у національні
олімпійські досягнення. Дослідження і пропаганда
цих досягнень має велике значення для подальшого
розвитку олімпійського руху, виховання нових ви-
датних олімпійців, розповсюдження олімпійських
ідеалів у окремих районах країни.

По підсумкам виступів українських олімпійців
у складі самостійної команди накопичений великий
статистичний, історичний та інший матеріал [1, 2, 4,
5]. Вийшла „Енциклопедія олімпійського спорту Ук-
раїни” [6], яка підвела підсумки вивченню олімпійсь-
кого руху України на 2005 рік.

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного вихован-
ня і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Але щодо регіону проблема має ще не вив-

чені питання, які ми сформулюємо у меті нашого
дослідження: узагальнити у рамках окремого періо-
ду виступів на Олімпійських іграх самостійної украї-
нської команди кращі досягнення спортсменів-дон-
басівців. При цьому, звернути увагу на своїх земляків,
які з тої чи іншої причини переїхали до інших міст, від
яких виступали у складі олімпійської збірної України.

Джерела дослідження:
довідкові дані галузевих керівників органів:

Державного комітету України з фізичної культури і
спорту (1996 р.), Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України (Департамент
фізичної культури і спорту 2001 р.), Міністерства Ук-
раїни у справах молоді і спорту (Департамент олімп-
ійського спорту 2005 р.), матеріали офіційного харак-
теру з Internet [1, 4, 5].

Результати дослідження.
У складі українських олімпійських команд, які

почали самостійно виступати з XXVI літніх Ігор 1996
р. у Атланті, постійно представництво мали донбаські
спортсмени. Їх досягнення стали вагомим внеском у
здобуття незалежної України статусу відомої олімп-
ійської держави. 233 спортсмена України із 23 облас-
тей, Республіки Крим і м. Києва були представлені у
24 видах спорту з 35, у яких велась боротьба на XXVI
Олімпійських іграх. З них від Донецької області 14, а
від Луганської 21 учасник. Разом 35 спортсменів з 11
видів спорту – 15% української олімпійської коман-
ди. Донецька область виступила краще, ніж інші: три
золотих, срібна та дві бронзові медалі. За ними
олімпійці Києва (два переможця, срібний та чотири
бронзових призера) та Дніпропетровської області (два
чемпіона, три срібних призера та один бронзовий).
Далі по результатам йдуть спортсмени Київської та
Харківської областей. Луганські олімпійці вибороли
чотири бронзові медалі і одне четверте місце. Це вось-
мий рейтинг на Україні.

Найкращі досягнення у гімнастів Донбасу (див.
табл. 1). Донечанка Лілія Подкопаєва у дуже непростих
обставинах домоглася найбільшого особистого успіху
ставши дворазовою олімпійською чемпіонкою, здобув-
ши перемогу у вільних вправах та в найпрестижнішому
гімнастичному багатоборстві. „Такого успіху українсь-
ка спортивна гімнастика не знала від часів Лариси Ла-
тиніної” [6, с.197]. Досягнення Лілії поповнив бронзо-
вою медаллю макіївчанин Юрій Єрмаков.

Представник одного з найпопулярніших у Дон-
басі видів спорту – греко-римської боротьби В’ячеслав
Олійник з Маріуполя Донецької області виборов золо-
ту олімпійську медаль. „Бронзовий” успіх луганчан
поповнив важкоатлет Денис Готфрид (див. табл. 1).

Серед олімпійців Донеччини у складі украї-
нської команди від Запоріжжя виступала баскетболі-
стка ФСТ „Україна” (Донецьк) Буренок Вікторія Ва-
силівна (народилася і тренувалася у Краматорську
Донецької області).
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Таблиця 1 
Кращі досягнення донбасівців на XXVI Олімпійських іграх 1996 р. у Атланті (США) 

 
Медалі № 

з/п 
Учасник 

Олімпійських ігор Вид спорту з с б 
Місце 

народження 

Від якого 
міста 
виступав 

Тренер Інше 

1 Готфрід Денис 
Рудольфович 

Важка 
атлетика 

- - 1 Магнітогорськ, 
Росія 

Луганськ 
„Динамо” 

Тонян Микита 
Рафаілович, 
Калінін Микола 
Олександрович, 
Мацьоха 
Михайло 
Маркович 

 

2 Єрмаков Юрій 
Володимирович 

Спортивна 
гімнастика 

- - 1 м.Макіївка 
Донецька обл. 

Донецьк 
„Україна” 

Іванов Олександр 
Миколайович, 
Шалімов О.Н. 

 

3 Кирюхін Олег 
Станіславович 

Бокс - - 1 м.Маріуполь м.Маріуполь 
Донецька 
обл. 

Черенков Валерій 
Миколайович, 
Марченко 
Володимир 
Григорович 

 

4 Коробчінський 
Ігор Олексійович 

Спортивна 
гімнастика 

- - 1 м.Антрацит 
Луганська обл. 

Луганськ 
“Динамо” 

Шемякін 
Анатолій 
Петрович 

 

5 Мілютін Григорій 
Анатолійович 

Спортивна 
гімнастика 

- - 1 м.Олександрія 
Кіровоградськ
ої обл. 

Луганськ 
“Динамо” 

Бакажиєв Іван 
Іванович, 
Дегтярьов 
Микола 
Васильович 

 

6 Олійник В’ячеслав 
Миколайович 

Боротьба 
греко-
римська 

1 - - м.Маріуполь Маріуполь 
Донецької 
області 

“Україна” 

Пантазі Микола 
Юрійович, Узун 
Геннадій 
Гаврилович 

 

7 Подкопаєва Лілія 
Олександрівна 

Спортивна 
гімнастика 

2 1 - м.Донецьк Донецьк 
“Динамо” 

Лосинська Галина 
Іванівна, 

Пугачова Лілія 
Іванівна, 
хореограф 

Дуброва Світлана 
Валентинівна 

 

8 Світличний 
Олександр 
Миколайович 

Спортивна 
гімнастика 

- - 1 м.Харків Луганськ-
Харків 

“Динамо” 

Барон Борис 
Абрамович, 
Шемякін 
Анатолій 
Петрович 

 

 
Таким чином, на XXVI Олімпійських іграх у

Атланті група олімпійців Донбасу виборола 3 золо-
тих, одну срібну та 6 бронзових медалей. Чемпіоном
Ігор став також наш земляк, капітан олімпійської
збірної Росії з боксу Олександр Лебзяк.

Цей успіх донбасівців став другим по рейтин-
гу після ХХІІ Олімпійських ігор 1980 р. у Москві. Кра-
щого результату за роки незалежної України Донбас
поки що не мав.

В цілому дебют самостійної олімпійської ко-
манди України був дуже вдалим. 23 медалі, серед яких
дев’ять золотих, дві срібні та 12 бронзових (9 місце).
Україна увійшла до кола лідерів світового олімпійсь-
кого спорту.

На ХХVІІ Олімпійських іграх у Сіднеї 2000 р.
(Австралія) виступали 234 спортсмени України. З Дон-

басу: 16 (з 7 видів спорту) з Донецької і 9 (з 6 видів
спорту) з Луганської областей [4, с. 206, 251]. Порівня-
но з Іграми у Атланті досягнення України в цілому
були скромнішими. Але внесок Донбасу був доволі
вагомим. Срібним призером з греко-римської бороть-
би став Давид Солдадзе (Маріуполь, Донецька об-
ласть), який переїхав з Луганська. В цілому здобутки
луганчан були значними (див. табл. 2). Усі три пред-
ставники Луганщини зі спортивної гімнастики стали
срібними призерами у командній першості. А Олек-
сандр Береш здобув бронзову медаль в абсолютній
першості. До цього луганці додали бронзову нагоро-
ду Ірини Янович з велоспорту у спринтерській гонці.

Спортсмени України виграли 23 медалі: 3 зо-
лоті, 10 срібних (4 медалі здобули донбасівці) і 10 брон-
зових (2 медалі – донбасівці) і зайняли 13 місце. На
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Таблиця 2 
Кращі досягнення донбасівців на XXVIІ Олімпійських іграх 2000 р. у Сіднеї (Австралія) 

 
Медалі № 

з/п 
Учасник 

Олімпійських ігор Вид спорту з с б Місце народження 
Від якого 
міста 
виступив 

Тренер Інше 

1 Береш Олександр 
Михайлович 

Гімнастика 
спортивна 

- 1 1 Первомайськ 
Ворошиловградськ

ої обл. 

Херсон-
Луганськ 
„Динимо” 

Писаренко Ігор 
Олександрович, 
Коробчінський 

Ігор 
Олексійович 

 

2 Мезенцев Руслан 
Володимирович 

Гімнастика 
спортивна 

- 1 - Кіровоград Кіровоград-
Луганськ 
„Динамо” 

Андрійчук О., 
Яровинський 
Олег Львович 

 

3 Світличний 
Олександр 
Миколайович 

Гімнастика 
спортивна 

- 1 - Харків Луганськ-
Харків 

„Динамо” 

Барон Борис 
Абрамович, 
Шемякін 
Анатолій 
Петрович 

 

4 Солдадзе Давид 
Тенгізович 

Боротьба 
греко-
римська 

- 1 - М.Кутаісі 
Грузинська РСР 

Маріуполь 
„Динамо” 
Луганськ 
„Україна” 

Рубіжний М., 
Узун Геннадій 
Гаврилович 

 

5 Янович Ірина 
Вікторівна 

Велоспорт - - 1 С.Леніно, 
Хабаровський 
край, Росія 

Луганськ 
„Колос” 

Базін Сергій 
Миколайович 

 

6 Лебзяк 
Олександр 
Борисович 

Бокс 1 - - м.Макіївка 
Донецької обл. 

Москва Денисенко 
Василій 

Миколайович, 
Рижков 
Геннадій 
Михайлович, 
Ніколаєв Олег 

 

 
Таблиця 3 

Кращі досягнення донбасівців на XXVIІІ Олімпійських іграх 2004 р. у Афінах (Греція) 
 

Медалі № 
з/п 

Учасник 
Олімпійських ігор Вид спорту з с б 

Місце 
народження 

Від якого міста 
виступив Тренер Інше 

1 Разорьонов Ігор 
Анатолійович 

Важка 
атлетика 

- 1 - м.Красний 
Ліман 

Донецької обл. 

Одеса „Колос” Трегубов І.М., 
Кучинов Юрій 
Павлович 

 

2 Сердінов Андрій 
Вікторович 

Плавання 
100 м 

(батерфляй) 

- - 1 Дніпропетровс
ьк 

Дніпропетровськ
-Луганськ 

Бєлкін Едуард 
Сергійович, 
Сивак Іван 
Григорович 

 

3 Терещук-
Антипова Тетяна 
Вікторівна 

Легка 
атлетика 
400 м с/б 

- - 1 Луганськ Луганськ-Київ 
„Динамо” 

Антипов 
Андрій 
Сергійович 

 

 

наш погляд виважена оцінка виступу у Сіднеї дається
в Енциклопедії олімпійського спорту України. „...Ви-
ступ у Сіднеї важко оцінити однозначно, оскільки з
одного боку було одержано менше золотих нагород,
ніж в Атланті, а з іншого, загальна кількість медалей
така сама, як і попередня, але зі здобуттям цього разу
світових рекордів та успішними виступами в цілій
низці видів спорту, де раніше практично неможливо
було розраховувати навіть на скромний успіх [6,
с.201]. Мабуть ХХІХ Олімпійські ігри у Пекіні набли-
зять нас до більш точної оцінки олімпійської динамі-

ки успіхів України. Для нашого дослідження важли-
вим є той факт, що Донбас і, особливо, луганці
олімпійці з 23 медалей вибороли 6 (26%), з 10 срібних
– 4 (40%), з 10 бронзових – 2 (20%) (див. табл. 2).

XXVIІІ Олімпійські ігри 2004 р. у Афінах „пе-
ревершили усі попередні за масштабом та представ-
ництвом: 11099 спортсменів із 202 країн [6, с.205].
Особливість Ігор: не включені нові види спорту, з’я-
вились нові види змагань. Україна виборола 12 місце,
хоча кількість медалей дорівнювалась Атланті – 23, де
по золотим медалям вона зайняла 9 місце.



69

Таблиця 4 
Кращі досягнення донбасівців на XXІХ Олімпійських іграх 2008 р. у Пекіні (Китай) 

 
Медалі № 

з/п 
Учасник 

Олімпійських ігор Вид спорту з с б 
Місце 

народження 
Від якого міста 
виступив Тренер 

1 Ліщинська Ірина 
Анатоліївна 

легка 
атлетика 

1500м 

- 1 - м. Донецьк Макіївка 
Донецької 
області 

Шаламалов 
Геннадій, 

Ліщинський Ігор 
2 Сухоруков Юрій стрільба 

кульова 
- 1 - м. Донецьк 

Динамо 
м. Донецьк Пихтін Валентин, 

Сухорукова Ірина 
3 Тобіас Наталія легка 

атлетика 
1500м 

- - 1 м. Донецьк 
Динамо 

м. 
Росія 

Степанцов К., 
Чибісов В. 

4.  Юрченко Денис 
Сергійович 

легка 
атлетика 
стрибки з 
жердиною 

- - 1 м. Донецьк 
Динамо 

м. Донецьк Козлов М. 

5.  Вороб’йов 
Олександр 

спортивна 
гімнастика 

- - 1 м.Луганськ 
Україна, 
Динамо 

м.Луганськ 
 

Горін Олександр, 
Коробчинський Ігор 

6. Глазков В’ячеслав бокс, понад 
91кг 

- - 1 м.Луганськ 
Україна, 
Динамо 

м.Луганськ 
 

Арланов Олександр, 
Сановський Дмитро 

7.  Калітовська Леся велоспорт-
трек 

- - 1 м.Луганськ 
Спартак 

Львівська обл. Колодій Михайло, 
Базін Сергій 

8. Терещук Вікторія сучасне 
п’ятиборство 

- - 1 м.Луганськ 
 

м.Луганськ 
 

 

 
Досягнення Донбасу були значно скромніши-

ми ніж в Атланті і Сіднеї. Донецьку область представ-
ляли 18 спортсменів з 10 видів спорту та ще плюс 4
олімпійця „за паралельним заліком”, Луганську 6
спортсменів з 5 видів спорту плюс 6 за паралельним
заліком [5, с. 41, 94]. Бронзові медалі вибороли Андрій
Сердінов за паралельним заліком з плавання (батер-
фляй 100м) і Тетяна Терещук – Антипова з легкої ат-
летики (400 м с/б). Наш земляк Ігор Разорьонов) важ-
коатлет з м.Красного Ліману Донецької області
виступав від Одеси „Колос” і виборов срібну медаль
(див. табл. 3).

Близькі до призових місць були: Олексій Ваку-
ленко – 4 місце з греко-римської боротьби (СК МОУ
– „Україна”), Ольга Щербатих – 4 місце у командних
змаганнях з гімнастики спортивної („Україна”), 5
місце за паралельним заліком у парній гонці на треку
виборов Володимир Рибін (Донецьк „Динамо” – „Ко-
лос”), Марина Прокофьєва (+78 кг, Дніпропетровсь-
ка область, СК МОУ – „Україна”) і Анастасія Матро-
сова (78 кг, Київ, „Динамо” – „Україна”) з дзюдо,
шостим був Олександр Дараган (84 кг) з боротьби
греко-римської та бронзовий призер цієї олімпіади
(див. табл. 3) Андрій Сердинов [5, с.94].

На XXIХ Олімпійських іграх у Пекіні 2008р.
олімпійці Донбасу здобули 2 срібних та 6 бронзових
медалей (див.табл.4).

Таким чином, досягнення олімпійців Донба-
су після гучного успіху у Атланті з кількості медаль
знижуються з 9 до 6 у Сіднеї і 2 медалі у Афінах.
Спортивну славу олімпійського спорту Донбасу
підтримують наші земляки. Олександр Лебзяк, капі-
тан збірної Росії з боксу став чемпіоном ХХVІІ Олім-
пійських ігор 2000 р. у Сіднеї (табл.2) (це його треті

олімпійські ігри поспіль), виграв срібну медаль з важ-
кої атлетики Ігор Разорьонов (див. табл. 3). Надбання
олімпійців Донбасу на Іграх у Пекіні досить вагомі.
Вони говорять про порівняну стабільність у спорті
вищих олімпійських досягнень одного з найбільших
промислових і культурних регіонів України.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підготов-
ки спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.
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ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ЯК ДОМІНАНТА ЦІННІСНО-

СМИСЛОВОГО РОЗУМІННЯ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Арефьєва Л.П.
Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Анотація. У статті аналізуються визначення понять “гуманізм”
та “гуманність”, розглядається сутність гуманістичної педа-
гогічної позиції майбутнього вчителя фізичної культури.
Спостерігаються зміни суспільної практики і норми функціо-
нування вчителя фізичної культури. Гуманістична педагогіч-
на позиція студента передбачає поєднання морального змісту
з атрибутами майбутньої професійної діяльності. У процесі
пошуку морального змісту активізується суб’єктивна  сфера
особистості майбутнього вчителя фізичної культури.
Ключові слова: гуманізм, гуманність, позиція, майбутній
вчитель фізичної культури.
Аннотация. Арефьева Л.П. Формирование гуманистической
позиции будущего учителя физической культуры как доми-
нанта  ценностно-смыслового понимания  педагогического
процесса. В статье анализируются определение понятий “гу-
манизм” и “гуманность”, рассматривается сущность гума-
нистической педагогической позиции будущего учителя фи-
зической культуры. Наблюдаются изменения общественной
практики и нормы функционирования учителя физической
культуры. Гуманистическая педагогическая позиция студента
предусматривает объединение морального содержания с
атрибутами будущей профессиональной деятельности. В про-
цессе поиска морального содержания активизируется
субъективная сфера личности будущего учителя физичес-
кой культуры.
Ключевые слова: гуманизм, гуманность, позиция , будущий
учитель физической культуры.
Annotation. Arefyeva L.P. Future teacher of physical training
humanistic position formation as dominant of value-sentiment
analysis of pedagogical process. The definition of “humanism”
and “humanity” concepts is analyzed in the article, the essence
of humanistic pedagogical position of future teacher of physical
training is considered. Changes of public practice and norm of
operation of the teacher of physical training are observed. The
humanistic pedagogical posit ion of the student provides
affiliation of the intellectual contents with attributes of the
future professional work. During search of the intellectual
contents the subjective sphere of the person of the future teacher
of physical training will be activated.
Keywords: humanism, humanity,  position,  future teacher of
physical training.

Вступ.
Гуманістична спрямованість сучасної освіти

в Україні орієнтована на людину як на найвищу
цінність соціального буття й розглядає її як суб’єкт
пізнання, спілкування, комунікації й творчості. Су-
часний процес зміни   освітніх пріоритетів і вимог,
що підвищуються, до якості професійної   підготовки
фахівців у сфері фізичної культури й спорту детерм-
інує необхідність розглядати педагогічну позицію
майбутніх учителів фізичної культури в гуманістич-

II РОЗДІЛ.
НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ І ОСВІТИ МОЛОДІ.

ГУМАНІЗМ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

ному аспекті. Становлення особистісного в людині
передбачає засвоєння системи гуманістичних цінно-
стей, що становлять основу її гуманітарної культури.
Є.Н.Шиянов вказує, що питання про їхнє впровад-
ження в процес виховання має більшу соціальну зна-
чущість [4, с. 35]. Від успішного вирішення цієї про-
блеми багато в  чому залежать перспективи
гуманізації освіти, зміст якої спрямований на забез-
печення свідомого вибору особистістю духовних
цінностей і формування на їхній основі стійкої, несу-
перечливої, індивідуальної системи гуманістичних
орієнтацій. Формування гуманістичної спрямова-
ності особистості, на думку Є.Н.Шиянова, передба-
чає, по-перше, утворення ієрархічної багаторівневої
системи регуляції поведінки і діяльності та її централ-
ізацію, а по-друге, протиставлення вищого рівня роз-
витку мотиваційно-ціннісного ставлення до потреб і
інтересів, які починають виступати вже не як внутрішні
відносно до особистості людини, а, швидше, як
зовнішні, але ті, які їй належать [4, с. 36].

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було з’ясування основних

аспектів формування гуманістичної позиції майбутнь-
ого вчителя фізичної культури як домінанти ціннісно-
смислового розуміння педагогічного процесу.

Основні завдання дослідження:
1.Провести аналіз психолого-педагогічної літерату-
ри та інформації з мережі Інтернет щодо форму-
вання гуманістичної позиції майбутнього вчителя
фізичної культури.

2.Провести анкетування студентів вищих навчальних
закладів.

Результати дослідження.
Аналіз словників свідчить про те, що поняття

“гуманізм” тлумачиться по-різному як: ставлення до
людини, пройняте турботою про її благо, повагою до
її гідності; людяність (автори Великого тлумачного
словника української мови) [1]; погляди, ідеї, твори
мистецтва, які перейняті повагою до достоїнства лю-
дини, які виховують у людей моральні якості (автори
“Великої радянської енциклопедії”); розвиток розу-
му, почуттів, свободи, прагнення до самовдоскона-
лення в ім’я людяності, виховання поваги до людей,
подолання відчуження й егоїзму (автори “Енцикло-
педії професійної освіти”) [5]; сучасність поглядів, які
базуються на визнанні людини вищою цінністю, на
навчання, що захищає достоїнство й права людини,
свободу й всебічний розвиток особистості (автори
“Короткого педагогічного словника пропагандиста”);
утвердження ідей про високе достоїнство й цінність
людини, про її право на вільний розвиток (автори
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“Короткого словника з естетики”); світогляд, основ-
ними принципами якого є любов до людей, повага до
людського достоїнства, турбота про благо людей (ав-
тори “Логічного словника”); визнання людини як
особистості, її права на вільний розвиток і прояв своїх
здібностей, утвердження блага як критерію оцінки
суспільних стосунків (автори “Радянського енцикло-
педичного словника”); принцип світогляду (мораль-
ності), в основі якого лежить переконаність у безмеж-
ності можливостей людини і  її  здатності до
вдосконалювання, вимога свободи й захисту достої-
нства особистості, ідея про право людини на щастя й
про те, що задоволення її потреб і інтересів повинно
бути кінцевою метою суспільства (автори “Словни-
ка з етики”); визнання цінностей людини як особис-
тості, її права на вільний розвиток і прояв своїх здібно-
стей, затвердження блага людини як критерію оцінки
суспільних відносин (автори “Словника іноземних
слів”); ставлення до людей, пройняте любов’ю до
людини, турботою про її благо, повагою до людсько-
го достоїнства (автори “Словника російської мови”);
прогресивний напрямок суспільної думки, система
поглядів, що історично розвивається та визнає
цінність людини як особистості, її право на волю,
щастя, розвиток і прояв здібностей, за якого благо
людини вважається вищим критерієм, а принципи
рівності, справедливості, людяності – бажаною нор-
мою стосунків між людьми (автори “Словника соц-
іально-психологічних понять”); сукупність ідей, по-
глядів, що утверджують цінність людини не залежно
від її суспільного становища й право особистості на
вільний розвиток творчих чинностей, що проголо-
шують принципи рівності, справедливості, людяності
стосунків між людьми (автори “Сучасного словника
іноземних слів”); гуманність, людяність  у суспільній
діяльності, у ставленні до людей (автори  “Тлумачно-
го словника” російської мови); сукупність поглядів,
що виражають повагу достоїнств і прав людини, тур-
боту про благо людей, їхнього всебічного розвитку,
створення сприятливих для людини умов суспільно-
го життя (автори “Філософського словника”); систе-
ма поглядів, що історично змінюється, визначає
цінність людини як особистості, її права на свободу,
щастя, розвиток і прояв своїх здібностей, за якої бла-
го людини визнається критерієм соціальних інсти-
тутів, а принципи рівності, справедливості, людяності
– бажаною нормою стосунків між людьми (автори
“Філософського енциклопедичного словника”).

Поняття “гуманізм” тлумачиться різними на-
уками по-різному. Його визначають як:  розвиток
розуму, почуттів, свободи, прагнення до самовдос-
коналення в ім’я людяності, виховання поваги до лю-
дей (енциклопедичні поняття); фундаментальні
людські цінності – добро, любов, воля, відпові-
дальність, совість і щастя (філософія); вищий прояв
цільової детермінації людської діяльності, висування
на перший план економії людини, економіки освіти
(логіка); комплекс якостей особистості, в яких вира-
жається ставлення людини до людини, задоволення
потреб і вільного розвитку особистості, підвищення
добробуту (політологія); права й свобода людини й

громадянина, механізм їхньої реалізації, етичні й пра-
вові норми, що регулюють взаємостосунки між гро-
мадянами (юриспруденція); цілісність особистості,
відкритість людини до світу, орієнтація мотиваційної
сфери людини на розвиток власного гуманістичного
творчого потенціалу (психологія); виховання інтелек-
туальних, моральних, творчих, духовних сил особис-
тості, освіта, звернена до людини  (педагогіка).

Аналіз словників свідчить про те, що поняття
“гуманність” визначають по-різному: як зумовлену
моральними нормами й цінностями систему устано-
вок особистості на соціальні об’єкти (людей, групу,
живих істот), що представлена у свідомості пережи-
ваннями й реалізується в спілкуванні й діяльності в
аспектах сприяння, співучасті, допомоги (В.А.Миже-
ріков, автор “Психолого-педагогічного словника для
вчителів і керівників загальноосвітніх установ”) [3].

Поняття “гуманність” трактується як соціаль-
но й історично сформована система поглядів, яка
розвивається та формує світогляд, що належить до
духовно-моральних якостей особистості та регулює
поведінку людей у всіх сферах громадського життя,
їхні взаємостосунки, засновані на людяності, люди-
нолюбстві, доброті, рівності, справедливості й повазі
до достоїнства й прав кожної людини, визнання пра-
ва на щастя, здоров’я, благо й вільний розвиток, які
законодавчо охороняються державою.

Аналіз змісту понять “гуманізм” і  “гу-
манність” дозволили визначити й зміст поняття “гу-
манізація” як похідне від попередніх. У соціальному
аспекті поняття “гуманізація” є одночасно і явищем,
і діяльністю щодо поширення виховання й станов-
лення в суспільстві ідей гуманізму, інакше, духовно-
моральних цінностей суспільного розвитку. А в пе-
дагогічному контексті – це процес формування
гуманних якостей особистості або просто гуманності
в людині.

Позиція розуміється у двох аспектах: по-пер-
ше, це становище людини в соціальній структурі або
системі міжособистісних відносин, що регламентує
її поводження й дії; по-друге, це система поглядів,
установок, цінностей, мотивів, через які виражають-
ся відносини індивіда до різних сторін дійсності. У
професійній діяльності педагога позиція визначає всю
сукупність дій, які обирають стосовно дитини як суб-
’єкта освіти. Підставами педагогічної діяльності вис-
тупає система моральних диспозицій особистості як
динамічно-структурних одиниць моральної свідо-
мості особистості педагога. Узагальнена модель сус-
пільної моральності, переломлюючись крізь призму
особистості, утворює внутрішню систему мораль-
ності й задає цілісність позиції педагога в його про-
фесійній діяльності.

Формування гуманістичної педагогічної по-
зиції майбутнього учителя фізичної культури  пов’я-
зане з формуванням  ціннісно-смислового розумін-
ня педагогічного процесу, що обумовлює реалізацію
його гуманістичного призначення й сукупність
внутрішніх диспозицій педагога, що дозволяє вияви-
ти орієнтацію на особистісну модель взаємодії в си-
туації (просторі) суб’єктності учасників. О.Ю.Гаври-
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кова вказує, що сутність гуманістичної педагогічної
позиції обумовлена єдністю трьох компонентів: не-
насильство, засноване на сприйнятті моральних
цінностей; суб’єктність й особистісна взаємодія [2, с.
26]. Кульмінацією сформованої гуманістичної педа-
гогічної позиції майбутнього учителя фізичної куль-
тури є стійка орієнтація на особистісну взаємодію,
що базується на суб’єктній реалізації моральних
цінностей і проявляється в практичній діяльності май-
бутнього учителя фізичної культури.

З метою з’ясування окремих аспектів форму-
вання гуманістичної позиції майбутнього вчителя
фізичної культури нами було проведено анкетування
студентів вищих навчальних закладів, у якому брало
участь 310 осіб. Респондентами виступили 87 студентів
Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова, 53 студента Вінницького держав-
ного педагогічного університету (ВДПУ), 114 студентів
Запорізького національного університету, 56 студентів
Бердянського держаного педагогічного інституту.

Відповіді на питання анкети “Чи володієте Ви
знаннями щодо організації виховуючого середовища
та профілактики девіантної поведінки учнів загально-
освітніх навчальних закладів на уроках фізичної куль-
тури?” розподілилися наступним чином: з 310 студентів
вказали, що вони володіють такими знаннями, 37,81%
студентів, не володіють цими знаннями  – 21,06%, було
важко відповісти – 41,13% студентів. Вказали, що воло-
діють знаннями щодо організації виховуючого сере-
довища та профілактики девіантної поведінки учнів
загальноосвітніх навчальних закладів на уроках фізич-
ної культури 37,93% студентів НПУ імені М.П.Драго-
манова, 43,40% студентів ВДПУ, 35,96% студентів ЗНУ
та 33,93% студентів БДПІ. Не володіють знаннями
20,69% студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, 13,21%
студентів ВДПУ, 30,70% студентів ЗНУ та 19,64% сту-
дентів БДПІ. Було важко відповісти 41,38% студентів
НПУ імені М.П.Драгоманова, 43,40% студентів ВДПУ,
33,33% студентів ЗНУ та 46,43% студентів БДПІ. Отже,
на жаль, переважній більшості опитаних було важко
відповісти на це питання анкети.

На питання анкети “Чи володієте Ви навичка-
ми організації виховуючого середовища та профілак-
тики девіантної поведінки учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів на уроках фізичної культури? ”
результати відповідей студентів, які подані у таблиці
1,    розподілилися    наступним    чином:    із 310
студентів 42,71% володіють цими навичками, не во-
лодіють – 21,50% студентів, було важко відповісти

35,79% студентів. Володіють вказаними навичками
33,33% студентів НПУ імені М.П.Драгоманова,
45,28% студентів ВДПУ, 35,09% студентів ЗНУ та
57,14% студентів БДПІ. Не володіють навичками
організації виховуючого середовища та профілакти-
ки девіантної поведінки учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів на уроках фізичної культури 26,44%
студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, 18,87% сту-
дентів ВДПУ, 32,46% студентів ЗНУ та 8,23% студентів
БДПІ. Важко було відповісти 40,23% студентів НПУ
імені М.П.Драгоманова, 35,85% студентів ВДПУ,
32,45% студентів ЗНУ та 34,63% студентів БДПІ.  Отже,
на жаль, четвертій частині респондентів було важко
відповісти на це питання анкети.

Висновки.
У зв’язку з новою соціокультурною ситуацією

змінилася сама суспільна практика й норми функці-
онування вчителя фізичної культури, що здійснює
свою професійну діяльність. У зв’язку з цим гумані-
стична педагогічна позиція студента вищого навчаль-
ного закладу фізкультурного профілю передбачає
поєднання морального змісту з атрибутами майбут-
ньої професійної діяльності. Одночасно у процесі
пошуку морального змісту активізується суб’єктив-
на сфера особистості майбутнього вчителя фізичної
культури , що виражається  прагненням до само-
пізнання та до самовизначення.

Перспективи. Розробити практичні рекомен-
дації для викладачів університетів, які у своїй про-
фесійній діяльності займаються виховною роботою зі
студентами. Ці рекомендації сприятимуть підвищен-
ню рівня самосвідомості і відповідальності особистості
студента та формуванню засобами педагогічного впли-
ву високої культури особистості відповідно до вимог
наступного етапу розвитку світової спільноти.

Література:
1. Великий тлумачний словник української мови // http://

www.slovnyk.net/?swrd.
2. Гаврикова О.Ю. Формирование гуманистической педа-
гогической позиции  студентов физкультурного вуза на
основе активизации  нравственно-когнитивной и субъек-
тной сфер: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Гаврикова,
Ольга Юрьевна. – М., 2005. – 255 с.

3. Мижериков В.А. Психолого-педагогический словарь для
учителей и руководителей общеобразовательных учреж-
дений. – Ростов-на-Дону: Изд-во „Феникс”, 1998. – 544 с.

4. Шиянов Е.Н. Аксиологические основания процесса вос-
питания / Е.Н.Шиянов // Педагогика. – 2007. – №10. – С.
33-37.

5. Энциклопедия профессионального образования: В 3 т. /
 Под ред. С.Я. Батышева. – М.: АПО, 1999. – Т. 2. – 440 с.

Надійшла до редакції 03.10.2008р.

Таблиця 1 
Показник кількості студентів, опитаних  щодо володіння навичками організації виховуючого середовища  

та профілактики девіантної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів  
на уроках фізичної культури (%) 

 
Вищий навчальний заклад  Відповідь Загальний 

показник НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

87 чол. 

ВДПУ 
53 чол. 

ЗНУ 
114 чол. 

БДПІ 
56 чол. 

Так, володію  42,71 33,33 45,28 35,09 57,14 
Ні, не володію  21,50 26,44 18,87 32,46 8,23 
Важко відповісти 35,79 40,23 35,85 32,45 34,63 

 

http://www.slovnyk.net/?swrd
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИЙ НА
СТУДЕНЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ
Величко В.Н., Чернышов В.А.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье рассматривается эффективность комп-
лексного воздействия национальной, интернациональной и
религиозной (православной) идеологий на  процесс форми-
рования патриотических, дружественных и гуманных соци-
ально-моральных качеств для развития коммуникабельного
поведения у студенческой молодежи. Комплексное воздей-
ствие и распространение трех идеологических концепций в
обществе помогут создать условия для формирования соци-
ально-моральных качеств.
Ключевые слова: национальная , интернациональная, рели-
гиозная, идеологии, институты, беседа, дискуссия, доклад,
лекция, упражнения, соревнования, поощрение, эмоции ,
чувства, воля, студенты, патриотизм, дружественность, гу-
манизм, единство.
Анотація. Величко В.М., Чернишов В.А. Ефективність комп-
лексного впливу ідеологій на студентську молодь. В статті роз-
глядається ефективність комплексного впливу національної,
інтернаціональної і релігійної (православної) ідеологій на про-
цес формування патріотичних, дружніх та гуманних соціаль-
но-моральних якостей для розвитку комунікабельної поведінки
у студентської молоді. Комплексний вплив і поширення трьох
ідеологічних концепцій у суспільстві допоможуть створити
умови для формування соціально-моральних якостей.
Ключові слова: національна, інтернаціональна, релігійна, іде-
ології, інститути, бесіда, дискусія, доповідь, лекція, вправи,
змагання , заохочення, емоції, відчуття, воля, студенти, пат-
ріотизм, дружність, гуманізм , єдність.
Annotation. Velichko V.N., Chernyshov V.A. The efficiency of
complex influence of ideology on students. The article regards
the efficiency of complex influence of national, international
and religious (orthodox) ideologies on the process of forming
patriotic, friendly and humane socio-moral qualities for forming
communicative behavior in students. Integrated ef fect and
diffusion of three ideological concepts in a society will help to
frame conditions for formation of social – intellectual qualities.
Key words: national,  international,  religious, ideologies,
institutions, conversation, discussion, report, lecture, exercises,
competition (contest), encouragement, emotions, feelings, will,
students, patriotism, friendliness, humanism, unity.

Введение.
Актуальностью исследования является форми-

рование моральной личности для развития нацио-
нального единства, международной солидарности и
общечеловеческой интеграции.

В изучаемых публикациях нами были отмече-
ны наиболее эффективные идеологии современнос-
ти [1, 186], определены оптимальные методы воспи-
тания [3, 218], образовательные социальные
институты [4, 302] для формирования социально-
моральных качеств [2, 123] и коммуникабельного
поведения студенческой молодежи [5, 204].

Обнаруживается связь работы с научной про-
граммой по формированию моральной личности в
разных возрастных категориях населения Украины.

Формулирование целей работы.
Цель данной работы заключается в разработ-

ке и распространении социально-педагогических
способов по созданию условий для формирования
моральных качеств у студенческой молодежи.

Задачи исследования связаны с эффективно-
стью комплексного воздействия идеологий в сочета-
нии с применением методов воспитания на созна-
ние, в результате чего активизируются моральные
чувства, мобилизуются волевые усилия и формы
самосознания у студентов.

Для изучения проблемы нами были исполь-
зованы научные методы индукции, дедукции и соци-
ологического опроса (анкетирование).

Результаты исследования.
Наиболее результативными способами фор-

мирования морального человека являются воздей-
ствие социальной среды (процессы воспитания) и
активные формы самосознания. Моральный чело-
век предусматривает усвоение существующих в об-
ществе моральных ценностей, степень применения
их к моральным аспектам деятельности, мера лично-
стного морального развития.

Наиболее важным в развитии морального че-
ловека в современной Украине является формирова-
ние в нем социально-моральных качеств, связанных с
проявлением чувств патриотизма, дружественности
и гуманизма. Наличие этих моральных качеств у ук-
раинцев поможет национальному и международно-
му объединению людей для взаимообогащения их
материальными и духовными ценностями с целью
повышения уровня культуры общества.

Эти моральные качества дают возможность
сформировать у украинских граждан рациональное
мировоззрение, направленное от национально-эго-
истических к общечеловеческим гуманистическим
действиям и поступкам. Ведь направление активных
социальных усилий к национальному и общечело-
веческому единству поможет создать условия для
сохранения человечества.

Предлагаемые для применения интегративные
действия соответствуют решению актуальных про-
блем в современном мире по объединению стран в
европейское и мировое сообщества для координи-
рованных усилий по решению проблемных общече-
ловеческих вопросов.

Социально-моральные качества формируются
в результате воздействия идеологий, особенно на сту-
денческую молодежь, которая имеет возрастную пред-
расположенность к усвоению разных идеологических
взглядов. В современной Украине есть необходимость
распространять национальные, интернациональные и
религиозные (православные) идеологические взгляды
через координированные усилия социальных инсти-
тутов семьи, образования, средства массовой инфор-
мации, религии, политики и др., применяя традицион-
ные методы воспитания, связанные с беседой,
учебной дискуссией, докладом, лекцией, упражнени-
ем, общественным мнением, воспитательными ситу-
ациями, соревнованием, поощрением и т.д.

Комплексное воздействие трех идеологичес-
ких взглядов на студенческую молодежь, как доказы-
вает исследование, повышает уровень рационально-
го начала в структуре сознания. В элементах сознания
активизируются произвольные процессы, связанные,
прежде всего, с мыслительными операциями, на-
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правленными на продуктивность деятельности и
нравственное поведение. Идеологическое воздей-
ствие снижает уровень эмоционального начала, в
частности, устраняет проявление ситуативных эмо-
ций, связанных с инстинктивной стороной активнос-
ти эгоистического поведения человека.

Однако в зависимости от степени активности
произвольных процессов в психике, осознанности,
осмысления, обобщения конкретных ситуативно
проявляемых эмоций, формируются чувства, кото-
рые совершенствуются и, развиваясь, образуют ряд
уровней, начиная от непосредственных чувств и кон-
чая высшими чувствами. Результативность высших
чувств достигается стремлением действовать так, что-
бы подкрепить и усилить свои положительные чув-
ства, направленные на отношение к предметам и яв-
лениям действительности.

В процессе развития человека чувства появ-
ляются позже, чем ситуативные эмоции. Высшие
чувства формируются под воздействием социаль-
ной среды (общественные институты) и активности
форм индивидуального самосознания, т.к. действен-
ность высших чувств связана с накоплением опре-
деленных знаний, которые побуждают человека к
деятельности и поведению. По мере развития пси-
хики, сформированные высшие чувства, создают
некоторую возможность контроля и управления
ими, открывают самосознающему организму при-
роду действующих побуждений. В результате чего,
чувственная активность становится важным источ-
ником самопознания и самоуправления психичес-
кими процессами человека.

Высшие чувства преимущественно выполня-
ют мотивирующую и направляющую роль, побуж-
дая человека к определенным действиям и поступкам.

Чувства подразделяются на следующие виды,
такие как практические, которые связаны с челове-
ческой деятельностью, интеллектуальные (познава-
тельные) – сопровождают процесс и результат при-
обретения знаний, нравственные – предусматривают
отношение человека к социальным учреждениям,
государству, другим людям и самому себе, эстети-
ческие – руководствуются понятиями прекрасного
при восприятии действительности и др.

Особенностью возраста является активность
нравственного развития, связанного с повышенным
вниманием со стороны юношества и проблемам
морально-этического характера, их интересует нрав-
ственный выбор с учетом общепринятых норм, кри-
териев и образцов поведения, происходит активный
процесс становления мировоззрения (нравственно-
мировоззренческий поиск), формируются представ-
ления, убеждения, взгляды, нравственное самосоз-
нание индивида и т.д.

В этом возрасте осуществляется интенсивное
коммуникабельное развитие, связанное с повыше-
нием общительности, снижением остроты межлич-
ностных конфликтов, стремлением к обмену инфор-
мацией, к пониманию, сочувствию, помощи,
добрым отношениям, дружескому общению, сдер-
жанности в поведении и др.

Под воздействием идеологических концепций
активизируются формы самосознания и осуществ-
ляется мобилизация волевых усилий по формирова-
нию социально-моральных качеств у студентов. Ак-
тивизируются этапы волевых действий, связанные с
осознанием цели и стремлением ее достижения, по-
иском нескольких возможностей и выбором опреде-
ленных и основополагающих мотивов, а также при-
нятием одного решения, наиболее значимого для
успешного достижения цели.

На основании критериально принятых образ-
цов поведения волевые усилия направляют физичес-
кую и психологическую активность, проявляют на-
стойчивость, изменение, преодоление, подавление,
регулирование способов и средств в достижении осоз-
нанного и целенаправленного поступка.

Активность волевых усилий обнаруживается в
системе самосознания, связанной с формой самопоз-
нания, что предусматривает мобилизацию внутрен-
них возможностей за поведенческими достижениями.
Форма самооценки определяет ценность, значимость
и активность сознания. Самоконтроль направляет во-
левые усилия на регулирование субъектом своих мыс-
лей и действий на основе наличия определенного внут-
реннего эталона. Форма саморегуляции
предусматривает программу внутренних действий на
основе критериев успешности деятельности в соот-
ношении с реально достигнутыми результатами. Са-
моорганизация определяет умения организовать себя,
выраженная концентрация внутренних волевых уси-
лий по повышению уровня рационального начала в
структуре сознания. Самовыражение определяет ак-
тивность внутренних отличительных возможностей и
особенностей, направленных на реализацию образ-
цового поведения человека.

В результате воздействия национальных, ин-
тернациональных и религиозных (православных)
взглядов через социальные институты семьи, обра-
зования, средства массовой информации, религии,
политики и др. в сочетании с применением традици-
онных методов воспитания, связанные с беседой,
учебной дискуссией, докладом, лекцией, упражне-
ниями, общественным мнением, воспитательными
ситуациями, соревнованием, поощрением и др. дос-
тигается активность форм системы самосознания,
предусматривающей процессы самопознания, само-
оценки, самоконтроля, саморегуляции, самооргани-
зации, самовыражения и т.д., направленные на мо-
билизацию эмоционально-волевой сферы,
способствующей повышению уровня рационально-
го начала, формированию высших чувств, социаль-
но-моральных качеств патриотизма, дружественно-
сти и гуманизма у студенческой молодежи.

В данной схеме предложены эффективные
социально-педагогические способы, выраженные
воздействием идеологических взглядов на сознание,
в сочетании с применением методов воспитания и
механизмов самосознания через социальные инсти-
туты с учетом возрастных особенностей юношеско-
го возраста для активности индивидуальных психи-
ческих процессов с последующим формированием
коммуникабельного поведения у студентов.
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Рис. 1. Социально-педагогические способы решения моральных задач
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Возрастные особенности юношеского возраста: 
интеллектуальное, нравственное, коммуникативное развитие 

Способы разрешения социально-моральных задач:  
- аргументированная передача информации;  

- мобилизация моральных чувств; 
- активизация волевых усилий 

Общие результаты социологического опроса
351 студентов шести донецких вузов выявили отсут-
ствие у них таких социально-моральных качеств, как:
чувство патриотизма (у 93% опрашиваемых), геро-
изм (91%), преданность национальным идеям (89%),
самопожертвование (83%), национальная гордость
(79%), требовательность (75%), дисциплинирован-
ность (62%), обязательность (58%), добродушие, чут-
кость, заботливость (95%), справедливость, сердеч-
ность (94%), чувство душевности (86%),
неподозрительность (75%), неосуждаемость (72%),
немногословие (69%). Результаты анкетирования
выявили отсутствие у студентов большинства соци-
ально-моральных качеств, которые формируются
преимущественно под воздействием национальных
и религиозных идеологических взглядов.

Выводы.
Комплексное воздействие и распространение

трех идеологических концепций в обществе через
социальные образовательные институты, методы
воспитания и активность форм самосознания помо-
гут создать условия для формирования социально-
моральных качеств патриотизма, героизма, вернос-
ти, чести, достоинства, солидарности, самопожерт-
вования, дружественности, соревновательности, до-

верительности, соперничества, обязательности, тре-
бовательности, инициативности, гуманизма, сопере-
живания, отзывчивости, чуткости, заботливости, рас-
судительности, умеренности, самоутверждении, са-
мокритичности, терпимости и др. которые способ-
ствуют развитию коммуникабельного поведения,
направленного на национальное единство, между-
народную солидарность и общечеловеческую интег-
рацию для повышения уровня культуры стран миро-
вого сообщества.

Перспективы дальнейших научных изысканий
в данном направлении должны быть связаны с изу-
чением комплексного воздействия идеологий на раз-
ные возрастные социальные группы населения.
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОСТИ,
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ И
МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Гавага В.В., Доценко Ю.А.
Донбасский государственный
технический университет

«Высокий уровень  нравственной зрело-
сти всех  людей  – один из главных при-
знаков духовного здоровья  общества »

С.Ф. Анисимов

Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос ду-
ховно – нравственного воспитания личности. Проблема ду-
ховности всегда была важна  при воспитании  каждого граж-
данина  нашего общества.  Проблему формирования
физической культуры можно плодотворно решать только на
основе идеи единства и взаимообусловленности социально-
го и биологического, духовного и телесного начал. Теле-
сная культура в отличие от других сфер культуры соединяет
эти компоненты в человеке в единое целое.
Ключевые слова: здоровье, мотивация, воспитание , духов-
ность.
Анотація. Гавага В.В., Доценко Ю.А Проблеми духовності,
етичного виховання студентів у вузі засобами і методами
фізичного виховання. У даній роботі розглядається питання
духовно – етичного виховання особи. Проблема духовності
завжди була важлива  при вихованні кожного громадянина
нашого суспільства. Проблему формування фізичної куль-
тури можна плідно вирішувати тільки на основі ідеї єдності й
взаємозумовленості соціального і біологічного, духовного
й тілесного підгрунтя. Тілесна культура на відміну від інших
сфер культури з’єднує ці компоненти в людині в єдине ціле.
Ключові слова: здоров’я, мотивація, виховання, духовність
Annotation. Gavaga V.V., Dotsenko Yu.A. Problem of spirituality,
morality of students physical education in the universities. In
this work a question of spiritually – moral education of a  person
is examined. The problem of spiri tuality was always very
important at training of every citizen of our society. The problem
of formation of physical training can be solved fruitfully only
on the basis of idea of unity and interconditionality social and
biological, spiritual and solid began. The solid crop as against
other spheres of crop bridges these ingredients in the person in
a single whole.
Keywords: health, motivation, education, spirituality.

Введение.
Физическая культура, как никакая иная сфера

культуры, содержит в себе наибольший потенциал
воспроизводства личности как целостности в своем
телесно – духовном единстве. Поэтому культурная
деятельность (в том числе и телесная) приобретает
общественно полезную значимость, поскольку ее
предметом, целью и главным результатом является
развитие самого человека [1]. Проблема духовно-
нравственного воспитания личности всегда была од-
ной из актуальных, а в современных условиях она
приобретает особое значение. Анализ психолого-
педагогической литературы свидетельствует о том,
что воспитанию духовности было уделено немало
внимания. Многие из этих исследований были вы-
полнены давно, что свидетельствует о том, что эта
проблема всегда считалась важной при воспитании
каждого гражданина.

Работа выполнена по плану НИР Донбасско-
го государственного технического университета.

Формулирование целей работы.
Цель и задачи: главная цель физического вос-

питания в высшей школе – способствовать умствен-
ному, нравственному, эмоциональному и физичес-
кому развитию личности. Там, где личность
понимается как совокупность общественных отно-
шений, а нравственность как мораль, все дело воспи-
тания превращается в бесполезную схоластику.

Физическое воспитание – неотъемлемая часть
почти всех воспитательных систем. Систематическое
физическое воспитание начинается с дошкольного
возраста, физкультура обязательный предмет в шко-
ле. Существенным дополнением к урокам физичес-
кого воспитания служат разнообразные формы
спортивно-массовых мероприятий [2].

Результаты исследований.
Практически во всех регионах нашей страны в

последние 15 лет в образовательных учреждениях
ведется поиск путей духовно-нравственного воспи-
тания учащейся молодежи.

Рассматриваемые нами вопросы касаются в
первую очередь жизненных и общечеловеческих цен-
ностей, которые, по существу, определяют личность
как индивидуальность. Способность человека гармо-
нично сочетать личные качества с коллективными
ценностями в итоге формирует среду, которая отра-
жает особенности корпоративной культуры. В этом
смысле становится особенно важным фактор, кото-
рый следует определять как духовность личности и
духовность коллективную (корпоративную). Поэто-
му очень важно рассматривать человека и корпора-
тивную культуру коллектива с системных позиций.
Такой подход дает основания рассматривать в комп-
лексе факторы общечеловеческой культуры и резуль-
таты их взаимодействия как основу духовности во
всех ее проявлениях [6].

Учебный процесс тесно связан с нравствен-
ным воспитанием. В условиях современной высшей
школы, когда содержание образования увеличилось
в объеме и усложнилось по своей внутренней струк-
туре, в нравственном воспитании возрастает роль
учебного процесса. Содержательная сторона мо-
ральных понятий обусловлена научными знаниями,
которые студенты получают, изучая учебные пред-
меты. Сами нравственные знания имеют не мень-
шее значение для общего развития учащихся, чем
знания по конкретным учебным предметам. Одним
из основных направлений способствующих нрав-
ственному и духовному воспитанию студентов явля-
ется физическая культура [5].

Общая схема процесса нравственного воспи-
тания и развития личности учащегося представляет
собой взаимосвязанные ступени, отражающие посте-
пенное возрастание возможностей усвоения обще-
ственного опыта нравственного поведения и парал-
лельно с этим накопление и обогащения нравственных
знаний, начиная с формирования понятий, представ-
лений, системы нравственных взглядов и убеждений,
а на их основе – навыков, умений и привычек нрав-
ственного поведения, нравственных отношений в кол-
лективе, в семье, в обществе в целом.
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На этом пути появляется множество помех,
вызываемых самыми различными причинами, и по-
этому требующих разных мер для их преодоления.
Среди них наиболее существенными являются:
· несовпадения знаний и реально усвоенного опыта;
· противоречивая информация, получаемая воспи-
танником из разных источников, воздействующая
на формирование нравственных взглядов и оценок
отдельных явлений, процессов, действий;

· депрессивное состояние, вызванное усталостью,
нервным перенапряжением и другими причина-
ми, в силу чего учащийся не желает прилагать уси-
лия для усвоения новых знаний или приобретения
умений и навыков.

Основное направления решения данной про-
блемы заключается в том, чтобы выработать уже в
школьном возрасте такое сознание, такую нравствен-
но – волевую характеристику личности учащихся,
которая бы соответствовала формуле «активная
жизненная позиция», предусматривающей осознан-
ное стремление личности к постоянному совершен-
ствованию окружающей действительности, активные
действия в этом направлении.

Таким образом, словесно-языковая форма
проявления нравственных взглядов и убеждений по-
степенно и обязательно превращается в деятельно-
практическую.

Основным инициатором такого перехода яв-
ляется «физическая культура». Понятие «физичес-
кая культура» относится к понятию «культура» как
частное к общему. Другими словами, физическая
культура является частью общей культуры народа.
Физическая культура реализуется в таких формах как
физическое воспитание (связанное с освоением фи-
зических и духовных сил человека), спорт (их совер-
шенствованием), физическая рекреация (поддержа-
нием), двигательная реабилитация
(восстановлением). Внутренним наполнением каж-
дой из них является сочетание интеллектуального,
социально-психологического и двигательного компо-
нентов, а также определенной системы потребнос-
тей, способностей, деятельности отношений и инсти-
тутов. Это определяет специфику каждого
компонента физической культуры, где преобладаю-
щим моментом будет служить одухотворенность
физического. Отталкиваясь от идеи единства телесно-
го и духовного начал, присутствующих в физической
культуре, а также от фундаментальных исследований
закономерностей эволюционного развития мотори-
ки в онтогенезе человека, физкультурную деятель-
ность, на наш взгляд, необходимо рассматривать как
один из основополагающих видов деятельности на
всем протяжении человеческой жизни, играющей на
разных этапах его развития различную, но очень ве-
сомую роль.

Поэтому в процессе физического воспитания
неизбежно возникают проблемы цели, задач, средств,
результатов, педагогических технологий, их соотно-
шения с закономерностями природной, социокуль-
турной среды обитания человека и другие, которые

должны решаться в соответствии с требованиями
гуманизма.

Основными мотивами к занятиям физической
культурой в ВУЗе служит:
а) аттестация (проводится в середине семестра);
б) в конце семестра зачет.

Многие студенты занимаются в секциях выб-
ранным видом спорта, но основная масса – занима-
ется на академических занятиях, по этому вопросу
отвечают следующее:
· основные мотивы повышения уровня естествен-
ного восприятия;

· воспитания уверенности в своих силах;
· приобретение друзей;
· использовать возможность активного отдыха;
· приобрести жизненно необходимые навыки и
умения.

Все выше изложенное говорит о том, что це-
ленаправленное воспитание духовно – физических
качеств изменило мотивы посещения академических
занятий по физической культуре. Эмоциональный
подъем, заинтересованность и желание работать вот
основные приоритеты и составляющие успеха сту-
дентов, будущих молодых специалистов.

Во всех частях занятий средствами влияния
комплексов упражнений мы стремились:
· обеспечить целеустремленное и позитивное отно-
шение у студентов к занятиям из физической куль-
туры;

· учитывать духовные и физические потребности у
студентов (целевые установки, стремления, жела-
ния и мотивы);

· способствовать воспитанию у студентов мораль-
но эстетичных, духовно моральных качеств на эмо-
циональном фоне, не насильственно, не принуж-
дая, а, вселяя у студентов желание, сдерживаться
намеченных действий через эмоционально эсте-
тичную деятельность.

С точки зрения нравственного формирования
личности планомерное, методически разработанное
этическое просвещение и обучение нужно начинать
уже в детских воспитательных учреждениях, в обще-
образовательной школе [4]. Необходимо самым кар-
динальным образом изменить структуру обучения и
воспитания, усилить духовно-воспитательную рабо-
ту и отвести для нее значительно больше времени.
Формирование духовных потребностей требует осо-
бых усилий со стороны личности, коллектива, обще-
ства, усилий, направленных на нравственное воспита-
ние, совершенствование и самосовершенствование.
Телесность человека, его двигательная активность
включаются в систему социальных и спонтанно дей-
ствующих социальных факторов, которые объектив-
но ведут к укреплению или, наоборот, к разрушению
тех или иных человеческих свойств и качеств. При этом,
на наш взгляд, часто допускается весьма сильное уп-
рощение реальной ситуации, связанной с деятельнос-
тью по образованию и совершенствованию тела че-
ловека, его здоровья. Если раньше изменения в образе
жизни, ментальности и психике людей всё же оставля-
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ли человека человеком, то переход к постиндустри-
альному, информационному обществу наносит не-
поправимый ущерб “природной” жизни цивилизации
и “природному человеку”, вырвав их из естественных
условий развития и бросив в техносферные условия,
в мир, наполненный различными техническими уст-
ройствами, сооружениями, опасной радиацией и “вы-
сокими скоростями” передвижений и изменений жиз-
ни. Человек при помощи наукотехники создал в
техногенной цивилизации противоречивую техно-
биосферную среду своей жизнедеятельности, почти
полностью изменив все традиционные способы про-
изводства, умственного труда, быта, общения, что силь-
но сказывается на его физическом здоровье. Здоро-
вый человек представляет собой большую ценность
для общества, как в материальной, так и духовной. Под
духовными ценностями мы понимаем, социальные,
политические, специальные научные и практические
достижения, обеспечивающие идеологическую, науч-
ную и организационную прогрессивность националь-
ной системы физического воспитания.

При этом, что такое здоровье? ВОЗ отвечает
на данный вопрос так: Здоровье – это состояние пол-
ного физического, духовного и социального благо-
получия, а не полного отсутствия болезней или фи-
зических дефектов. Таким образом, выделяется три
компонента здоровья, рисунок 1. [3]

Физическое здоровье – уровень физического
развития, развития функциональных возможностей
и адаптационных способностей органов и систем
человека в процессе онтогенеза.

Духовное (психическое) здоровье – основой
духовного здоровья является состояние общего ду-
шевного комфорта, обеспечивающее адекватную
регуляцию поведения. Это состояние обуславлива-
ется потребностями биологического и социального
характера и возможностями их удовлетворения.

Социальное здоровье – социальный уровень
здоровья характеризует активность человека в обще-
стве и на производстве, стремление к поиску новых,
более эффективных форм организации труда, увели-
чению его производительности и т.д.

При всем этом, проблема здоровья кардиналь-
на для всего человечества, и Украины в целом. Имен-
но от состояния здоровья отдельного человека и об-
щества в целом зависит продвижение экономических
и политических реформ, благополучие страны.

Не последнюю роль в этом процессе играет
этическое просвещение и образование всего населе-

ния в любом возрасте. Следует сказать, что сегодня
многие, занимаясь физическим и духовным воспи-
танием, не только понимают необходимость созна-
тельного применения различных видов укрепления
физического и психического здоровья, но и в той или
иной мере используют их.

Однако не все понимают важную роль регу-
лярных занятий при овладении духовными ценнос-
тями ради духовного совершенствования и самосо-
вершенствования. Итак, следуя этой логики, телесное
совершенствование и здоровье, с одной стороны, и
формирование духовного здоровья – с другой, не
только не исключают, но и дополняют друг друга [1].

Выводы.
Таким образом, мы приходим к следующему

выводу: проблему формирования физической куль-
туры можно плодотворно решать только на основе
идеи единства и взаимообусловленности социального
и биологического, духовного и телесного начал. Те-
лесная культура в отличие от других сфер культуры
соединяет эти компоненты в человеке в единое це-
лое и является сферой их гармонизации, областью
ценностно – ориентированного разрешения посто-
янно воспроизводимых противоречий между ними.
Физическая культура есть явление, которому прису-
ще «материально – духовное» или «духовно – мате-
риальное» качество. Сочетая единство духовного и
физического, физическая культура имеет большие
потенциальные возможности для формирования це-
лостной личности. Это служить гарантией того, что
усилиями многих исследователей разработка теоре-
тических вопросов в сфере физической культуры
будет успешной и практике будут даны научно обо-
снованные рекомендации по приобщению к ней все
большего числа занимающихся.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем духов-
ности, нравственного воспитания студентов в вузе
средствами и методами физического воспитания.
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Анотація. У статті розглядаються педагогічні аспекти  фор-
мування  професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної
культури у вищих навчальних закладах. Основна увага при-
діляється  проблемі формування структури самого іміджу
вчителя-професіонала фізичної культури, компонентам
зовнішніх та внутрішніх факторів його детермінації.
Ключові слова: професійний імідж, майбутній вчитель, фізич-
на  культура.
Аннотация. Гайдук Н.А. Педагогические аспекты формиро-
вания профессионального имиджа  будущих учителей физи-
ческой культуры. В статье рассматриваются педагогические
аспекты  формирования  профессионального имиджа  буду-
щих учителей  физической культуры. Основное внимание
уделяется  проблеме формирования  структуры самого имид-
жа  учителя – профессионала физической культуры, компо-
нентам внешних  и внутренних факторов его детерминации.
Ключевые слова: профессиональный имидж , будущий учи-
тель, физическая  культура.
Аnnotation. Haiduk N.O. Pedagogical aspects of formation the
professional image of the future teachers of physical training.
There are future physical training teachers of professional image
at this article. The attention is paid to the problems how to
form the structure of the image of the professional teacher and
to the components of outer and inner factors of its determination.
Key words: professional image, future teacher, physical training.

Вступ.
Стратегія розвитку сучасного українського

суспільства потребує підвищення вимог до профес-
ійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культу-
ри. Актуальною проблемою в наш час стає якість
придбаних знань і навичок, конкурентоспроможність
випускника у Європейському освітньому просторі.
Держава, її система освіти ставила і ставить перед
вчителем певні цілі і завдання, висуває нові вимоги
до його особистості. Зміни в суспільстві не могли не
вплинути на педагогічну практику. Суспільству по-
трібен не тільки вчитель, який дає знання, репроду-
кує їх, грамотний виконавець, а, насамперед, профес-
іонал, здатний до постійного самовдосконалення,
орієнтований на творчість і гнучкість мислення; осо-
бистість, що володіє високою загальнолюдською куль-
турою, вміє спрогнозувати кінцевий результат своєї
діяльності, втілити в життя свої ідеї, активна, емоцій-
но врівноважена і вольова особа.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми дає підста-

ви стверджувати, що незважаючи на велику кількість
наукових досліджень у галузі педагогіки (В. Бенін, Л. -
Волович, Л. Соколова, О. Газман, Н. Кузьміна, В. С-
ластьонін, І. Щуркова та інші) в Україні бракує науко-
вих праць, присвячених формуванню саме
професійному іміджу майбутнього вчителя фізич-
ної культури.

Незважаючи на значну увагу педагогів, пси-
хологів, філософів, науковців у галузі педагогіки та
фізичного виховання до означеної проблеми, все ж
окремі її кардинальні питання залишаються поки що
нерозв’язаними. В науці не досліджувалися педа-
гогічні аспекти визначення сукупності професійних
та особистих якостей, які надають можливість ство-
рити позитивний образ вчителя фізичної культури,
спрямований на взаємодією з учнями та виховання у
них інтересу до предмету фізичної культури. Саме
професійний імідж виступає показником культури
педагогічної діяльності, яка забезпечує професійну
ідентифікацію і саморозвиток особистості майбут-
нього вчителя фізичної культури.

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного університету імені Тараса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи виступає визначення

педагогічних аспектів формування професійного
іміджу майбутніх вчителів фізичної культури у ви-
щих навчальних закладах.

Результати досліджень.
Глибокі зміни, що відбуваються у суспільній

структурі, економічних, соціальних і культурних про-
цесах, модернізація освіти висувають нові вимоги до
якості підготовки майбутнього вчителя фізичної куль-
тури. Роль професійного іміджу як презентації та зат-
вердження унікальності суб’єкта забезпечує профес-
ійну ідентифікацію і саморозвиток особи, визначає
становлення культури педагогічної діяльності вчителя
фізичної культури , стає однією з актуальних проблем.

Наявність професійного іміджу є необхідною
умовою, яка дозволяє вчителеві показати себе уч-
ням як професіонала, в той же час не нівелюючи його
людську індивідуальність, та може бути засобом пол-
іпшення успішності навчального процесу, та якості
взаємин, що складаються в системі вчитель – учень
та буде передбаченим, адекватним і результативним.

Розгляд професійного іміджу майбутніх вчи-
телів фізичного виховання як чинника ефективної
професійної діяльності призводить до необхідності
визначення поняття «імідж».

Проблема іміджу почала розроблятися в науці
відносно недавно. Поняття «імідж» імпортоване в пе-
дагогіку з галузей реклами, менеджменту, політології
в середині XX століття. Трактування поняття «імідж»
пов’язане з поняттями образу людини, враження або
уявлення про нього, з тим, як він представляє себе
тим, хто його оточує .Наявність іміджу – явище сим-
волічної природи , що містить та передає певну інфор-
мацію про людину з метою впливу на оточуючих, зок-
рема, інформацію про те, яка поведінка відносно носія
іміджу прийнятна і якої поведінки можна чекати від
нього самого, хто він є в сенсі соціальної ролі. Таким

http://iai.donetsk.ua/)
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чином, імідж людини є те, що орієнтоване на сприй-
няття іншими людьми в його безпосередньому ото-
ченні та адресоване ним як повідомлення про свій ста-
тус, професійну роль, унікальні риси.

З погляду П. Берда , «імідж» – це наша візитна
картка , загальна картка нашої особистості в очах ото-
чуючих , яка складається з багатьох компонентів: що
ми  говоримо, як ми дивимось, одягаємось і діємо
[1,2]. Імідж відіграє велике значення в ділових  і осо-
бистісних відносинах , дає можливість бути прийня-
тим і зрозумілим для інших , він відображає здібності
та моральні якості індивіда. З висловлювання І. Крис-
тунової , «імідж» це символ ,який інформує про соц-
іальний статус індивіда, його професіональній при-
належності, характер, темперамент, фінансові
можливості, смак і навіть сімейне становище [4,3].

Більшість дослідників вважає, що імідж може
носити як приватний характер (індивідуальний або
особистісний імідж ) так і груповий .

В даному випадку він буде розглядітися як соц-
іальної характеристики , яка застосовується у відно-
шенні організацій, міста або навіть країни.

В психології імідж розглядається як цілеспря-
мований, образ, що формує будь – яку людини , яви-
ща, предмета, який повинен справити емоційно-пси-
хологічну дію на будь-кого з метою популяризації,
реклами [6].

Деякі дослідники (Є. Богданов, Н. Власова,
Е. Дюркгейм, В. Зазикін) наголошують на взаємозв’-
язку понять «імідж» і «стереотип».на думку Є. Бог-
данова і В. Зазикіна під іміджем розуміють «сфор-
мований у масовій свідомості, що має характер
стереотипу, емоційно розфарбований образ когось
або чогось», а під стереотипом – «спрощений, але в
той час стійкий психологічний образ, заснований на
аналізі особистого досвіду. упередженому ставленні.
прагненні швидко розуміти суть і сутність явища»
[5]. Разом з тим, ці дослідники підкреслюють і
відмінність між цими поняттями. Вони відзначають,
що стереотип, який виконує функцію оцінки і психо-
логічної установки, заснований перед усім на емоц-
іях, переживаннях, симпатіях чи антипатіях, він часто
формує невірний і необ’єктивний образ. На відміну
від нього імідж передбачає спеціальне конструюван-
ня образу, тобто, творчу направленість [5].

З точки зору педагогіки, імідж цілеспрямова-
но сформований, інтегральний образ, обумовлений
відповідністю внутрішніх і зовнішніх якостей суб’єкта,
призначений забезпечити гармонійний взаємовплив
цього суб’єкта з навколишнім світом. Являючи со-
бою систему взаємопов’язуючих характеристик
спеціаліста, імідж стає засобом вирішення особис-
тих і професійних проблем.

В. Шепель під іміджем вбачає деякий образ який
людини, його «Я» представлений світу [10,11]. Як ми
бачимо, автори співвідносять поняття «імідж» з по-
няттям «образ». Нам ближче точка зору тих авторів,
які підкреслюють цілеспрямованість створення обра-
зу, що включає в себе як зовнішні, так і внутрішні ха-
рактеристики особистості і спрямованого на вирішен-
ня особистих і професійних задач. Більшість дослідників

відмічають, що сучасний імідж складає частину куль-
тури ділового спілкування. В ньому зацікавлені пред-
ставники будь-якої публічної професії. Разом з тим не
всі спеціалісти мають уявлення про те, як сформувати
свій індивідуальний імідж.

Психологічна взаємодія іміджу обумовлена
психічними механізмами людського пізнання. На дум-
ку психологів, оточуючі зі складністю сприймають
приховану інформацію. Як відмічає В. Шепель, не-
достатньо мати внутрішню гідність, треба вчити умі-
ти демонструвати їх через спеціальну систему знаків,
прийомів, що дають змогу показати себе з виграш-
ного боку. Такою системою знаків виступає вірту-
альний образ для багатьох людей інформація, отри-
мана від зорового чи звукового образу, є єдиним
«банком даних», на основі якого вони будують відно-
шення до оточуючих людей. Людина спочатку сприй-
має образ, а потім інтелектуально його обробляє.
Послідовно, чим точніше створений образ, тим мен-
ше сил потрібно для того, щоб знайти спільну мову з
оточуючими [10].

Таким чином, імідж програмує певне ставлен-
ня до його носія з боку оточуючих, який змінити буде
досить важко. Крім того, імідж впливає на форму-
вання внутрішнього образу «Я», тобто, на самооцін-
ку і самоповагу індивіду.

Є. Русская виділяє три основних компоненти
в структурі іміджу людини: візуальний образ (костюм,
зачіска, пластика, міміка, голос), внутрішній образ
(темперамент, настрій, особисті якості) і менталітет
(духовна практика, інтелект) [8].

Інші компоненти в структурі іміджу виділяє
В. Бойко:
1)аудіовізуальну культуру особистості (мова, мане-
ра триматися, одяг, зачіска, відповідні очікування
більшості або відповідної групи людей);

2)стиль поведінки (професійний, інтелектуальний,
моральний, емоційний, комунікативний, естетич-
ний, етичний);

3)внутрішню філософію, систему цінностей людини
(життєві установки, моральне кредо, систему відно-
син), що накладає відбиток на зовнішність і манеру
поведінки;

4)атрибути , що підкреслюють статус і звички особи-
стості (обстановка офісу, автомобіль);

5)психологічний «Я-образ» (образ партнера, що при-
вертає увагу, такий: він зовні і всередині спокійний,
активний, доброзичливий і т.д.).

Л. Попова в структурі іміджу виділяє як візу-
альний, тобто зоровий, так і образ мислення, дій,
вчинків. На її думку, в структурі іміджу важливу роль
відіграє простір життєдіяльності і образ життя, впли-
ваючий на імідж в цілому. Імідж образу життя – це те,
як оточуючі сприймають поведінку і характер осо-
бистості, її моральне переконання і принципи.

М. Удальцова включає в структуру іміджу зви-
чайні і спеціально створені якості особистості: про-
фесіоналізм, компетентність, надійність, гуманітарну
освідченність, компетентність у галузі психотехнологій.
Цікавою є точка зору В. Шепеля, який виділяє три гру-
пи якостей, які визначають індивідуальний імідж:
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1.Природні якості: комунікабельність, імпатичність,
рефлективність, красномовність. Ці якості В. Ше-
пель називає загальним поняттям «уміння подоба-
тися людям».

2. Характеристика особистості як наслідок її освіти і
виховання. Це моральні цінності, психічне здоро-
в’я, володіння набором людських технологій, таких
як міжособистістне спілкування, попередження і
вирішення конфліктів.

3. Характеристики особистості, які визначаються її
життєвим і професійним досвідом.

Висновки.
На сучасному етапі для майбутнього вчителя

фізичної культури це актуальна проблема. Престиж
вчительської професії невеликий, у тому числі і в ба-
ченні школярів. Завданням стає представлення себе
як поважного професіонала і цікавого своєю унікаль-
ністю людини, несхожої на інших вчителів. З’являєть-
ся можливість продемонструвати не тільки свою про-
фесійну роль, але й цінність, навіть незамінність саме
як виконавця цієї ролі [12].

Ефективність створення професійного
іміджу студентів педагогічних навчальних закладів
залежить від уміння та здатності застосовувати стра-
тегії, пов’язані з інноваційними педагогічними тех-
нологіями та може бути забезпечена створенням
необхідного середовища у вищому навчальному зак-
ладі, яке сприяє формуванню у студентів мотивації
та інтересу до підвищення свого професійного рівня,
розкриттям сутності та змісту формування іміджу.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання професійного іміджу майбутніх вчителів фізич-
ної культури.
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Аннотация. В статье рассматривается творчество как стер-
жень педагогической культуры и профессионального мас-
терства преподавателя и некоторые компоненты его содер-
жания  в современной школе. Показана  сущность
педагогического творчества, его содержание, основные те-
оретические источники. Указаны этапы его становления,
представлена в общем виде классификация необходимых ком-
понентов творчества педагога в общей системе образова-
тельных учреждений сферы народного образования.
Ключевые слова: творчество, мастерство, личность, индиви-
дуальность, мышление, способности, качества.
Анотація. Глухова Т.І., Зубченко Л.В., Кірілаш А.Р., Малий
О.Т. Творчість як педагогічна  проблема. В статті розгля-
дається творчість як стрижень педагогічної культури і про-
фесійної майстерності викладача і деякі компоненти його
змісту в сучасній школі. Показано сутність педагогічної твор-
чості, його зміст, основні теоретичні джерела. Зазначено
етапи його становлення, представлена в загальному виді кла-
сифікація необхідних компонентів творчості педагога в за-
гальній системі освітніх установ сфери народної освіти.
Ключові слова: творчість, майстерність, особистість, індив-
ідуальність, мислення, здібності, якості.
Annotation. Glukhova T.I, Zubchenko L.V., Kirilash A.R., Maliy
A.T. Creative work as a pedagogical problem. The article deals
with creative work as the core of pegagogical culture and
professional skil l components of its contents at the
contemporary school. The nature of pedagogical creativity, his
contents, the basic theoretical sources is shown. Stages of his
becoming are specified, classification of necessary components
of creativity of the teacher in common system of educational
establishments of sphere of national education presented in a
habit view.
Key-words: creative work, skil l, personali ty, individuality,
thinking, aptitude, quality.

Введение.
Общеизвестным является тот факт, что деятель-

ность преподавателя любой школы всегда отличалась
творческим характером и прогнозируемым резуль-
татом. В связи с дальнейшей демократизацией и гу-
манизацией общества, внедрением компьютерных
технологий, актуализацией демографической поли-
тики государства, вхождения в мировую образова-
тельную систему, расширение кредитно-модульно-
го обучения требует обязательного научного подхода
к педагогическому творчеству всех работников сфе-
ры образования. Это выполняют, прежде всего, 75802
педагога высшей квалификации (профессоры и до-
центы) в 904 ВУЗах системы образования Украины,
обучающих около 3 млн. человек. Их опыт подтверж-
дает, что при проведении каждого занятия ученые
стремятся творчески изменить содержание учебно-
го материала, найти новые подходы в методике, по-
высить уровень организации лекций и семинаров. И
это закономерно, т.к. ведущей фигурой процессов
обучения и воспитания является педагог.

 Трудно переоценить роль творчества педа-
гога в духовной жизни средней, специальной и выс-
шей школы. Осознание творческого элемента в жиз-
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ни и труде неизмеримо увеличивает силы учащих-
ся и студентов в борьбе с трудностями, побуждает
их к овладению все новыми и новыми знаниями,
облагораживает их духовный облик в коллективе и
закаляет волю.

Для педагогов такого уровня всегда характер-
ны такие черты: независимость суждений, познава-
тельная активность, критичность мысли, смелость
воображения и прогнозирования. Названные каче-
ства раскрывают особенности действительно свобод-
ной, самобытной и активной личности современно-
го педагога.

Изучение и анализ психолого-педагогической,
медицинской, технической и специальной литерату-
ры по проблеме творчества свидетельствует, что в
прямом смысле этого слова, творчество – это созда-
ние духовных и материальных ценностей высокой
государственной значимости. Оно является верши-
ной духовной жизни педагога, показателем высшей
ступени развития его интеллекта, чувств и воли. Нами
установлено, что творческая деятельность характер-
на не только для ученых, писателей, композиторов,
изобретателей – элементы творчества есть в труде
рабочих, менеджеров, врачей и безусловно педаго-
гов. Ведь педагог – носитель высших ценностей об-
щества, выполняющий социальный заказ государства.
Названное подтверждается трудами Б.Теплова,
В.Крутецкого, Ф.Гоноболина, Н.Кузьминой, П.Якоб-
сона. Черты творческой личности исследовались
Ю.Бабанским, З.Зеером, И.Раченко, М.Поташником.

Творчество педагога является сердцевиной его
профессионального мастерства. Успех в таком труде
невозможен без постоянной сосредоточенности,
непрерывных поисков новой информации, эффек-
тивных средств современного обучения и воспита-
ния, в т.ч. с учебным телевидением и компьютерны-
ми технологиями. Подлинному творчеству всегда
свойственны черты научного исследования.

Педагогическое творчество не мыслится без
предвидения, ему всегда противопоказаны обыден-
ность, серость, формализм. В таком труде органи-
чески сливается деятельность педагога и ученого,
режиссера и актера, наставника и профессионала.
Как справедливо заметил Л.Толстой оконченность и
совершенство в педагогическом труде «недопусти-
мы, а развитие и совершенство бесконечны» [3, с.91].

Творческая деятельность – важнейшее усло-
вие утверждения нравственного достоинства лично-
сти, благодаря творчеству обогащается ее эмоцио-
нальная жизнь, раскрываются задатки, способности
и наклонности. Творческая деятельность, соответ-
ствующая стремлению и наклонностям учащихся и
студентов способствует тому, что в их моральном
облике преобладают положительные качества, и, что
особенно важно, по мысли В.Сухомлинского, «лич-
ными, нравственными усилиями устраняются отри-
цательные» [7, с.295].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование цели работы.
Цель исследования – проанализировать педа-

гогическое творчество преподавателя и его развитие
в ходе занятий.

Результаты исследований.
Педагогическая деятельность, как известно,

имеет не только количественную меру, но и каче-
ственные характеристики. Уровень педагогического
труда можно правильно оценить при условии твор-
ческого отношения к нему педагога. Именно много-
образие педагогических ситуаций, их неоднознач-
ность в ходе каждого занятия требуют творческого
подхода к анализу и решению вытекающих и посто-
янно усложняющихся задач.

Философия объясняет, что развитие сознания
и творческих параметров человека осуществлялось
от простого созерцания к абстрактному мышлению
и лишь затем к творческому преобразованию. В рав-
ной мере это относится и к эволюции сознания и
деятельности педагога.

Творчество – это деятельность, порождающая
нечто новое, ранее не бывшее, на основе реоргани-
зации имеющегося опыта и формирования новых
комбинаций знаний, умений, продуктов [1, 2]. Для
одного уровня творчества характерно использование
уже существующих знаний и расширение области
их применения; на другом уровне создается совер-
шенно новый подход, изменяющий привычный взгляд
на объект или область знаний. Вот почему природа
творческого деяния – это созидание, рождение ново-
го, прогрессивного, способствующего развитию че-
ловека и общества.

Педагогическая деятельность – это процесс
постоянного творчества. Но в отличие от творчества
в других сферах (наука, техника, искусство) творче-
ство педагога не имеет своей целью создание соци-
ально ценного, оригинального, поскольку его про-
дуктом всегда остается развитие личности.

Анализ изученной литературы показал, что
творческий потенциал любого человека, в том числе
и педагога, характеризуется многочисленными ка-
чествами. Мышление творческой личности всегда
характеризуется самостоятельностью, ясностью, чет-
костью, логичностью, последовательностью, гибкос-
тью, быстротой. И наше исследование подтвердило,
что преподавателям с творческим складом мышле-
ния присущи: систематический поиск нерешенных
актуальных задач; выявление новых путей решения
возникающих проблем; непрерывное совершенство-
вание стилей, методов и приемов личной деятельно-
сти; способность быстро переходить от репродук-
тивной деятельности и наоборот; формирование на
основе имеющегося опыта новых комбинаций; уме-
ние отказаться от сделанного, если оно не является
оптимальным для достижения результата и другое.
Для доказательства сказанного сошлемся на опыт 97
преподавателей, соискателей и студентов старших
курсов, представленных в сборнике „Педагоги по
призванию” (см. список литературы) [5-9].

Нам представляется интересной типология
творческой личности, которая наиболее четко пред-
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ставлена в работах В.Андреева и может быть рас-
пространена на педагогов различных сфер деятель-
ности, а именно: а) теоретик-логик – это тип творчес-
кой личности, для которого характерна способность
к логическим широким обобщениям, к классифика-
ции и систематизации информации; б) теоретик-ин-
туитивист характеризуется высокоразвитой способ-
ностью к проектированию новых оригинальных идей.
Педагоги такого содержания не боятся противопос-
тавить свои мысли общепринятым, обладают исклю-
чительной фантазией и развитым воображением; в)
практик-экспериментатор всегда стремиться новые
гипотезы проверить экспериментально. Педагоги
такого типа любят и умеют работать с техническими
средствами обучения. У них преобладает интерес и
способность к профессиональной деятельности; г)
педагог-организатор – тип творческой личности, об-
ладающий высокой эрудицией, коммуникабельнос-
тью, способностью подчинить деятельность коллек-
тива своей воле и направить ее на решение все новых
творческих задач; д) педагог-инициатор характери-
зуется всегда энергичностью, прогнозированием, и
прежде всего, на начальных стадиях решения несте-
реотипных задач. Опыт свидетельствует, что именно
они быстро переключаются на решение других твор-
ческих задач [4, 7]. На наш взгляд в современной сред-
ней школе можно говорить о педагогах-энтузиастах,
которые творчески преобразуют содержание, мето-
дику и организацию учебной практики в связи с по-
стоянной перестройкой программ, учебников и ди-
дактического арсенала.

Однако, для осуществления творчества в педа-
гогической деятельности необходимо соблюдать по
мнению Н.Кузьминой и В.Кан-Калика определенные
условия: временная спрессованность творчества,
когда между задачами и способами их разрешения
нет больших промежутков времени; сопряженность
творчества педагога с инициативой учащихся и дру-
гих педагогов; отсроченность результата и необхо-
димость его прогнозирования; атмосфера публич-
ного выступления; необходимость постоянного
соотнесения стандартных педагогических приемов и
нетипичных ситуаций [1, 2].

Обращаясь к решению множества типовых и
нестандартных задач, педагог так же, как и любой ис-
следователь, строит свою деятельность эвристически.
Однако творческий характер педагогической деятель-
ности нельзя свести только к решению педагогичес-
ких задач. Известно, что в творческой деятельности в
единстве проявляются познавательный, эмоциональ-
но-волевой и мотивационно-потребностный компо-
ненты личности. А решение специально подобран-
ных задач, предполагающих развитие структурных
компонентов творческого мышления (целеполагание;
анализ, разнообразие вариантов, их классификация и
т.п.), является важнейшим условием развития творчес-
кого потенциала личности педагога.

Часто сферу проявления творчества педагога
сужают, сводя ее к нестандартному решению про-
фессиональных задач. Нельзя не заметить, что твор-
чество педагога не в меньшей мере проявляется и

при решении коммуникативных задач. Поэтому
В.Кан-Калик, выделяя логико-педагогические аспек-
ты творческой деятельности, отмечает наличие в де-
ятельности педагога коммуникативного творчества
(например, создание новых форм общения в груп-
повой работе учащихся и т.д.) [3-6].

В сфере личности творчество педагога прояв-
ляется как определение индивидуальных путей свое-
го профессионального роста и создание собствен-
ной программы самосовершенствования. Оно
характеризуется разными уровнями:
- элементарного взаимодействия с аудиторией;
- оптимизации деятельности на занятиях;
- эвристическим, когда педагог использует творчес-
кие возможности живого общения;

- высший уровень творчества, который характери-
зуется его полной самостоятельностью и отражает
творческую индивидуальность педагога и особен-
ности личности обучаемых [9].

Из вышеназванного следует, что преподавате-
лю высшей школы необходимо стимулировать себя к
педагогическому творчеству, т.к. педагогическое твор-
чество не «регламентировано» во времени. Этапы
творческого процесса – возникновение педагогичес-
кого замысла, его реализация связаны во времени и
требуют оперативного перехода от одного уровня к
другому. Отсроченность результатов творческих по-
исков педагога, как выявлено нами, так как и результа-
ты деятельности преподавателя воплощаются в зна-
ниях, навыках, умениях, деятельности и поведении
будущих педагогов, тренеров и реабилитологов и оце-
ниваются лишь частично и относительно, в том числе
и в системе кредитно-модульного обучения.

Условиями, определяющими эффективность
решения задачи подготовки к педагогическому твор-
честву в профессиональной деятельности препода-
вателя, выступают обеспечение полноты элементов
познавательного процесса, их адекватность содержа-
нию и методам профессионально-методической и
профессиональной исследовательской деятельности
студентов. Осуществление профессионально-мето-
дической подготовки преподавателя как подготовки
к творческой деятельности предполагает реализацию
ведущих, взаимодополняющих идей этих подходов:
приоритетное развитие активности и самостоятель-
ности студентов на основе применения методов са-
мостоятельной работы; организация учебной дея-
тельности, адекватной будущей профессиональной
деятельности за счет соответствующего содержания
учебного материала и выбора организационных
форм; развитие мотивационной сферы, определяю-
щей профессиональную и творческую направлен-
ность личности будущего учителя. Основными ус-
ловиями реализации этих идей в методической под-
готовке преподавателя является разработка системы
творческих учебных заданий, посредством которых
студенты включаются в продуктивную учебно-иссле-
довательскую деятельность, моделирующую профес-
сиональную творческую работу преподавателя, обес-
печивающую дифференциацию и индивидуализа-
цию обучения [1-5].
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К ведущим функциям системы методической
подготовки преподавателя в высшей школе является:
формирование самосознания будущего учителя тре-
нера); развитие направленности личности будущего
педагога (тренера) на творческое осуществление сво-
ей профессиональной деятельности; определение
необходимого комплекса профессиональных знаний,
умений и навыков для творческого осуществления
профессиональной деятельности педагога (тренера);
обобщение лучшего опыта практической професси-
ональной деятельности педагога (тренера), основан-
ного на исследовательском подходе.

Творческая индивидуальность педагога (тре-
нера) проявятся в неповторимом, самобытном спо-
собе осуществления педагогической деятельности,
предполагающей качественное преобразование лич-
ности педагога (тренера), развитие его творческого
потенциала. Она может проявляться в меньшей или
большей степени и, следовательно, отражает разные
этапы её становления. Их можно определить следу-
ющим образом:

I этап характеризуется устойчиво проявляю-
щимся интересом, ясно выраженной направленнос-
тью личности на профессионально-педагогическую
деятельность, погружение в её среду. На этом этапе
деятельность педагога в основном носит воспроиз-
водящий характер.

II этап характеризуется развитием подража-
тельной активности и связан с повышением уровня
освоения деятельности, интенсивным творческим
овладением профессиональными методами, сред-
ствами и приёмами. Поэтому характер деятельности
педагога на этом этапе можно назвать как творчес-
кое подражание.

III этап предполагает обогащение деятельнос-
ти педагога посредством постепенного снижения
общего числа подражательных действий, и, одновре-
менно, увеличением инициативных действий и дей-
ствий согласования. Деятельность педагога на дан-
ном этапе характеризуется свободным владением
комплексом продуктивных творческих педагогичес-
ких технологий.

IV этап отличается явным переходом от под-
ражания к самостоятельному творчеству. Деятель-
ность педагога на этом этапе характеризуется возра-
станием числа творческих действий, связанных с
открытием и реализацией новых идей, что свидетель-
ствует об обретении педагогом самостоятельного
творческого «Я».

V этап связан с повышением профессиональ-
но-творческой активности личности педагога (трене-
ра), наличием индивидуального творческого стиля
деятельности и умением оперативно решать нестан-
дартные задачи природы общества и человеческого
мышления [4, с.58-59].

Творческая индивидуальность как качество лич-
ности без профессионального опыта и мастерства не
имеет опоры и средств реализации. Она может быть
потеряна под влиянием собственной неудовлетворён-
ности и отсутствием процесса самореализации.

Другими словами, чтобы индивидуальность
могла быть предъявлена, она должна быть в той или
иной форме осознана самой личностью. Должна
иметь потенциальные средства, необходимые опре-
делённые условия, в которых такое проявление инди-
видуальности возможно.

Потенциальные продукты педагогического
творчества можно представить в определенной сис-
теме, в частности Ю.Фокин приводит расширенный
перечень потенциальных продуктов творчества в
сфере образования [9]. Каждый из них может вопло-
щаться в разных видах работы преподавателя, как в
устных (лекциях), так и в печатных (учебники, учеб-
ные пособия), или в конструкции наглядных посо-
бий. Сказанное можно представить в виде системы:
план занятия и его реализация (реализация плана –
продукт творчества); Методическая находка (новый
методический приём); Методическое усовершен-
ствование (преобразование научной информации в
учебную); Методическое обобщение (подготовка
частной методики конкретной учебной дисциплины);
методическое изобретение (разработка новых мето-
дических приёмов и средств, см. работы В.Шатало-
ва); дидактическое обобщение (классификация ме-
тодов по определенному основанию); дидактическое
изобретение (обоснование новых способов и средств
обучения); дидактическое открытие (подготовка но-
вых процедур обучения, см. учение П.Гальперина и
И.Лернера); совершенствование теории (разработ-
ка отдельных определений или утверждений, см. Н.Та-
лызиной); теоретическое обобщение (подведение
под известную теорию новых процессов); новая тео-
рия (обобщение взаимосвязанных определений и
утверждений); педагогическое усовершенствование
(подготовка нового учебного плана на основе уста-
новленного стандарта средней, средне-специальной
и высшей школы); педагогическое изобретение (обо-
снование нового содержания образования, напри-
мер, кредитно-модульная система); педагогическое
открытие (создание новой системы обучения для
подготовки бакалавров, специалистов, магистров).

Выводы.
В данной статье показана сущность педагоги-

ческого творчества, его содержание, основные тео-
ретические источники, указали этапы его становле-
ния и представили в общем виде классификацию
необходимых компонентов творчества педагога в
общей системе образовательных учреждений сфе-
ры народного образования.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других аспектов
творчества с позиций педагогической проблемы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ КАК МЕТОД
ПРИОБРЕТЕНИЯ ОПЫТА НРАВСТВЕННОГО

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ВУЗА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Заколодная Е.Е.
Белорусский государственный университет

физической культуры, Минск

Аннотация. Современная спортивная этика основана на гу-
манистических идеалах и ценностях, и воздействие её на
нравственный облик спортсмена имеет позитивное значе-
ние. Участие в соревнованиях активно  способствует фор-
мированию воли, смелости, коллективизма. Важным момен-
том в реализации нравственного начала в спорте является
сохранение человеческого достоинства в условиях остроты
спортивной конкуренции, когда соперничество ведётся на
предельном уровне физических и духовных сил. Однако за-
нятие спортом при определённых условиях может иметь и
негативные последствия: ограничивать общие интересы че-
ловека, деформировать систему его жизненных ценностей,
развивать индивидуализм , «звёздную болезнь», стремление
добиваться победы любой ценой. В спорте создаются благо-
приятные возможности для воспитания нравственных качеств,
но эти возможности не всегда в полной мере реализуются.
Поэтому студентам важно  решать проблемы нравственного
воспитания с помощью педагогических ситуаций возникаю-
щих спонтанно или специально создаваемых педагогом.
Организуя педагогическую ситуацию с целью диагностики
процесса и результатов нравственного воспитания, педагог
одновременно помогает понять содержание тех или иных
ценностей, приобщаясь к прекрасному в искусстве, приро-
де, спорте, отношениях между людьми.
Ключевые слова: студенты, нравственность, воспитание, спорт,
ситуация, ценности, педагоги, тренеры, возможности.
Анотація. Заколодна О. Педагогічні ситуації, як метод на-
буття досвіду етичної поведінки студентами вузу фізичної
культури. Сучасна спортивна етика заснована на  гумані-
стичних ідеалах і цінностях, і дія її на етичну зовнішність
спортсмена має позитивне значення. Участь в змаганнях
активно сприяє формуванню волі, сміливості, колективізму.
Важливим моментом в реалізації етичного початку в спорті
є збереження людської гідності в умовах гостроти спортив-
ної конкуренції, коли суперництво ведеться на граничному
рівні фізичних і духовних сил. Проте заняття спортом за
певних умов може мати і негативні наслідки: обмежувати
загальні інтереси людини, деформувати систему його життє-
вих цінностей, розвивати індивідуалізм, «зоряну хворобу»,
прагнення добиватися перемоги за всяку ціну. У спорті ство-
рюються сприятливі можливості для виховання етичних яко-
стей, але ці можливості не завжди повною мірою реалізують-
ся. Тому студентам важливо вирішувати проблеми етичного
виховання за допомогою педагогічних ситуацій тих, що ви-
никають спонтанно або спеціально створюваних педагогом.
Організовуючи педагогічну ситуацію з метою діагностики
процесу і результатів етичного виховання, педагог одно-
часно допомагає зрозуміти зміст тих або інших цінностей,

залучаючись до прекрасного в мистецтві, природі, спорті,
стосунках між людьми.
Ключові слова: студенти, моральність, виховання, спорт,
ситуація, цінності, педагоги, тренери, можливості.
Annotation.  Zakolodnaya Y.Y. Pedagogical situations, as
method of the purchase of experience of the moral behaviour
of the students in high school of the physical culture. Favourable
opportunities for development of moral qualities which are not
always used in full extent are created in sports activities. It is
important for athletes-students to solve the problems of moral
education with the help of pedagogic situations, that appear
spontaneously or are specially created by the lecturer at classes
in order to asses the process and the result of moral education.
The lecturer helps the students to understand the content of
these or those values, while involving them in the process of
realizing the beauty of art, nature, sport, interpersonal relations.
Key words: university students, moral development, sport,
situation, values, lecturers, coaches, opportunities.

Введение.
Идеи гуманизма, патриотизма, гражданствен-

ности – это вечные, нравственные непреходящие ка-
тегории, которые являются составной частью стра-
тегии образования. На современном этапе в развитии
общества средства информации стимулируют про-
цесс бездумного поклонения сомнительным ценно-
стям западной массовой культуры, что приводит к
падению нравственных идеалов, особенно среди
молодежи.

Стремление к практической реализации идей
гуманизма на современном этапе развития челове-
ческой цивилизации, разумеется, не может не затро-
нуть современный спорт, включая спорт высших до-
стижений, поскольку они вовлекают в свою сферу и
приковывают к себе внимание миллионов людей на-
шей планеты. Поэтому многие ученые, известные
деятели науки, культуры, спорта полагают, что в со-
временных условиях, когда в системе международ-
ных отношений произошли существенные позитив-
ные изменения, крепнет стремление не только
декларировать гуманистические идеи, но и добивать-
ся их практической реализации во всех сферах жизни
людей, появилась реальная возможность реализации
идей гуманизма и в сфере спорта [1,3,5,6].

Сегодня многие ученые заинтересованы в
поиске и использовании таких форм (моделей) орга-
низации спортивных соревнований, которые ориен-
тируют участников соревнования на духовно-нрав-
ственные и эстетические ценности; не развивают
стремление победить любой ценой; не дают повод
для насилия, грубости, агрессивности, национализ-
ма; формируют стремление к самосовершенствова-
нию, гармоничному развитию и высоконравствен-
ному поведению в духе принципов честной игры;
побуждают не только к соперничеству, но и к сотруд-
ничеству, единению участников соревнований; ак-
тивизируют их общение друг с другом, а также с при-
родой и т.д. [1,6]

Но некоторые ученые весьма скептически оце-
нивают возможность реальной гуманизации совре-
менного спорта. Они обосновывают положение о том,
что лозунги и призывы соблюдать принципы нрав-
ственного поведения в спорте вряд ли способны вне-
сти сколько-нибудь серьезное изменение в ту реаль-



86

ную ситуацию, которая существует в настоящее вре-
мя в спорте высших достижении, где господствует
принцип «успех любой ценой». Условия и структура
спорта сильно изменились за последнее столетие. В
той мере, как мир, в котором мы живем, изменяется и
становится более сложным, меняются и этические
нормы. По их мнению, бессмысленно требовать от
спортсменов соблюдения якобы уже устаревших нрав-
ственных норм и принципов, вроде «fair play», поэто-
му надо изменять не спорт, делать его более гуман-
ным и нравственным (соответствующим указанным
принципам), а, напротив, нужно изменить сами эти-
ческие принципы, нужна «новая этика», основанная
на более утилитарных принципах. Следовательно, фи-
лософы, социологи, педагоги, ученые всех областей
спортивной науки должны совместно работать над
созданием новой спортивной этики. Не олимпийские
игры надо приспосабливать к этическим нормам, а
сами эти нормы к изменившейся ситуации в играх,
уверены некоторые ученые [1].

Источником многочисленных средств, мето-
дов и форм гражданского воспитания является мас-
совая физическая культура и спортивная деятель-
ность. Однако существуют серьезные проблемы в
системе профессиональной подготовки учителей
физической культуры и тренеров, призванных фор-
мировать нравственно зрелую личность [1,4].

Специфика обучения в физкультурном вузе и
профессиональная деятельность физкультурных кад-
ров предъявляют требования к уровню спортивной
подготовленности абитуриентов. Поэтому, в основ-
ном студентами вуза физической культуры становят-
ся спортсмены детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских школ олим-
пийского резерва. От трех до десяти лет и более в учеб-
но-тренировочном процессе идет целенаправленное
формирование определенных качеств личности: це-
леустремленности, настойчивости, коллективизма.
Однако проявляются и негативные качества, такие как:
высокомерие, зазнайство, самодовольство и др. Каче-
ства формируются не сами по себе, а спортивным
педагогом. Очень важно, чтобы во главе спортивного
коллектива стоял не только высококвалифицирован-
ный специалист, но и личность, способная своим при-
мером, поступками активно влиять на процесс фор-
мирования нравственных основ личности спортсмена.
Многообразие профессиональных обязанностей и
широкий диапазон педагогических задач, решаемых
тренером, предъявляет специфические требования к
его личности и деятельности.

Деятельность тренера оценивается исключи-
тельно спортивными достижениями его учеников.
Поскольку результатом работы тренера являются
метры, секунды, очки, показанные его воспитанни-
ками на спортивных соревнованиях различного уров-
ня, а борьба за титул чемпиона и рекордсмена ведет-
ся на пределе человеческих возможностей, часто
возникают конфликты между тренером и спортсме-
нами, тренером и другими тренерами, тренером и
родителями, судьями, администрацией. К сожале-

нию, за годы учебы в вузе будущие педагоги не по-
лучают знания и не приобретают навыки и умения
корректного разрешения конфликтов, и часто моло-
дой специалист не справляется с возникающими про-
блемными ситуациями. Чтобы увидеть такую ситуа-
цию в спортивной деятельности, важно научить
студентов моделировать и разрешать конфликтные
ситуации на учебных занятиях.

По мнению В.С. Келлера, “в спорте конфликт-
ной можно назвать ситуацию, в которой имеются два
противника (индивидуумы или команды) с противо-
положными целями”, т.е. автор фактически отожде-
ствляет конфликт с соревнованием [2] . Некоторые
ученые считают конфликтные ситуации одним из
видов педагогических ситуаций [4].

Очень важно, что педагогические ситуации
являются методом косвенного воспитательного воз-
действия, так как незаметно входят в жизнь воспитан-
ников, что, особенно важно при их нравственном
воспитании [7].

Работа выполнена по плану НИР Белорусского
государственного университета физической культуры.

Формулирование целей работы.
С целью изучения опыта нравственного пове-

дения в различных ситуациях спортсменов-студен-
тов Белорусского государственного университета
физической культуры (БГУФК) им было предложе-
но описать нравственную (или безнравственную)
педагогическую ситуацию, которая изменила их от-
ношение к прежним нравственным ориентирам.

Результаты исследований.
В результате анализа около 800 ситуаций, пред-

ставленных студентами первых трех курсов, было
изучено их субъективное отношение и оценка пове-
дения в различных жизненных ситуациях их трене-
ров, родителей и родственников, учителей, друзей.
Интерпретация воспитывающих ситуаций помогла
выявить, что изменения в духовной сфере студентов
вызваны чаще всего такими событиями кризисного
характера, как смерть близких людей; болезнь; столк-
новение с разнообразными негативными явления-
ми и необходимость противостоять им; новые усло-
вия жизни, требующие изменения точки зрения на
привычные вещи, явления, события; «открытие» про-
изведений литературы, искусства, красоты природы;
необходимость выбирать между разными «сценари-
ями» собственной жизни; необходимость оказать
помощь другому человеку (как правило, тому, кто
оказался в еще более тяжелой ситуации). Ряд рес-
пондентов отметили, что духовный перелом произо-
шел в них под влиянием случайно услышанной фра-
зы, случайного события, которое подсказало им
выход из казавшейся безвыходной ситуации. К сожа-
лению, почти 40% студентов не смогли сформулиро-
вать понятие «нравственность», видимо поэтому и
не справились с заданием. Очевидна необходимость
усиления нравственной подготовки студентов- спорт-
сменов на учебных занятиях.

Некоторые творческие работы студентов, вы-
полняя которые, они смогли понять содержание тех
или иных ценностей представлены в данной статье.
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Ситуация первая.
«Недавно я стояла на остановке, а неподалеку

с игрушечной машинкой возился мальчик лет пяти.
Его мама была увлечена разговором со знакомой.
Вдруг мое внимание привлек щенок, ковылявший
мимо остановки. Сразу было видно, что животное
бездомное. Пес был грязный, без ошейника. Его грус-
тные глаза на минуту остановили свой немигающий
взгляд на мне. У вас никогда не было чувства, что
заглядывают вам прямо в душу? Обладатель печаль-
ных глаз очень хотел найти хозяина, человека, кото-
рому можно приносить тапочки по вечерам, а в бла-
годарность за еду и ласку лизать руку. Вдруг
мальчуган протянул к щенку руки, стал осторожно
гладить животное. Собака завиляла хвостом и с роб-
кой надеждой взглянула на ребенка. Но тут мать за-
метила, что ее малыш гладит грязную дворнягу. В
следующую же секунду ребенок под крик матери:
«Тебе что нашего пуделька мало?! Никогда не смей
играть с такими грязными и жалкими псами!» был
изолирован на безопасное расстояние. А пес поко-
вылял дальше.

У меня в душе осталось горькое ощущение,
что мальчик навсегда запомнит урок, преподнесен-
ный ему матерью. Больше он никогда в жизни не
пожалеет дворняг, будь то «дворняги-псы» или «двор-
няги-люди». И, возможно, через много-много лет эта
женщина будет недоумевать, почему ее сын, в вос-
питание которого она постаралась вложить всю душу,
вырос таким черствым и прагматичным».

Ситуация вторая.
«Иду с занятий и вижу старушку, которая про-

сит милостыню. Безусловно, больно смотреть в выц-
ветшие от старости глаза, ее морщинистые щеки и
озябшие руки-крючочки, вцепившиеся в палку. Не-
вольно вспоминаю, что только получила стипендию
и собиралась потратить ее на очередную модную
кофточку, но задумываюсь, что альтернативой коф-
точке может быть краюха хлеба для голодающего
несколько дней несчастного во всех отношениях че-
ловека… Достаешь бумажку и вкладываешь в без-
жизненную руку. Хорошо поступила!!! Совесть не
мучает!!!. Чувствую себя не совсем потерянным и
бездушным человеком, но до следующего угла. Там
стоит другая старушка и не менее несчастная, чем
предыдущая. Как поступить? Пожалеть хочется всех,
но помочь нет возможности даже нескольким. Цер-
ковь утверждает, что надо отдать десятину. Но как
объяснить, тому, кому не повезло, что 10% закончи-
лись именно на нем? Поэтому мимо очередной ста-
рушки прохожу, пряча глаза, хоть и понимаю, что
лучше давать, чем просить. А на душе остается в
любом случае осадок…

Возможно, надо воспитывать детей в доброте
и сострадании к другим, чтобы они не позволили
своей матери протягивать руку из-за нищеты. Если я
буду стремиться обеспечить своим родителям дос-
тойную старость, то плохого отношения не придется
ждать и от своих детей».

Педагогическая ситуация в сфере нравствен-
ного воспитания предполагает сохранение автоном-
ности внутреннего мира воспитанника, а потому тре-

бует от педагога понимания без насильственного
вторжения в те уголки духовной жизни, куда воспи-
танник не желает или не готов его допустить, соблю-
дения педагогического такта, неразглашения (даже
посредством намека) доверенной ему тайны.

Выводы:
1.Педагогическая ситуация должна отвечать требо-
ванию актуальности. Актуальность обусловлива-
ется, во-первых, событиями, внешнего мира, кото-
рые оказывают или могут оказать влияние на
нравственное развитие воспитанника, во-вторых,
особенностями духовной жизни воспитанника в
момент включения его в ситуацию, потребностя-
ми его духовного становления.

2.Обязательное требование к педагогической ситуа-
ции — ее естественность, органическая включен-
ность в повседневную жизнь воспитанника и в це-
лостную воспитывающую среду, когда
нравственное воспитание осуществляется незамет-
но для самого воспитанника. Воспитывающие си-
туации эффективны тогда, когда они являются орга-
нической частью той среды, в которой происходит
нравственное становление воспитанника, не зву-
чат диссонансом на фоне этой среды; в этом слу-
чае они воспринимаются не как разовое меропри-
ятие, а как часть их бытия «здесь и сейчас».

3.Любая педагогическая ситуация имеет кроме ди-
агностического ещё и воспитательный потенциал.
Организуя педагогическую ситуацию с целью ди-
агностики процесса и результатов нравственного
воспитания, педагог одновременно помогает по-
нять содержание тех или иных ценностей, приоб-
щаясь к прекрасному в искусстве, природе, спорте,
отношениях между людьми.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения полученного эф-
фекта от внедрения воспитывающих ситуаций в учеб-
но-тренировочный процесс студентов-спортсменов.
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АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ

ГАЛУЗІ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
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Луцький інститут розвитку людини
Університету “Україна”

Анотація. У статті  наведено фрагменти навчальних планів
відомих університетів США та Канади , де здійснюється про-
фесійна підготовка фахівців нової генерації для роботи у
галузі адаптивної фізичної культури.
Результати аналізу навчальних планів підготовки фахівців
для галузі адаптивної фізичної культури у зарубіжних краї-
нах дозволяють використати цей досвід  для напрацювання
навчальних планів підготовки   майбутніх фахівців з адап-
тивного фізичного виховання в країни.
Ключові слова: підготовка, майбутній фахівець, адаптивна
фізична  культура.
Аннотация. Карпюк Р.П. Анализ зарубежных учебных пла-
нов подготовки специалистов для сферы адаптивной  физи-
ческой культуры. В статьи  приведены фрагменты учебных
планов известных университетов США и Канады, где осуще-
ствляется профессиональная подготовка специалистов но-
вой генерации для работы в области адаптивной  физической
культуры. Результаты анализа учебных планов подготовки
специалистов для области адаптивной  физической культуры
в зарубежных странах позволяют использовать этот опыт
для наработки учебных планов подготовки   будущих специ-
алистов по адаптивному физическому воспитанию  в стране.
Ключевые слова: подготовка, будущий специалист, адаптив-
ная физическая культура.
Annotation. Karpuk R.P. Analysis of foreign curriculum of the
adaptive physical training specialists. The fragments of curricula
of USA and Canada well-known universities, where vocational
training of new generation specialists to work in the adaptive
physical training field is carried out, are stated in the article.
Assay values of curricula of preparation of specialists for range
of adaptive physical training in foreign countries allow to make
use this experience for an operating time of curricula of
preparation of the future specialists on adaptive physical training
in the country.
Keywords: training, future specialist, adaptive physical training.

Вступ.
У сучасний період у зарубіжних країнах поча-

лася здійснюватися професійна підготовка майбутніх
фахівців з адаптивного фізичного виховання. Так, про-
грама Університету штату Огайо (США) спрямована
на підготовку таких фахівців, як Physical Education
Pedagogy, Adapted Physical Education and Physical
Education Teacher Education (педагог фізичної культу-
ри, фахівець з адаптивного фізичного виховання й вик-
ладач фізичної культури) [4]; в Університеті Virginia
(Канада) на факультеті кінезіології та оздоровчих тех-
нологій основна увага приділяється формуванню
знань студентів щодо ролі адаптивної фізичної актив-
ності в оздоровленні інвалідів; у Латиській академії
спортивної освіти розпочалася підготовка фахівців з
Adapted Physical Education адаптивного фізичного
виховання [5]; Палацький університет Оломоуц (Че-
хія) здійснює підготовку фахівців з адаптивної фізич-
ної активності (3-річний термін навчання на бакалав-
ра та 5-річний для отримання ступеня магістра) [6].

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Луцького інституту розвитку людини Університету
“Україна”.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було з’ясування особли-

востей навчальних планів підготовки майбутніх
фахівців з адаптивного фізичного виховання у заруб-
іжних країнах.

Основним завданням дослідження було про-
вести аналіз психолого-педагогічної літератури та
інформацію з мережі Інтернет для з’ясування основ-
них професійно-орієнтованих дисциплін зарубіжних
навчальних планів підготовки майбутніх фахівців для
галузі адаптивної фізичної культури.

Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел свідчить про те,

що закордонний дослідник W.Dufor провів по-
рівняльні дослідження більш ніж у 60 вищих навчаль-
них закладах 22 європейських країн, які здійснюють
підготовку педагогічних кадрів у галузі фізичної куль-
тури. Зіставлення отриманих даних із результатами
дослідження, проведеного за дорученням Міжнарод-
ної федерації фізичного виховання і ЮНЕСКО у 1976
році, дозволило виявити такі європейські проблеми,
орієнтири й тенденцію в підготовці фахівців:
– у більшості європейських країн є складності із пра-
цевлаштуванням викладачів фізичного виховання
після закінченні навчання. Дане положення має вик-
ликати перегляд існуючих програм з метою підви-
щення шансів на працевлаштування випускників;

– необхідна гарантія забезпечення студентам можли-
вості одержання декількох спеціальностей, засно-
ваних на широкій програмній базі. Реалізація цьо-
го принципу є справою складною, але
обов’язковою. Значна кількість спеціальностей,
збільшення субдисциплін можуть, однак, постави-
ти під сумнів загальну концепцію освіти;

– традиційні програмні блоки включають природні,
біологічні, гуманітарні науки, педагогіку фізично-
го виховання, різні форми спортивної й рекреацій-
ної активності, а також спеціалізацію. Співвідношен-
ня між цими блоками досить різні;

– порівняно з результатами досліджень 1976 року
зменшується кількість навчальних закладів, що го-
товлять тільки фахівців з фізичного виховання. Оче-
видною стає тенденція інтеграції самостійних на-
вчальних установ з університетами;

– більшість програм орієнтована на чотирирічний
термін навчання, або 3500 навчальних годин;

– співвідношення теорії й практики у 1970 році було
наступним: 38 % – теорія, 62 % – практика; у 1993
році відповідно – 57 % і 43 %. У теоретичних науках
у рівних частках представлений блок природних і
біологічних дисциплін, гуманітарні науки й педаго-
гіка фізичного виховання;

– більшість країн пропонують навчання за двома спец-
іальностями, скорочуючи програму за спеціальні-
стю, пов’язану з фізичним вихованням до 1500 го-
дин, а інші 1500 годин приділяються для оволодіння
іншою спеціальністю;

– ряд вищих навчальних закладів пропонують підго-
товку з однієї вузької спеціальності, наприклад еко-
номіки спорту, тренера з одному з видів спорту;
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– майже всі європейські країни пропонують факуль-
тети або спеціальності на вибір, наприклад рекреа-
ція, керування в сфері фізичної культури, спортив-
ний тренер, фітнес та ін. [1].

У кінці 80-х років ХХ століття представники 9-ти
університетів, які були присутні на засіданні Євро-
пейської асоціації щодо досліджень з адаптивної
фізичній активності, обговорили створення організації-
консорціума, котра могла б вирішити цю проблему.
Такою організацією стала ERASMUS, яка спрямувала
свої зусилля на розвиток конкретної програми підго-
товки кадрів: “Європейський магістр з адаптивної
фізичної активності” [2]. У вересні 1991 року перші 17
студентів були прийняті до Католицького університе-
ту Левена в Бельгії, який почав здійснювати підготов-
ку кадрів за цією програмою. Сьогодні 29 універси-
тетів з багатьох європейських держав беруть участь у
цій програмі, яка спрямована на підготовку аспірантів,
що вивчають дослідницьку методологію в адаптивній
фізичній активності та технічні аспекти фізичної діяль-
ності, адаптованої для особливих груп населення.

Цей Erasmus Mundus Master’s Course забез-
печує підготовку магістрів до виконання сучасних
досліджень і здійснення викладацької діяльності з пи-
тань  адаптивної фізичної активності, тому магістри
вивчають дисципліни, спрямованні на знання соц-
іального, педагогічного і технічного аспектів фізич-
ної діяльності людей з особливими потребами. В од-
ному із чотирьох необов’язкових треків вивчення
студенти оволодівають практичним досвідом вико-
ристання фізичних вправ для людей з фізичними не-
доліками, реабілітації та розважальних заходів. Курс
також забезпечує практичне дослідження в спеціалі-
зованих центрах і виконання дисертації. Щороку при-
близно 48 штатних професорів викладають за цією
програмою. Мінімальними вимогами для магістрів
є такі: наявність Bachelor’s ступеня, знань із фізіоте-
рапії, наук про спорт і рух, реабілітації. Державною
мовою програми є англійська, студенти мають ґрун-
товно володіти англійською мовою для обговорення
наукової літератури.

У США в Університеті штату Індіана у Школі
здоров’я, фізичного виховання та рекреації здійсню-
ють підготовку магістрів з адаптивної фізичної куль-
тури, які володіють знаннями щодо теорії управління
основними процесами руху індивідуумів із фізични-
ми недоліками [3].

Навчальний план має 15 кредитних годин на
курс адаптивної фізичної культури, а також додаткові
кредитні години на експериментальні дослідження.
Вивчення обов’язкових курсів у відділі Kinesiology
надає можливість студентам отримати ступінь магі-
стра із спеціалізацією у сфері адаптивної фізичної
культури. Навчальний процес постійно оновлюєть-
ся, що дає можливість випускникам Школи здоров’я,
фізичного виховання та рекреації краще працевлаш-
туватися. Деякі аспекти навчального плану школи
використовуються як зразки для розробки навчаль-
них планів різних штатів країни. Наведемо приклади
дисциплін, які передбачені 36 кредитами навчально-

го плану, по 3 кредити на кожну дисципліну, для
Master of Science in Kinesiology:

АРЕ курс (21 кредит): К 550 Motor Assessment
of the Exceptional Child (APE course) – Оцінка мотор-
ного розвитку дитини; К 551 Movement Performance
of the Exceptional Child – Рухова діяльність дитини; К
552 Problems in Adapted Physical Education – Пробле-
ми в адаптивній фізичній освіті; К 650 Rehabilitation
of Physically Handicapped – Реабілітація обмежено
дієздатних; К 577 Seminar and Practicum in Adapted
Physical Activity – Семінар і практикум з адаптивної
фізичної активності;

Дослідження (9 кредитів): Т 590 Introduction
to Research in HPER – Вступ у дослідження в HPER; К
545 Childhood Motor Development AND – Дитячий
моторний розвиток; К 572 Curriculum in Physical
Education – Навчальний план з фізичної культури;

Спеціальна освіта: К 548 Family, School and
Society OR – Сім’я, Школа і суспільство; К 565 Service
Delivery Systems and Consultants OR – Системи
служб розподілу і консультанти; Інші схвалені дипло-
мовані спеціальні навчальні курси.

Факультативні програми: Т 591 Interpretation
of Data in Health, Kine-siology and Recreation – Інтер-
претація даних про здоров’я, кінезіологію та віднов-
лення сил; К 530 Mechanical Analysis of Human
Performance – Механічний аналіз людської діяльності;
К 535 Physiological Basis of Human Performance – Фізіо-
логічна основа людської діяльності; К 524 Exercise
Science as Applied to Adapted Physical Activity – Си-
стема вправ для розвитку адаптивної фізичної актив-
ності; Спеціальний навчальний курс випускника, що
схвалений радником студента (3 кредити) К 562
Exercise Health – Розвиток здоров’я; К 564 Exercise
Prescription – Тренування у приписах.

Наведемо фрагмент навчального плану з кіне-
зіології Університету штату Сан-Хосе (табл. 1).

Значна увага приділяється практиці з адаптив-
ної фізичної активності, яка включає: спостереження
фахової освіти й класів з адаптивної фізичної культу-
ри; допомога у класах з адаптивної фізичної культу-
ри; роботу з досвідченими викладачами в школах і
клініках; планування, оцінювання індивідуалізованих
програм студентів-інвалідів; спостереження за педа-
гогічними діями студентів останнього курсу, які бе-
руть участь у практичних ситуаціях; участь у міждис-
циплінарному укомплектуванні персоналом для
роботи з дітьми із фізичними недоліками; роботу з
батьками дітей з фізичними недоліками; аналіз нави-
чок студентів через зроблені відеозйомки уроків;
оцінку ефективності стратегій навчання через пов’я-
зані відеоуроки.

Студенти Університету штату Сан-Хосе можуть
вибирати з багатьох галузей дослідження. Галузі сту-
дентських досліджень подані у таблиці 2.

У програмі студентських досліджень в Універ-
ситеті штату Сан-Хосе зазначено, що при вивчені адап-
тивної фізичної активності акцент робиться для ово-
лодіння студентами навичками й знаннями для
обслуговування осіб, котрі мають особливі потреби у
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Таблиця 1 
Фрагмент навчального плану з кінезіології Університету штату Сан-Хосе 

 

Курс Назва Передумови 

KIN 70  Intro to Kinesiology – Вступ до кінезіології 30 units complete 
KIN 155  Physiology of Kinesiology – Фізіологія кінезіології KIN 70, Bio 66, Chem 30A, GE Math 

KIN 158  Structural & Mechanical Kinesiology – Структурна й 
механічна кінезіологія 

KIN 70, Bio 65,  
GE Math 

KIN 160  
 
 
KIN 161  
 
 
KIN 164  
 

History of Sport & Physical Education – Історія спорту 
й фізичного виховання  
Philosophical Perspectives of Sport – Філософські 
перспективи спорту 
Sociocultural Perspectives – Соціально-культурні 
перспективи 

 
KIN 70 

KIN 165  
KIN 166  

Motor Development – Моторний розвиток 
Motor Learning – Моторне навчання 

KIN 70, Bio 66 

KIN 185  Senior Seminar – Основний Семінар KIN 70, complettion of 35 major units 
KIN ___  KIN Activity Courses – чотири курси на вибір  

 
Таблиця 2 

Перелік галузей студентських досліджень в Університеті штату Сан-Хосе  
 

Adapted Physical Activity –Адаптована фізична 
активність  Pre-Professional – допрофесійна підготовка 
Athletic Training – Атлетична підготовка  Societal Studies – Суспільні дослідження 
Exercise and Fitness – Вправа та фітнес  Sport Management – Управління спортом 

Individualized Studies –Індивідуальні дослідження  Teaching Physical Education – Викладання фізичної 
культури  

Movement Science – Наука про рух  Teaching Adapted Physical Education – Викладання 
адаптивного фізичного виховання  

Sports psychology 
 – Психологія спорту   

 
фізичній активності. При вивченні адаптивної фізич-
ної активності акцент робиться на знання про лікуван-
ня дефектів, хвороб, травм, хронічних і дегенератив-
них умов, на основі застосування лікувальних вправ й
адаптивної фізичної активності. В адаптивній фізичній
активності майбутній фахівець відповідає за оцінку
індивідуальних потреб і розробку, реалізацію й оцінку
лікувальної програми, розробленої ним особисто.

У Канаді в Університеті Virginia на факультеті
кінезіології та оздоровчих технологій основна увага
приділяється формуванню знань студентів щодо ролі
адаптивної фізичної активності в оздоровленні
інвалідів. Студентам пропонуються такі основні кур-
си з адаптивної фізичної активності: KHS 290 –
Therapeutic Recreation – Лікувальна рекреація; KHS
291 – Assessment – Оцінювання; KHS 292 – Aging –
Проблеми похилого віку; KHS 394 – Developmental
Disabilities – Розвиток інвалідів; KHS 395 – Physically
Disabled – Фізичні вади; KHS 497 – Adapted Physical
Activity Senior Seminar – Основний семінар з адап-
тивної фізичної активності. А також: KHS 240 –
Administration of Voluntary Recreation and Sport
Associations – Керівництво добровільними асоціац-

іями рекреації і спорту; KHS 243 – Program Planning
for Service Organizations – Програмне планування для
сервісних організацій; KHS 261 – Biomechanics – Біо-
механіка; KHS 269 – Exercise Physiology – Фізіологія
вправ; KHS 393 – Etiology of Disease and Disabilities –
Етіологія хвороби і непрацездатності; KHS 370 – Social
Psychology of Health and Exercise – Соціальна психо-
логія охорони здоров’я і фізичної діяльності; KHS 373
– Physical Fitness Appraisal and Exercise Leadership –
Керівництво оцінкою фізичної придатності та діяль-
ності; KHS 390 – Interventions in Therapeutic
Recreation – Заходи у терапевтичній рекреації; KHS
475 Clinical Exercise Physiology – Фізіологія клінічної
діяльності; KHS 485 Independent Study – Незалежні
дослідження; KHS 496 Exercise for Special Populations
– Вправа для населення з особливими потребами [5].

Висновки.
Результати аналізу навчальних планів підготов-

ки фахівців для галузі адаптивної фізичної культури у
зарубіжних країнах дозволяють використати цей
досвід для напрацювання навчальних планів підготов-
ки   майбутніх фахівців з адаптивного фізичного ви-
ховання в країни.
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Перспективним напрямом є використання ре-
зультатів аналізу для створення Державного стандар-
ту вищої фізкультурної освіти у галузі адаптивної
фізичної культури.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ПУТЕЙ
В УПРАВЛЕНИИ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ

ЗАВЕДЕНИЯМИ УКРАИНЫ
Касьянова Е.В., Недашковская А.Г., Воробец Т.В.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта
Донецкий институт рынка и социальной политики

Донецкое высшее училище
олимпийского резерва им.С.Бубки

Аннотация. В статье рассматривались гуманистические пути
в управлении высшими учебными заведениями Украины, уход
от авторитарного стиля управления к личностно-ориенти-
рованному подходу. Система управления учебным заведе-
нием выступает в роли катализатора социальной неровнос-
ти  и несправедливости. Личностно-ориентированное
управление владеет большим потенциалом развития. Оно
ориентируется на личность и определяется как система со-
циально значимых качеств человека.
Ключевые слова: высшая школа, авторитарное управление,
личностно-ориентированный подход в управлении.
Анотація. Касьянова О.В., Недашковська А.Г., Воробець Т.В.
Визначення гуманістичних шляхів в управлінні вищими на-
вчальними закладами України. В статті розглядалися гумані-
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бистісно-орієнтованого підходу. Система керування навчаль-
ним  закладом виступає в ролі каталізатора соціальної не-
рівності й несправедливості. Особистісно-ориєнтоване
керування володіє більшим потенціалом розвитку. Воно ор-
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но значимих якостей людини.
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higher educational establishments of Ukraine. In the art icle
humanism ways in the management by higher educational
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accelerator of a social irregularity and injustice. Personally –
oriented control owns a more potential of development. It
orients by the person and is determined as system of socially
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Введение.
Современное состояние управления высши-

ми учебными заведениями в Украине тяжело назвать
оптимальным и наиболее эффективным. Учитывая
его обусловленность директивным характером уп-
равления в сфере образования, его можно опреде-
лить как авторитарный. Обычный украинский ВУЗ
является бюджетной организацией, которая детерми-
нирует ее органическую зависимость от органов го-
сударственного управления образованием. В свою
очередь, органы государственного управления об-
разованием руководят высшей школой по четким
образцам, основой которых является императивность
– определение стратегических путей развития, цели
и задач образования, методов и средств их реализа-
ции, несмотря на предложения к управлению и, кро-
ме того, даже не опрашивая руководящие кадры и
педагогические коллективы высших школ, которые
являются главной единицей образовательного про-
цесса в стране.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы: определить гуманистические

пути в управлении высшими учебными заведениями.
Задачи:

1. Дать анализ современному состоянию управле-
ния высшими  учебными заведениями.

2. Определить основные принципы и средства уп-
равления высшими учебными заведениями.

3. Определить детерминанты оптимизации становле-
ния и развития личностно ориентированного уп-
равления образованием.

Результаты исследований.
Авторитарный стиль управления предопреде-

ляет соответствующие принципы и средства управ-
ления на уровне конкретного высшего заведения.

К ним можно отнести:
1. Высшее учебное заведение рассматривается лишь
как система, т.е. определенное организационно-
техническое образование, управления каким осу-
ществляется по жестким правилам и нормами, что
не разрешает рассматривать высшее учебное за-
ведение как систему отношений (человеческих,
профессиональных и т.п.), а управление – как про-
цесс объединения общего интереса с требования-
ми и потребностями студентов и профессорско-
педагогическому составу. Такое отношение
отбивается на всем процессе управления высшей
школой самое главное, оказывает содействие от-
ношению к профессорско-педагогическому соста-
ву как к механизму, который должны выполнить
волю руководителя, не считаясь с собственное от-
ношение так называемая «субъектно-объектная
структура управления».

2. Подход к управлению как к деятельности, которая
имеет целью достижения определенного результа-
та. Такое положение определенной мерой справед-
ливое — высшая школа является организационной
системой, а существование каждой организации

http://www.kuleuven.be/emdapa
http://www.indiana.edu/~kines/graduate/ms_adapted.shtml
http://ehe.osu.edu/paes/see/newpage/
http://www.teach.virginia.edu/
http://www.upol.cz/en/links/
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направлено на достижение определенного резуль-
тата. Но ВУЗ непросто организационная система,
она является сложной социальной организацион-
ной  системой,  которая   имеет   генеральную цель,
определенный набор специфических задач (стра-
тегических и тактических). Их количественные и
качественные параметры   предопределяют    су-
ществование снова же таки специфических мето-
дов и средств реализации цели и задач. Замена ре-
альной цели деятельности требованиями метода или
средства деятельности может быть еще одним не-
достатком  управления, и управленческая система
высшей школы не является исключением.

3. Однобокость в принятии управленческих решений
(частично можно услышать о коллегиальности в
обсуждении решений, но не в их принятии). Этот
принцип является одним из главных принципов
классической теории управления и теории менед-
жмента, но в последнее время он подвергается со-
крушительной критике. Так, односторонность в
принятии  решений  приводит  к оторванности кол-
лектива от определения цели и целей деятельности
и, соответственно, – к низкому уровню личност-
ной мотивации и заинтересованности   в  эффек-
тивном ее достижении.

С другой стороны, одностороннее принятие
решений автоматически суживает количество их
возможных вариантов. В – третьих, ответственность
за решение несет не только тот, кто его принимал, а
большей частью весь профессорско-педагогичес-
кому составу.

4. Единоличное внимание первых руководителей
высших учебных заведений ко всем звеньям уп-
равленческого процесса: планирование, организа-
ции, мотивации, координации  и контроля, кото-
рый предопределяется возможностью потери
властного влияния ректора на профессорско-педа-
гогический состав и невозможностью эффектив-
но контролировать его работу. Такое внимание, с
одной стороны, не припускает допуска к управ-
ленческому процессу профессорско-педагогичес-
кого состава, с другой стороны – приводит к прак-
тической реализации принципа: «Если желаешь,
чтобы работа была сделана как можно лучше, сде-
лай ее сам», т.е. включение административно-уп-
равленческого звена к процессу выполнения уп-
равленческих решений.

5. Уверенность, что все проблемы и вопросы можно
решить с помощью издания приказов – директив-
ных документов, которые нуждаются в обязатель-
ном выполнении. Такой подход  суживает  возмож-
ность личностного общения руководителя и
подчиненного, не припускает применения метода
достижения консенсуса – изготовление решения,
которое удовлетворяет все стороны, а также ока-
зывает содействие повышению степени оторван-
ности руководителя от реальных процессов, кото-
рые происходят в высшей школе.

6. Считается, что руководитель владеет всем «арсе-
налом» мотивационных факторов: денежное воз-

награждение, грамоты, отметка в приказах, содей-
ствие, профессиональному и служебному росту –
но этим этот «арсенал» исчерпывается. Мотива-
ционная структура личности конкретного препо-
давателя (вообще подчиненного) изучается на
уровне унификации, за которой побудительные
мотивы его деятельности рассматриваются как что-
то типичное, стандартное, что не разрешает про-
явить уникальные, присущий лишь определенно-
му преподавателю мотивационные факторы. Это
предопределяет низкий уровень интереса руково-
дителя к психологическим и личностным характе-
ристикам подчиненного в современных украинс-
ких высших учебных заведениях лишь 25 %
ректоров систематически пользуются и руковод-
ствуются в своей деятельности данными психоло-
го-педагогических наук.

Безусловно, подобный список можно продол-
жать, но уже указанное разрешает сделать вывод,
который в подавляющем большинстве высших школ
доминирует тип управления, который направлен на
внешнее вмешательство во внутренний мир челове-
ка (подчиненного), навязывание ему не самостоя-
тельно произведенных, сформулированных норм и
правил поведения, приемов деятельности, что пре-
допределяет акцентирование внимания руководите-
ля на осуществление императивного управленчес-
кого влияния и восприятие его результата как
однозначного, линейного и предвиденного следствия
управленческого действия.

Но высшая школа не является простоя техни-
ческой системой, где роль руководителя может вы-
полнять компьютер, подчиненных – бездушные ме-
ханизмы, а результатом их деятельности не выступает
определенный промышленный товар, бракованную
партию которого можно просто утилизировать. Выс-
шее учебное заведение – сложная социальная систе-
ма, в которой работают люди,  а главным «товаром»
есть самое главное – студенты, поскольку от их вос-
питания зависит будущее определенного народа, на-
ции, всего человечества вообще.

Такое видение современного высшего учеб-
ного заведения не выбрасывает взгляд на ВУЗ, как на
социальную систему, которая предоставляет ей орга-
низационные качества. Аксоматичним есть положе-
ния, что каждая социальная система требует управ-
ления, поскольку не является органическим,
объективным, «естественным» компонентом окру-
жающей среды, а его искусственным элементом,
который просит субъективный характер и является
продуктом деятельности человека. В свою очередь,
управление требует «субъектно – объектных» свя-
зей, которые предопределяют возникновение отно-
шений господства и покорение. Такие отношения
могут выступать в качестве иллюстрации принципа
разделения труда в плоскости «руководитель – под-
чиненный». Это – вертикальные связи. Именно в них
реализуется управленческое влияние руководителя
на подчиненного, организационные формы которо-
го закрепленные в актах государственных органов
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образования. Наличие или отсутствие «обратной свя-
зи» («подчиненный – руководитель») и его качество
определяются преимущественно руководителем.

Здесь возникают определенные вопросы. И
самое главное из них: есть ли высшее учебное заве-
дение и образование в целом материальной реали-
зацией воли одного человека или даже и группы
людей? Субъективность учебного заведения как оп-
ределенной социальной системы заключается в том,
что она является субъективностью всего социума
(человечества – в более широком понимании) по
отношению к окружающей среде, но по отноше-
нию к конкретному человеку эта субъективность
приобретает объективный характер. Т.е. образова-
тельная сфера жизнедеятельности общества являет-
ся объективной действительностью для конкретно-
го члена общества и субъективной для общества в
целом, поскольку вне общества теряет смысл свое-
го существования.

Личностно ориентированное управление –
целеустремленное взаимодействие субъектов, при-
званное обеспечить повышение эффективности об-
разования через ее направленность на человека пу-
тем создания условий для личностного
психосоциального роста – каждого субъекта – учас-
тника учебно-воспитательного процесса [1].

Методологической основой личностно ориен-
тированного управления образованием как системы
научного знания и социальной деятельности являют-
ся: философия экзистенциализма, ведущим положе-
нием которой является признание уникальности и
неповторимости личности, признание ее права на
выбор собственной жизни (Ж.П. Сартр, А. Камю, С.
Кьеркегор, Г. Марсель, Г. Хайдеггер); антропософс-
кое учение И. Канта, И. Фихте, Г. Гегезя, за которым
человек размещается в эпицентре вращения всего
философского мировоззрения: право личности при-
знается как такое, что важнее права истины. Именно
эта философия признает абсолютной ценность лич-
ности и реализуется сегодня на уровне действия прин-
ципов плюрализма и гуманизма.

Психологические теории личности (З. Фрейд,
К. Юнг, Е. Фром, Е. Ериксон, И.Шванцара, А. Банду-
ра, Дж. Келли, Г. Олпорт, А. Маслов, А. Леонтьев, С.
Рубинштейн, П. Гальшгрин, Г. Костюк, Д. Ельконин,
В. Давыдов, Г. Балл), в которых личность является
субъектом собственного развития и поведения, и в
то же время преобразователем бытия, социума,  вы-
ступают методологическим основание личностно
ориентированного управления.

Почти все теории личности признают свобо-
ду, рациональность, изменяемость, субъективность,
опережающую активность (проактивность) как им-
манентные качества личности. Личность это образ –
себя- в бытие, который, соединяя Я -человек и Бытие
как таковое, существует как  способ предъявления
требований бытия к конкретной личности, так и  спо-
соб выхода этой личности из  бытия. Образ –себя –в
бытие образован как система составляющих: образ –
Я, образа Мира, образа Я в мире.

Педагогические теории (Ш. Амонашвили, И.
Бех, О. Бондаревская, Г. Кларин, С. Подмазин, О. Сав-
ченко, О.Сухомлинская, А. Хуторской, И.Якиманс-
кая), в которых исследуются феномен личностно
ориентированного образования, утверждают лич-
ность (студента, педагога, руководителя) как субъек-
та образовательной деятельности и субъектом от-
ношений, человек признается сложной
развивающейся системой, а не средством образо-
вательной деятельности [3].

Невозможно недооценить и современные на-
учные труды из педагогического и общего менедж-
мента. Именно в них раскрывается сущность гума-
нистической образовательной парадигмы,
определяются детерминанты оптимизации становле-
ния и развития личностно ориентированного управ-
ления образованием. А именно:
• прогрессивное развитие общества возможно толь-
ко при условии гуманизации всех сфер обществен-
ных отношений, рост степени свободы личности;

• самые важные социальные функции личностно
ориентированного образования является челове-
колюбивая (гуманистическая), культурообразую-
щая и социализирующая;

• успешное становление государства как цивилизован-
ной полностью зависит от успешной реализации по-
тенций и развития творчества каждой личности;

• характер социального управления признается как
гуманистически ориентированный. Сущность тако-
го управления — в общественном осознании цели
(идеала) развития образования как социального ин-
ститута, в координации усилий всех социальных ин-
ститутов (в т.ч. и государства) и общественных орга-
низаций относительно построения института
личностно ориентированного образования;

• гуманистически ориентированное государствен-
ное управление направлено на реализацию всех
функций социального управления;

• личностно ориентированное управление заведени-
ями образования ставит в центр деятельности че-
ловека, личность. При этом подчиненный рассмат-
ривается как полноправный субъект
управленческого процесса. Нынешнее состояние
общества не только выдвигает объективные при-
чины, но и впервые создает все необходимые пред-
посылки для становления личностно ориентиро-
ванного образования и использования личностного
подхода в управлении ею.

Под “подходом” философы понимают ориен-
тацию человека в познавательной или превращает
деятельности.

Большинство исследователей считает, что в со-
став определенного подхода входят три компонента:
1. основные понятия, что используются в процессе
познания или превращения;

2. принципы как исходные положения деятельности;
3. приемы и методы построения процесса познания
или превращения.

Взяв во внимание вышеупомянутое, личност-
но ориентированный подход рассматривается как
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методологическая ориентация в управленческой де-
ятельности, что позволяет с на систему понятий, идей,
способов действий обеспечить и поддержать процес-
сы самопознания, самопостроения, самореализации
личности каждого субъекта педагогической системы,
развитие ее неповторимой индивидуальности.

Наиболее существенными аспектами лично-
стно ориентированного подхода являются такие, ко-
торые определяют его как:
• ориентацию в педагогической деятельности;
• комплексное образование, что состоит из понятий,
принципов и способов действий;

• содействие развитию индивидуальности субъектов.
Исходя из теоретических исследований про-

блем управления  (В.В. Анисимовой, Л.И. Данилен-
ко, Г.А. Дмитренко, Г.В. Ельниковой, В.И. Маслова,
М.М. Поташника, В.В. Серикова и тому подобное) и
не претендуя на исчерпаемость и совершенство на-
ших рассуждений, попробуем сравнить традицион-
ное и личностно ориентировано управление за таки-
ми характеристиками, как стратегия управления,
структура модели управления, инструменты управ-
ления, управленческий цикл, методы, формы управ-
ления, специфика управления, деятельность руково-
дителя относительно становления и
функционирования педагога, оценка профессио-
нальной деятельности педагога.

Выводы
«Субъектно-объектная» система управления

учебным заведением выступает в роли катализатора
социальной неровности и несправедливости, и так,
необходима  замена на «субъектно-субъектную» си-
стему, поскольку каждый человек определенной ме-
рой имеет право на участие в процессе управления
образованием (в нашем случае – высшим учебным
заведением). Но такой вывод отрицается самым ха-
рактером существования общества, его дифференци-
ацией за большим количеством признаков: вековой,
профессиональной, признаком пригодности и т.п.

Именно на выявление оптимального соотно-
шения «руководитель – подчиненный», что разре-
шает достичь наиболее эффективного предоставле-
ния образовательных управленческих услуг, и
направленный научный поиск представителей лич-
ностно – ориентированного подхода к управлению
образованием. Но было бы ошибкой считать, что
личностно – ориентированный подход является еди-
ным подходом к управлению современной высшей
школой. Так, можно назвать человекоцентристсткий
подход, технологической базой которого является
мотивационное программно-целевое управление,
адаптивный подход, который базируется на техноло-
гии рефлексивного управление и т.п. И все же лично-
стно-ориентированное управление, как парадигмаль-
ное явление в  современной науке управления
образовательными заведениями, владеет большим
потенциалом развития, поскольку ориентируется не
столько на человека (со всеми его недостатками),
сколько на личность, определяется как система соци-
ально значимых качеств человека (а не всех), как мера
духовного в человеке, мера его направленности на

добро, как высочайшая форма существования чело-
веческого духа.

Перспективы дальнейших исследований в
данном направлении.

Переход к личностной парадигме означает ко-
ренное изменение приоритетов в управлении заве-
дениями образования. Личностно ориентированный
процесс управления видится как процесс сотрудни-
чества руководителя с педагогами, другими субъек-
тами, при этом участники процесса выступают как
паритетные, равноправные, в меру своих знаний и
возможностей, партнеры. Очевидно, что в заведении
образования для его саморазвития должна склады-
вать и своеобразная инфраструктура, которая суще-
ствует в виде произведенной в коллективе и такой,
что воспринимается всеми, системы ценностей. Эти
ценности могут и не отличаться от общепринятых,
но важно, чтоб они были пережиты, сформирован-
ные самими участниками учебно-воспитательного
процесса. Основу этого ценностно-культурного про-
странства составляет воображение о личности с при-
сущим ей устремлением понять смысл всего, что
происходит, осознать степень своей ответственности
за это, самостоятельно строить собственный жизнен-
ный опыт. Характеристикой стиля управления здесь
является личный пример саморазвития руководите-
ля, научность, компетентность и гуманизм его реше-
ний. Результаты работы педагога оцениваются по
конечным личностно-развивающим итогам.

Именно поиск механизмов роста и развития
личностных качеств человека, актуализация проблем
личности, рассмотрение ее как целостной системы,
которая развивается, является особенностью совре-
менного этапа становления личностно ориентиро-
ванного управления [2].

Практическая реализация личностно ориенти-
рованного управления, по мнению его поклонников,
приводит к повышению уровня активности участни-
ков учебно-воспитательного процесса, их стремле-
ние к творчеству, инициативе, готовности принимать
решение и нести за них ответственность; формиро-
вание морально здорового климата в педагогичес-
ком коллективе, атмосферы доверия, взаимоуваже-
ния, отсутствия напряженности; создание системы
самоуправления на разных управленческих уровнях;
поддержки, защиты личности, развития человека в
человеке и развития у нее механизмов самореализа-
ции, саморазвития, авторефлексии, саморегуляции,
самозащиты, самообразования и самовоспитания,
необходимого для становления и утверждения само-
бытного личностного Я – образ и диалогического,
безопасного средства взаимодействия с людьми, при-
родой, культурой, цивилизацией.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ
Ким Т.К.

Российский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма

Аннотация. Семья в новых социально-экономических усло-
виях продолжает оставаться основным институтом социа-
лизации детей, но в выполнении этой функции встречается с
серьезными проблемами. Совершенствование взаимодействия
семьи и школы невозможно без учета тех  изменений, кото-
рые семья претерпела за последние годы. Изменения в ее
структуре, социальном положении, хозяйственно-бытовой
деятельности сказались на взаимоотношениях родителей и
детей, что актуализирует проблему совершенствования под-
готовки будущего учителя к работе с родителями.
Ключевые слова: семья, воспитание, потенциал, взаимодей-
ствие.
Анотація. Кім Т.К. Виховний потенціал сім’ї. Сім’я в соц-
іально-економічних умовах продовжує залишатися основ-
ним інститутом соціалізації дітей Але виконання цієї функції
зустрічається з серйозними труднощами. Вдосконалювання
взаємодії сім’ї та школи неможливо без тих змінень які сім’я
перетерпіла за останні роки. Зміни в її структурі, соціально-
му положенні, господарсько-побутовій праці відбилися на
взаємовідношеннях батьків та дітей, що актуалізує проблему
вдосконалення підготовки майбутнього учителя до роботи з
батьками.
Ключові слова: сім’я, виховання, потенціал, взаємодія.
Annotation.  Kim T.K. Тhe educational potential  of family.
Family in new social  and economic conditions continues to
remain the basic institute of socialization of children, but in
performance of this function meets serious problems. Perfection
of interaction of family and school is impossible without taking
into account those changes which the family has undergone for
last years. Changes in its structure, a social status, economic
activities-household have affected mutual relations of parents
and children that  staticizes a problem of perfection of
preparation of the future teacher to work with parents.
Keywords: family, education, potential, interaction.

Введение.
Модернизация российского образования тре-

бует активных преобразований в сфере воспитания
подрастающего поколения, в том числе и физичес-
кого воспитания. Для осуществления эффективного
физического воспитания детей и подростков требу-
ется соблюдение важнейшего принципа образова-
тельной системы – принципа единства семьи и шко-
лы. Благодаря Закону РФ «Об образовании» (1992),
педагогическая система стала более внимательно
относиться к интересам и правам семьи ребенка.
Однако в целом  проблема интеграции воспитатель-
но-образовательных усилий образовательного уч-
реждения и семьи требует дальнейшей разработки.

Работа выполнена по плану НИР Российского
государственного университета физической культу-
ры, спорта и туризма.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – анализ воспитательного

потенциала современной семьи, как необходимого
условия эффективного взаимодействия школы и се-
мьи при организации физического воспитания детей
и подростков.

Цель конкретизировалась в следующих иссле-
довательских задачах:
1.Изучить научно-методическую литературу и иные
информационные источники по проблеме иссле-
дования и на их основе выделить воспитательные
возможности современной семьи.

2.На основе использования воспитательного потен-
циала семьи исследовать пути сотрудничества шко-
лы и семьи.

Результаты исследования.
Для решения поставленной проблемы нами

была предпринята попытка исследования воспита-
тельного потенциала как педагогического явления. В
справочной литературе термин «потенциальность»
(от латинского слова potentia – «скрытая сила») оп-
ределяется как «возможность, как наличные силы,
которые могут быть пущены и использованы». Со-
ответственно, потенциал как понятие обозначает
«внутреннее присущее тому или иному явлению,
процессу, общественному или естественно-биологи-
ческому организму возможности дальнейшего рос-
та, развития и саморазвития в качестве определен-
ной целостности, системы» [Петровский А.В., 1981].
Применительно к семье можно говорить о ее потен-
циале в целом, а вместе с тем и о ее экономическом,
культурном, нравственном, креативном, репродук-
тивном и воспитательном потенциале. Последний
означает «внутренние, присущие семье наличные
возможности в формировании личности, объектив-
ные и субъективные, реализуемые как сознательно,
так и стихийно» [5].

Воспитательный потенциал семьи можно пред-
ставить как обусловленную общественными отно-
шениями и социальной средой степень развития ее
возможностей в формировании личности, реализу-
ющихся через все стороны ее деятельности, функ-
ции, в том числе и собственно воспитательную.

Исследование этой проблемы позволяет кон-
статировать, что под воздействием социально-поли-
тических, экономических, демографических, психо-
логических и других факторов объективного и
субъективного характера происходит снижение вос-
питательного потенциала массовой российской се-
мьи. Это вызвано:
· испытываемым многими семьями дефицитом
средств и времени для воспитания и развития де-
тей (в 30% семей с детьми вынуждены подрабаты-
вать один или оба родители);

· явным дефицитом общения и совместных дел ро-
дителей и детей;

· нарастанием отчуждения между детьми и родите-
лями вследствие увеличения разрыва между цен-
ностями старшего и младших поколений, сверх за-
нятости родителей, отсутствия благоприятной
эмоциональной атмосферы;
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· сокращением социальной инфраструктуры детства
и резким снижением уровня социальных гарантий
для детей в жизненно важных сферах духовного и
физического развития;

· усилением влияния асоциальных и криминальных
групп в микросреде семьи.

Многие авторы воспитательный потенциал
семьи определяют как комплекс условий и средств,
которые в той или иной степени определяют педаго-
гические возможности семьи. Этот комплекс объе-
диняет материальные и бытовые условия, числен-
ность и структуру семьи, развитость семейного
коллектива и характер отношений между его члена-
ми. Воспитательный потенциал определяется идей-
но-нравственным, эмоционально-психологическим
и трудовым настроем семьи, а также жизненным
опытом, образованием и профессиональными каче-
ствами родителей. Большое значение имеет личный
пример отца, матери, традиции семьи, характер об-
щения в семье с близкими, окружающими, а также
уровень педагогической культуры взрослых (в пер-
вую очередь матери и отца), распределение между
ними воспитательных обязанностей, взаимосвязь
семьи со школой и общественностью.

Анализ воспитательного потенциала семьи
предполагает, прежде всего, выделение его ведуще-
го компонента. Какими, несомненно, являются внут-
рисемейные отношения, ибо семейный микросоци-
ум представляет собой определенную систему связей
и взаимодействий между ее членами, возникающих
в процессе удовлетворения разнообразных и много-
плановых потребностей.

Нравственно-эмоциональная сторона внутри-
семейных отношений – уникальный воспитательный
фактор, не имеющий своего равнозначного эквива-
лента. В системе внутрисемейных отношений главен-
ствующими являются отношения между супругами.
Именно от характера и состояния супружеских от-
ношений зависит нравственно-эмоциональный кли-
мат в семье, а значит, и ее воспитательные возмож-
ности. Многочисленные исследования и
непосредственный практический опыт убедительно
доказывают тот факт, что чем меньше тепла, ласки,
заботы получает ребенок, тем медленнее он форми-
руется как личность. Даже недостаточное внимание,
низкая частота общения родителей и детей вызыва-
ют инфантильность личности, следствием чего явля-
ются отставание в развитии, плохая успеваемость в
школе, а нередко и нарушение психического и физи-
ческого здоровья.

Нравственно-эмоциональная сторона отноше-
ний в семье формирует ту основу, на которой «стро-
ится» духовное развитие ребенка. Направленность
же этого развития определяется содержанием и це-
левыми установками родительского примера. Ро-
дительский пример представляет собой реализацию
в действиях, поступках определенных ценностных
начал, выражающих мировоззренческую и нрав-
ственную позицию личности. Живой родительский
пример следует рассматривать как специфическую

форму передачи социального, в том числе и нрав-
ственного, опыта старшего поколения младшему, как
важнейший элемент сложного механизма социаль-
ного наследования.

На роль родительского примера в воспитании
детей указывал А.С. Макаренко, обращаясь к роди-
телям: «Ваше собственное поведение – самая реша-
ющая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребен-
ка только тогда, когда с ним разговариваете, или
поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитыва-
ете его каждый момент вашей жизни, даже когда вас
нет дома» [1, 2, 4].

Численность и структура семьи, как относи-
тельно самостоятельный фактор оказывает на вос-
питательный потенциал сложное, противоречивое и
недостаточно изученное влияние.

Каждый седьмой российский ребенок, не до-
стигший 18 лет, воспитывается в неполной семье. Не-
полнота семьи вызывает существенное ухудшение
ее воспитательного потенциала. Дети в таких семьях
в два раза чаще, чем в полных, остаются без всякого
присмотра, что приводит к безнадзорности со всеми
вытекающими отсюда последствиями. В неполной
семье значительно чаще возникают конфликты меж-
ду матерью и детьми – подростками.

При этом наиболее уязвима, с точки зрения
воспитательного потенциала, неполная семья, воз-
никшая вследствие развода. Развод и предшествую-
щий ему конфликт нередко деформируют психику
ребенка, его нравственное и эмоциональное разви-
тие. Вследствие сложившейся демографической си-
туации наблюдается тенденция роста числа однодет-
ных семей (34%).

С другой стороны, эмпирические исследова-
ния показывают, что количество детей из однодетной
семьи, продолжающих свое обучение после оконча-
ния средней школы, на 30% выше, чем в многодет-
ных семьях.

Следует отметить также, что воспитательный
потенциал многодетной семьи имеет свои как поло-
жительные и отрицательные характеристики. С одной
стороны, здесь меньше почвы для формирования эго-
изма, больше возможностей для общения и заботы
друг о друге и поэтому успешнее могут формиро-
ваться такие нравственные качества, как чуткость, от-
ветственность, уважение к людям, толерантность. С
другой стороны, в многодетных семьях существенно
увеличивается физическая и психическая нагрузка на
родителей, особенно на мать. В таких семьях взрос-
лые нередко утрачивают чувство справедливости в
отношении к детям, проявляют к ним неодинаковую
привязанность и внимание. Для старших детей в такой
семье характерно стремление к лидерству и руковод-
ству, даже когда для этого нет оснований. И, к сожале-
нию, дети из многодетных семей в 3,5 раза чаще, чем
дети из других типов семей, становятся на социально
опасный путь поведения.

Таким образом, нельзя категорично утверж-
дать о явном преимуществе воспитательных возмож-
ностей одного типа семей перед другими.
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Уровень педагогической культуры, будучи
важнейшей и необходимой частью общей культуры
человека, наряду с его нравственной, эстетической,
профессиональной культурой, тесно взаимодейству-
ет с ними, и вместе с тем представляет относительно
самостоятельное явление. «Поэтому, – пишет В.Я.
Титаренко, – в своем сущностном качестве она мо-
жет быть понята как конкретно-исторический специ-
фический способ сознательного решения стоящих
перед семьей воспитательных задач. С точки зрения
содержания понятия педагогическую культуру сле-
дует рассматривать как совокупность специфичес-
ких «механизмов» и средств, овладение которыми
делает семью способной организовать воспитатель-
ный процесс и руководить им в соответствии с опре-
деленными общественными требованиями» [6].

В настоящее время удельный вес и значимость
педагогической культуры родителей в воспитатель-
ном потенциале семьи неуклонно возрастает. Это
обусловлено, прежде всего, ростом и усложнением
задач семейного воспитания и самого воспитатель-
ного процесса. Важными признаками сформирован-
ной педагогической культуры родителей являются
осознание ими целей воспитания детей, понимание
закономерностей и своеобразия личностного разви-
тия воспитанников, соответствие требований и ожи-
даний родителей возможностям и потребностям де-
тей, гибкость и учет конкретной педагогической
ситуации, умение применять разнообразные мето-
ды и приемы воспитания.

В нашей стране воспитание детей в семье рас-
сматривается как важнейшее государственное дело
и гражданский долг родителей [6]. Однако родительс-
кая ответственность не сводится только к юридичес-
кой. И не закон является главным гарантом ее станов-
ления и укрепления. Родители выполняют свои
обязанности, прежде всего потому, что это является
их нравственным долгом. Родительская ответ-
ственность представляет собой особое нравствен-
но-психологическое состояние личности родителя,
характеризующееся сознанием и чувством долга по
отношению к детям. Как нравственно-психологичес-
кий феномен, родительская ответственность вклю-
чает в себя эмоциональную и рациональную сторо-
ну. Если эмоциональная сторона родительской
ответственности складывается преимущественно под
влиянием родительской любви, то ее рациональная
сторона в основном формируется вследствие осоз-
нания объективного содержания родительской ответ-
ственности, которая представляет собой комплекс
требований к родителям, обусловленных обществен-
ными потребностями, а также конкретной ситуаци-
ей, складывающейся в рамках семьи. Именно от чув-
ства и осознания родительской ответственности
зависит мера педагогической активности родителей.
В зависимости от состояния, уровня развития рас-
смотренных и других компонентов воспитательного
потенциала выделяются различные в социально-пе-
дагогическом отношении типы семей:
1)  воспитательно-сильная семья;

2)  воспитательно-устойчивая;
3)  воспитательно-неустойчивая;
4)  воспитательно-слабая с утратой контакта с детьми
и контроля за ними;

5)  воспитательно-слабая с постоянно конфликтной
атмосферой;

6)  воспитательно-слабая с агрессивно-негативной
атмосферой;

7)  маргинальная; с алкогольной, сексуальной демо-
рализацией и т.д.;

8)  правонарушительская;
9)  преступная;
10) психологически отягощенная.

Воспитательные возможности в семьях пер-
вого типа близки к оптимальным. Структурная и
материально-бытовая характеристики таких семей не
являются определяющими. В неполной или менее
обеспеченной семье могут возникать серьезные вос-
питательные трудности, но на первый план выступа-
ют, прежде всего, атмосфера семьи, воспитательная
позиция родителей, характер их взаимодействия с
детьми, степень доверия, влияния, контроля.

Второй тип обеспечивает в целом благопри-
ятные возможности для воспитания, несмотря на
определенные трудности и конфликты в семейном
взаимодействии, затруднения в выборе средств об-
щения, в сохранении психологической близости, ко-
торые преодолеваются с помощью других соци-
альных институтов, и, прежде всего школы.

Третий тип определен по признаку наличия
неправильной педагогической позиции родителей
(гиперопека, авторитарность, попустительство и т.д.),
которая в то же время замыкается и корректируется.
Поэтому воспитательный потенциал подобных семей
довольно высок, но результаты семейного воспита-
ния требуют коррекции, как в отношении родителей,
так и в отношении детей.

Четвертый тип стал выделяться сравнитель-
но недавно. Речь идет о семьях, в которых родители
по разным причинам (плохое здоровье, чрезмерная
загруженность на работе, недостаток образования,
педагогической культуры) не в состоянии правильно
воспитывать детей. И хотя конфликты в таких семьях
обычно не наблюдаются, постоянно происходит фак-
тическая утрата влияния семьи на ребенка (особен-
но в подростковом возрасте), контроля за его интере-
сами, планами, времяпрепровождением, контактами,
В силу этого продуктивное взаимодействие с детьми
минимально, поэтому «чем больше ослаблено вли-
яние семьи... тем больше места в жизнедеятельности
подростка и его развитии занимает стихия нефор-
мальных групп» [3].

Остальные типы семей, характеристики ко-
торых, как и уровень воспитательного потенциала,
отчетливо видны в их названиях, также нередко
встречаются в социально-педагогической действи-
тельности.

Воспитательный потенциал семьи, определяя
её педагогические возможности, реализуется посред-
ством ряда педагогических и социально-психологи-
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ческих механизмов. К таким механизмам относятся:
· инпринтинг – запечатление, фиксирование ребен-
ком, преимущественно в младенческом возрасте,
на рецепторном и подсознательном уровнях осо-
бенностей воздействующих на него объектов, преж-
де всего родителей;

· подражание – следование какому-либо предмету,
образу, посредством чего происходит чаще всего
непроизвольное усвоение ребёнком социального
опыта;

· экзистенциальный нажим – овладение языком и
усвоение поведенческих норм в процессе взаимо-
действия со значимым лицом;

· идентификация – процесс отождествления ребён-
ком себя с родителями или одним из них;

· рефлексия – внутренний диалог, в котором подро-
сток оценивает, принимает или отвергает те или
иные семейные ценности, нормы, традиции.

Указанные механизмы действуют с различной
степенью интенсивности в различные периоды жиз-
ни ребёнка в родительской семье. Вместе с тем, все
эти механизмы объединяет то, что они реализуются
в процессе межличностного взаимодействия роди-
телей и детей – в их общении и сотрудничестве в раз-
личных видах бытовой, игровой, познавательной, тру-
довой, культурно-досуговой и другой совместной
деятельности, как в семье, так и за её пределами. Ре-
зультатом этой деятельности выступает формирова-
ние определённого стиля взаимодействия, который
определяет воспитательный эффект семьи в виде вза-
имного влияния родителей и детей друг на друга.

Проводимые в начале 90-х годов реформы
российского общества оказали на семью неодноз-
начное воздействие, привели к глубоким изменени-
ям ее жизнедеятельности, повлекшим за собой и из-
менения ее воспитательного потенциала.

Для большинства россиян ценность семьи и
семейного образа жизни остается очень высокой
(87%). Вместе с тем изменение социальных условий
жизнедеятельности семьи привело к появлению не-
гативных тенденций.

Снижается интенсивность заключения браков
и одновременно повышается уровень окончательно-
го внебрачья. Повышается уровень разводимости.
Уменьшается степень компенсации разводов повтор-
ными браками. Происходит снижение интенсивнос-
ти рождения.

Как показали исследования для определенной
части российских семей (не более 10%) социально-
экономические реформы, насыщение рынка това-
ров и услуг, в том числе и в сфере физической куль-
туры и спорта, означают расширение их
воспитательных возможностей, т.к. позволяют луч-
ше удовлетворять многообразные потребности де-
тей, расширять их образовательный кругозор, боль-
ше времени уделять общению с ними и другим
семейным делам. Однако в семьях, не адаптировав-
шихся к изменившимся социальным и экономичес-
ким условиям, накапливается психологическая уста-
лость, переходящая в депрессию, раздражение и

агрессивность. Большинство семей испытывает на
себе масштабное явление недостаточности ресурсов
(духовных и материальных), необходимых для выжи-
вания, полноценного развития и социализма детей.

Ведущим методом воспитания в семье, как
известно, является метод подражания. Родители яв-
ляются образцом для подражания, поэтому, чтобы
предвидеть траекторию развития личности ребенка,
важно учитывать личностные качества родителей.
Качества личности родителей во многом определя-
ют воспитательный потенциал семьи.

Негативные качества родителей снижают спо-
собность семьи как педагогической системы к само-
организации, самостабилизации, синтезогенезу, по-
вышают ее чувствительность к негативным явлениям
общества или приводят к закрытости, что ограничи-
вает доступ культуры, снижает уровень образован-
ности и воспитанности членов семьи, вследствие чего
возникают сложности с социальной адаптацией у
самих родителей и их детей.

Выводы.
Таким образом, в качестве важнейших со-

ставляющих воспитательного потенциала семьи
можно выделить внутрисемейные отношения, нрав-
ственный пример родителей и их личностные каче-
ства, состав и структура семьи, ее жизнедеятель-
ность, уровень образования и педагогической
культуры родителей, степень их ответственности за
воспитание детей.

Российская семья во все века нуждалась в по-
мощи государства, его воспитательных и образова-
тельных институтов в воспитании своих детей. Сегод-
ня эта помощь необходима, как никогда. Поэтому
поддержка семьи со стороны школы сегодня не мо-
жет ограничиваться сообщением необходимых зна-
ний родителям о том, как правильно воспитывать
детей. Она должна реализоваться как общая заинте-
ресованность учителей и родителей в организации
гуманной педагогической среды вокруг каждого ре-
бенка, в оптимизации педагогического взаимодей-
ствия родителей с детьми при участии и с помощью
школы и педагогов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
воспитательного потенциала семьи.
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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Кольцова О.С.
Херсонський державний університет

Анотація. В даній статті розглядається актуальність визначе-
ної проблеми та потреба в морально-духовній особистості
як основній рушійній силі суспільства на різних історичних
етапах. Різні підходи до проблем морального виховання доз-
воляють конструювати своєрідні моделі особистості. Кожна
з яких має право на існування й одночасно потребує допов-
нення іншою. Сучасна педагогічна наука прагне до цілісно-
го бачення особистості.
Ключові слова: мораль, виховання, якості, особистість, ідеал,
система.
Аннотация. Кольцова О.С. Моральное воспитание  в исто-
рии педагогической науки. В данной статье рассматривается
актуальность избранной проблемы и ее объективная необ-
ходимость в морально-духовной личности, как основной
двигательной силы общества на  различных исторических
этапах. Разные подходы к проблемам морального воспита-
ния позволяют конструировать своеобразные модели лично-
сти. Каждая из них имеет право на существование и одно-
временно нуждается в дополнении другой. Современная
педагогическая наука стремится к целостному видению лич-
ности.
Ключевые слова: мораль, воспитание , качества, личность,
идеал, система.
Annotation. Кoltsova O.S. The moral education in history of
pedagogical science. In given article the urgency of the elected
problem and its objective necessity for the moral – spiritual
person, as basic motive force of a society in teaching different
historical periods. Dif ferent approaches to problems of
intellectual education allow to construct original models of the
person. Each of them has the right to existence and
simultaneously another requires addition. The state-of-the-art
pedagogical science tends to integrated vision of the person.
Keywords: moral, education, qualities, person, ideal, system.

Вступ.
У сучасній педагогічній науці вагоме значен-

ня приділяється моральному вихованню як одному з
пріоритетних напрямів розвитку нашої держави.

Теоретичною основою дослідження є поло-
ження світової педагогічної думки вітчизняних та за-
рубіжних філософів і педагогів (Сократ, Платон, Ари-
стотель, Я. Коменський, К. Ушинський, І. Зязюн, І. Бех
та ін.) 

Перші кроки людства в організації суспільно-
го життя були невіддільні від усвідомлення необхід-
ності морального виховання, що зумовлювалося
перш за все потребою передати моральний досвід
старших поколінь молоді. Разом з тим кожне суспіль-
ство через системи виховання, які включають фор-
мування у особистості певних моральних якостей,
стимулювало спосіб життя своїх членів, котрий відпо-
відає ідеалам цього суспільства, його моральним
принципам, нормам і правилам.

Робота виконана за планом НДР Херсонсько-
го державного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – визначити роль та місце мо-

рального виховання в різні історичні періоди.
Поставлена мета передбачає виконання таких

завдань: з’ясувати стан дослідження проблеми в пе-
дагогічній теорії та виховній практиці.

Результати досліджень.
Виховний процес у своєму історичному по-

ступі завжди певним чином був пов’язаний з філо-
софською проблематикою, яка осмислювала на
відповідному світоглядному рівні ставлення людини
в світі, сутність культури, вихідні цінності буття люди-
ни в світі, співвідношення її свободи і відповідаль-
ності, форми й типи людської ментальності. Харак-
тер вирішення цієї проблематики визначав і типи
виховних процесів, на основі яких формувалась і роз-
вивалась особистість.

Соціальна значущість особистості із прадавніх
часів хвилювали філософів, педагогів, природо-
знавців. Ще в давньогрецькій літературі можна на-
трапити на характеристику особистості (поема Апол-
лонія Родоського “Аргонавти”, поема Гомера
“Іліада”), де вихователь міфічних героїв Ясона і Ахіла
кентавр Хірон наділяється якостями глибинного мис-
лення, непересічного інтелекту, мужності, хороб-
рості, правдивості, чесності, естетичними засадами.

В історії педагогіки афінська система вихо-
вання залишила слід як провідниця високої духовної
культури, форпост формування гармонійної люди-
ни, визначальними якостями якої були моральна
чистота, духовне багатство та фізична досконалість.
Демократичний афінський лад породив образ іде-
альної людини, яка уособлювала гармонію фізич-
ного розвитку та розумове, моральне, естетичне і
фізичне виховання [4].

Мистецтво періоду розквіту афінської демок-
ратії (середина V ст. до н.е.) нерідко давало яскраві
зразки, що підтверджували тезу про необхідність мо-
рального виховання, одним із результатів якого було
вміння розрізняти добро і зло. Так, Софокл у своїй
трагедії „Антігона” стверджував: „Недаремно славне
мовить прислів’я мудре: Хто лихе вважає добрим,
того вже ведуть боги на манівці безтямні,— недовго
йому ждать тягарів недолі.”

У Сократа моральне виховання невід’ємно по-
в’язане з самовихованням, оскільки формування пе-
реконань передбачає довгочасну працю над собою.
Самовдосконалення особистості філософ розумів як
процес, що триває протягом усього свідомого життя.
Ксенофонт наводить такі слова Сократа: „Краще за всіх
живе, я гадаю, той, хто більше за всіх піклується про те,
щоб ставати якомога кращим, а приємніше за всіх —
хто більше усвідомлює, що він стає кращим”.

Видатний філософ тих часів Платон, своє ба-
чення системи виховання дітей і молоді в умовах ра-
бовласницького суспільства окреслив у творах “Дер-
жава”, “Закони” та “Протагор”, де викладено багато
думок щодо виховання дітей, розширення навчаль-
них програм, створення державної системи вихован-
ня, освіти для дорослих членів суспільства і самовдос-
коналення людини протягом життя [4,8].

Аристотель у своєму етичному трактаті „Ніко-
махова етика” писав, що метою моралі є навчити
людину стати моральною, а разом з тим і щасливою.

Згідно з філософсько-педагогічною системою
Платона і Аристотеля, виховання має бути орієнто-
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ване на розвиток гармонійної особистості, що есте-
тичне і моральне виховання є свідченням гармонії,
реальні вияви якої спостерігаються у спорті, астро-
номії, математиці та граматиці .

Представники стоїцизму навпаки визнавали
нездійсненність морального ідеалу, відображаючи
складні суперечливі процеси, властиві суспільству
періоду розпаду античного світу.

Посідоній, представник Середньої Стої,  розг-
лядав доброчесність як результат засвоєння наук, і як
наслідок формування звичок. Діоген Лаертський із
цього приводу зазначає: „Посідоній не вважає, що
для щастя достатньо однієї чесноти, а вважають, що
потрібне і здоров’я, і грошові витрати, й сила.” [8].

Представники Пізньої Стої (Сенека, Епіктет і
Марк Аврелій) посилюють індивідуалістичні мотиви,
закликають до самоізоляції від світу, який погрузнув у
розпусті. ”Люди повсюди шукають утіх,— писав Се-
нека,— кожний порок б’є через край. Жадоба до роз-
кошів скочується до зажерливості; чесність у забутті;
що обіцяє приємну нагороду, того не соромляться...”

Отже, для пізнього стоїцизму характерне по-
силення моралістичного сприйняття світу в цілому.
Необхідність морального самовдосконалення Сене-
ка виводив із факту єдності божественного, природ-
ного і людського, мораль при цьому виступає особ-
ливою якістю людської природи, яку необхідно
зміцнювати й розвивати, щоб виробити в собі
здатність протистояти впливові зовнішніх житейських
мотивів [4,8].

Таке трактування морального самовдоскона-
лення, що набуває релігійного забарвлення, підготу-
вали в подальшому синтез етичних і християнських
ідей. Значною віхою на цьому шляху було етичне
вчення одного з найвідоміших християнських мисли-
телів Августина Аврелія, де людина опору знаходить
у Богові. У християнському світі загальнолюдські вар-
тості були виокремленні у біблії як заповіді Божі [5].

Проблеми морального виховання доби Рене-
сансу висвітлені гуманізмом. Об’єктом вивчення стає
людина і все людське, замість середньовічного “бо-
жественного”.

Основне обґрунтування моралі, моральності
та етики, належить Канту. Він визначив, що мораль
знаходиться в межах людської свободи, де воля осо-
бистості є автономною. Морально-позитивного зна-
чення вона набуває завдяки лише її узгодженості з
вищим моральним законом.

На відміну від Канта, Гегель відрізняв і розме-
жовував поняття моралі і моральності. За Гегелем,
мораль — обмеження діяльності сферою духу, а мо-
ральність — інша, друга природа людини, її сутність
— підпорядкування особистості державним інтере-
сам [4,5].

Вагомий внесок у розвиток педагогічної дум-
ки зробив англійський філософ, просвітитель і педа-
гог Д. Локк. Локківська концепція морального вихо-
вання спрямовувала на виконання пріоритетного
завдання – формування високоморальної людини,
громадянина, здатної утверджувати моральні ідеали.

Ґрунтовну розробку процес морального ви-
ховання дістав в етиці Дж. Дьюї, яка є осердям його
соціальної педагогіки. Вчений виходив насамперед із
морального досвіду людського життя. Суть і характер
моральних норм, принципів і настанов визначають-
ся їх інструментальною здатністю забезпечувати до-
сягнення бажаної мети.

Опоненти Дж. Дьюї, Л. Кольберг і Р. Мейє, ха-
рактеризують таку моральну позицію як етичний
релятивізм, згідно з яким немає й не може бути за-
гальних моральних цінностей і кожний має керувати-
ся власним розумінням моральних принципів або
власним почуттям [4].

Обґрунтування ідеалу національної освіти на-
лежить К.Д.Ушинському, де важливе місце займають
питання виховання, у яких він спирався на ідею гар-
монійного розвитку особистості. Гармонійно розви-
нутою він вважав людину, у якої поєднанні розумова
зрілість, моральна досконалість, фізична і естетична
розвиненість. Головним, К.Д. Ушинський, вважав
моральне виховання: „Ми сміливо висловлюємо пе-
реконання, що вплив моральний складає головне зав-
дання виховання, більш важливе, ніж розвиток розу-
му і наповнення голови знаннями.” [5].

Українська система виховання належить до
давніх педагогічних традицій нашого народу. Пробле-
мам морального  виховання присвячені праці таких
видатних українських педагогів, як Г. Ващенко, А. Ма-
каренко, В. Сухомлинський, О. Духнович [2, 5, 6].

У своїх працях “Виховний ідеал”, “Виховання
любові до Батьківщини”, “Виховання волі і характе-
ру”, “Тіловиховання як виховання волі і характеру”,
“Виховна роль мистецтва”, “Основи естетичного ви-
ховання” та ін. Г. Ващенко, зокрема, обґрунтував
власну педагогічну систему. В основу виховання ук-
раїнської молоді професор Г. Ващенко ставить загаль-
нолюдські й національні цінності, виплекані народом
протягом віків [6].

Принципово важливими в українській педа-
гогічній науці були положення, сформульовані А.Ма-
каренком та В.Сухомлинським.

В педагогічних ідеях А.Макаренка багато ува-
ги приділялося принципові виховання колективу й
через колектив. На думку педагога, намагання уник-
нути конфліктних ситуацій, надмірне обмеження ак-
тивності самодіяльності, намагання захистити їх від
боротьби з труднощами життя, з тим, щоб зробити
процес виховання зовні благополучним, чреваті не-
безпекою одержання негативних результатів [5].

О.В.Духнович одним з головних принципів у
вихованні молоді називав принцип народності. Оск-
ільки на соціальне виховання дитини значний вплив
здійснює її оточення та побут. Поряд з принципом
народності, велику увагу в своїх працях педагог при-
діляв принципу природовідповідності. Ці фактори
перебувають у тісній взаємозалежності і визначають
суспільне та індивідуальне обличчя людини [2, 6].

Актуальними залишаються і на теперішній час
педагогічні погляди видатного українського педагога
В. Сухомлинського. Він, продовжуючи розвивати й
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поглиблювати ідеї А. Макаренка, підкреслював, що
шлях від морального поняття до морального переко-
нання ”проходить через єдність моральної звички і
моральної свідомості. Далі йде тривалий, складний
процес формування особистих моральних переко-
нань. Особисті моральні переконання – це кінцевий
результат морального виховання, головний показник,
який характеризує духовне обличчя людини, єдність
думки і вчинку, слова і діла в її поведінці [6].

Логічне продовження і розвиток ідеї мораль-
ного виховання знайшли в працях сучасних українсь-
ких вчених.

І.А. Зязюн вважає, що „ідеал українського на-
ціонального виховання – це гармонійно і всебічно
розвинена особа українця з інтелектуально-творчи-
ми, духовно-моральними цінностями” [3].

Так Н.Є.Щуркова підкреслює, що аналізуючи
моральні якості, необхідно враховувати їхні функції в
поведінці суб’єкта, їхню взаємодію і здатність до взає-
модоповнення і взаємозбагачення [9].

Автори „Примірного змісту виховання ” вба-
чають моральну вихованість особистості у наявності
таких моральних якостей, як активність, самостійність,
ініціативність. І.С. Мар’янко головними показника-
ми вважає сумлінність, дружбу, взаємодопомогу, Н.І.
Монахов – повагу до інших, доброту, чесність.

Представники діяльнісного підходу І.Д. Бех,
В.В. Семенов, О.А. Леонтьєв та ін. вважають, що мо-
ральне самопізнання можливе лише через спілкуван-
ня в процесі моральної діяльності, через самоспос-
тереження, рефлексію, інтуїцію. Включення
особистості у моральну діяльність передбачає ово-
лодіння теоретичними знаннями морального спря-
мування, найпослідовніше це може бути досягнуто в
ситуації практичної дії. Тому пізнавальна діяльність
морального спрямування сприяє підвищенню моти-
вації до моральної діяльності, моральному розвитку
і становленню особистості [1, 7].

Висновки.
Аналіз різних підходів до проблем морально-

го виховання дозволяє зробити висновок, що вони
конструюють своєрідні моделі особистості, кожна з
яких має право на існування й одночасно потребує
доповнення іншою.

Сучасна педагогічна наука прагне до цілісно-
го бачення особистості, сформованого не як фор-
мальне поєднання різнопланових підходів, а як залу-
чення здобутків, що відкривають ті чи інші грані
особистості як цілісної істоти.

Подальші дослідження планується провести
у напрямку вивчення інших проблем морального
виховання учнів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ  МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ

ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ
ДИСЦИПЛІН
Коновальска Л.О.

Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова

Анотація. У статті проаналізовані результати анкетування
студентів та викладачів вищих педагогічних навчальних зак-
ладів опитаних щодо стану формування методичної компе-
тентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Потребують
удосконалення такі важливі складові методичної підготовки,
як знання змісту методичної роботи та різних форм мето-
дичної роботи, нормативних документів з організації фізич-
ного виховання школярів. Майбутні вчителі повинні волод-
іти вміннями ефективного використання навчально-методич-
ного забезпечення навчального процесу з фізичної культу-
ри в школі.
Ключові слова: компетентність, методична робота, форму-
вання, студенти, викладачі.
Аннотация. Коновальская Л.А. Исследование современного
состояния формирования методической компетентности
будущих учителей физической культуры в процессе изуче-
ния профессионально-ориентированных дисциплин . В ста-
тье проанализированы результаты анкетирования студентов
и преподавателей высших педагогических учебных заведе-
ний  опрошенных относительно состояния формирования
методической компетентности будущих учителей физичес-
кой культуры в процессе изучения профессионально-ориен-
тированных дисциплин. Нуждаются в совершенствовании
такие важные составу методической подготовки, как знание
содержания методической работы и разных форм методи-
ческой работы, нормативных документов по организации
физического воспитания школьников. Будущие учителя дол-
жны владеть умениями эффективного использования учеб-
но-методического обеспечения учебного процесса по фи-
зической культуре в школе.
Ключевые слова: компетентность, методическая работа, фор-
мирование, студенты, преподаватели.
Annotation.  Konovalska L.O. Research of modern condition
of methodological competence of future physical culture teachers
during professionally-oriented disciplines learning. The results
of questionnaire of students and lecturers of higher pedagogical
education institutions being asked concerning the condition of
methodological competence of future physical culture teachers
during professionally-oriented disciplines learning are analyzed
in the article. Require perfecting such important to composition
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of methodical preparation, as knowledge of the contents of
methodical work and dif ferent forms of methodical work,
normative deeds on architecture of physical training of
schoolboys. The future teachers should own skills of an effective
utilization of educational methodical security of educational
process on physical training at school.
Key words: competence, methodical work, formation, students,
teachers.

Вступ.
На сучасному  етапі розвитку  освіти   в  Ук-

раїні рівень здоров’я є однією з  визначальних умов
самореалізації людини у всіх сферах діяльності. За-
гальновизнане головне джерело розвитку й зміцнен-
ня ресурсів здоров’я людини – систематична фізич-
на активність протягом всього індивідуального життя.
Оскільки рухова активність школярів забезпечується
не тільки уроками фізичної культури, але й різнома-
нітними формами фізкультурно-оздоровчої й
спортивно-масової роботи, саме недостатня підго-
товки до цієї роботи вчителів-предметників  визна-
чає неефективність такої роботи в навчальному зак-
ладі. Науковці вбачають можливість виправлення
ситуації, що склалася, завдяки посиленню методич-
ної роботи вчителя фізичної культури з педагогіч-
ним загалом школи. Це, у свою чергу, вимагає відпо-
відної підготовки майбутніх учителів фізичної
культури у вищих навчальних закладах до забезпе-
чення цієї роботи.

Важливість методичної підготовки для подаль-
шої роботи майбутнього вчителя фізичної культури
підкреслюється багатьма авторами. Так, наприклад,
В.М.Кинль відзначає, що вчитель фізичної культури
надає методичну допомогу вихователям подовжено-
го дня, яка полягає у проведенні методичних нарад,
організації та проведенні практичних показових за-
нять у різні періоди навчального року, консультації
щодо підготовки навчальних планів, добору практич-
ного матеріалу та послідовності його реалізації [3, с.
11]. Л.І.Іванова акцентує увагу на важливості оволо-
діння  майбутніми вчителями  фізичної культури прак-
тичними вміннями щодо проведення методичної
роботи у декількох напрямках: “по-перше, щодо
здійснення планування всіх ділянок фізкультурно-оз-
доровчої роботи в загальноосвітньому навчальному
закладі; по-друге, навичками   організаційно-мето-
дичної роботи  з  вчителями-предметниками та особ-
ливо вчителями початкових класів для надання мето-
дичної допомоги в організації та проведення ними
фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчаль-
ного дня школярів (фізкультхвилинки на загальних
уроках – вчитель з предмету, години здоров’я – вчи-
тель-вихователь “групи подовженого дня”) та мето-
дичної роботи  з учнями щодо формування навичок
самостійних занять” [2, с. 51]. На думку  О.Г.Ярошен-
ко,  “такий важливий складник професійно-педагогі-
чної підготовки сучасного вчителя у ВНЗ, як мето-
дична підготовка, потребує не косметичного
поліпшення, а дієвих радикальних змін і доповнень. І
тут передусім важливо правильно визначитись із зав-
даннями, на розв’язанні яких слід першочергово зо-
середити увагу” [6, с. 70]. При цьому “перед викла-

дачами методичних дисциплін у вищих педагогічних
навчальних закладах постають відповідальні завдан-
ня щодо формування у студентів: а) усвідомленої
потреби у всебічній методичній підготовці; б) пози-
тивного ставлення до освоєння сучасних педагогіч-
них технологій; в) глибоких і різнобічних методичних
знань, належного рівня методичних умінь” [6, с. 70].
Автор вважає, що з метою досягнення цього “необх-
ідно насамперед домогтися престижу методичних
знань та умінь у професійно-педагогічній підготовці
студентів, а для цього – удосконалити навчальні про-
грами з методик викладання конкретних предметів у
середніх загальноосвітніх навчальних закладах, реалі-
зувати дедуктивний підхід у формуванні змісту прак-
тичних занять з цих дисциплін, осучаснити проведен-
ня педагогічної практики, надати педагогічного
спрямування вивченню фахових дисциплін” [6, с. 70].

Не зважаючи на велику кількість досліджень
проблеми професійної компетентності педагога
(В.В.Абрамова [1], Н.В.Мухаметзянова [4], О.І.Поме-
тун [5], Ю.П.Федоренко,   А.В.Хуторской та ін.), досі
не існує єдиного підходу до визначення методичної
компетентності вчителя фізичної культури, а пробле-
ма формування методичної компетенції майбутніх
учителів фізичної культури є актуальною і потребує
подальших досліджень з метою з’ясування:  сучас-
них психолого-педагогічних поглядів на  визначення
суті методичної роботи вчителя фізичної культури;
структури та рівнів сформованості методичної ком-
петентності майбутнього вчителя фізичної культури;
сучасного стану сформованості методичної компе-
тентності майбутнього вчителя фізичної культури;
теоретичного обґрунтування змісту, форм і методів
формування методичної компетентності майбутнь-
ого вчителя фізичної культури у процесі вивчення
професійно-орієнтованих дисциплін.

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – визначення сучасного стану

формування методичної компетентності майбутніх
учителів фізичної культури у процесі вивчення про-
фесійно-орієнтованих дисциплін.

Основні завдання дослідження:
1. Визначити ступінь дослідженості в психолого-пе-
дагогічній літературі проблеми формування мето-
дичної компетентності майбутніх учителів фізич-
ної культури у процесі вивчення
професійно-орієнтованих дисциплін.

2. Визначити сучасний стан формування методич-
ної компетентності майбутніх учителів фізичної
культури.

Результати дослідження.
Ґрунтуючись на аналізі науково-педагогічних

джерел, методична компетентність вчителя фізичної
культури розуміється нами як інтегративна якість, яка
характеризується сукупністю знань, вмінь, навичок
та особистісних якостей, якими володіє майбутній
вчитель фізичної культури при забезпеченні мето-
дичної функції своєї  професійної діяльності.
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Сучасний стан формування методичної ком-
петентності майбутніх учителів фізичної культури
вивчався у процесі проведення анкетування студентів
та викладачів вищих педагогічних навчальних закладів
та базувався на комплексній методиці, що охоплюва-
ла анкетування, спостереження, бесіди з учасника-
ми педагогічного процесу, математичну обробку
отриманих даних.

Опитування студентів факультетів фізичного
виховання вищих навчальних закладів (230 осіб)
свідчить, що загалом студенти усвідомлюють не-
обхідність методичної підготовки для подальшої усп-
ішної професійної діяльності (середній показник скла-
дає 89,65% від кількості опитаних). Аналіз даних
опитування студентів вищих навчальних закладів вка-
зує на те, що підготовка майбутніх учителів фізичної
культури переважно проводиться в напрямку збага-
чення студентів знаннями щодо мети, завдань та
змісту фізичного виховання у  загальноосвітньому
навчальному закладі (володіють 73,6% респондентів);
знаннями щодо впливу фізичних вправ на динаміку
розвитку дітей, а також взаємозв’язок і взаємоза-
лежність фізичного розвитку й рухової підготовле-
ності учнів з їхньою розумовою працездатністю (во-
лодіють 65,5% респондентів); вміннями оцінювати
навчальні досягнення учня з фізичної культури (во-
лодіють 70,9% респондентів), планувати фізичне ви-
ховання школярів (володіють 64,7% респондентів).

Більшість студентів навіть вважають, що вони
підготовлені до методичної роботи (середній показ-
ник складає 52,34% від кількості опитаних), але при
цьому тільки 50,27% опитаних володіють знаннями
щодо змісту методичної роботи у загальноосвітнь-
ому навчальному закладі; тільки 45% опитаних во-
лодіють вміннями ефективного використання на-
вчально-методичного забезпечення навчального
процесу з фізичної культури в школі; лише 40,8%
опитаних володіють вміннями надавати методичну
допомогу педагогічному колективу в організації та
проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів у на-
вчальному закладі.

Заслуговує уваги той факт, що студенти не
підготовлені до засвоєння передового педагогічного
досвіду (знаннями методик передового педагогічно-
го досвіду фізичного виховання школярів володіють
35% респондентів; вміннями вивчення, аналізу та
узагальнення досвіду – 32,2%; вміннями використан-
ня методик передового педагогічного досвіду фізич-
ного виховання школярів володіють тільки 23,6% опи-
таних). Вміннями щодо ефективного використання
навчально-методичного забезпечення навчального
процесу з фізичної культури в школі та міжпредмет-
них зв’язків фізичної культури з іншими предметами
володіє тільки 45% респондентів. Викликає занепо-
коєння, що при цьому тільки 44% респондентів воло-
діють знаннями щодо організації самоосвіти та са-
моконтролю. Середнє значення розподілу відповідей
студентів вищих педагогічних навчальних закладів,
опитаних щодо володіння вміннями методичної ро-
боти, подано на рис. 1.

Результати анкетування  викладачів вищих на-
вчальних закладів (70 осіб) свідчать про те, що пере-
важна більшість викладачів (92,85% респондентів)
вважає методичну підготовку необхідною для подаль-
шої успішної професійної діяльності майбутніх учи-
телів фізичної культури, але здійснює підготовку до
цієї роботи 80,12% респондентів. Підготовка май-
бутніх учителів фізичної культури в основному про-
водиться в напрямку збагачення студентів знаннями
щодо термінології в галузі фізичної культури (відзна-
чають 98,8% респондентів) та щодо впливу фізичних
вправ на динаміку розвитку дітей, взаємозв’язок і взає-
мозалежність фізичного розвитку й рухової підготов-
леності учнів з їхньою розумовою працездатністю;
вміннями оцінювати навчальні досягнення учня з
фізичної культури (95,2% респондентів).

Під час надання знань з професійної підготов-
ки викладачі значну увагу приділяють оволодінню
майбутніми вчителями фізичної культури знаннями
мети, завдань та змісту фізичного виховання у загаль-
ноосвітньому навчальному закладі (86,8%) та плану-
ванню фізкультурно-оздоровчих заходів. Трохи мен-
ше уваги приділяється ознайомленню майбутніх
учителів фізичної культури з нормативними докумен-
тами з організації фізичного виховання школярів у
загальноосвітньому навчальному закладі (73,4%). На
нашу думку, недостатньо приділяється уваги знан-
ням різних форм методичної роботи (66,29%) та
змісту методичної роботи у загальноосвітньому на-
вчальному закладі (61,46%).

Під час професійної підготовки значну увагу
викладачі приділяють навчанню майбутніх учителів
фізичної культури навичкам проведення діагности-
ки фізичного стану учня (89,2%) та надання методич-
ної допомоги учням щодо їх самостійних занять
(87,5%). Трохи менше уваги приділяється оволодін-
ню навичкою проведення бесід з учнями щодо пи-
тань фізичної культури та спорту, здорового спосо-
бу життя (72,5%). На нашу думку, дуже мало
приділяється уваги навчанню студентів аналізувати
інформацію про перебіг навчального процесу; виз-
начати недоліки та усувати їх (61,2%); проводити бес-
іди з батьками (56,3%) та з педагогічним колективом
загальноосвітнього навчального закладу (48,5%); вив-
чати, аналізувати та узагальнювати педагогічний
досвід щодо оптимізації процесу фізичного вихован-
ня школярів залежно від умов школи; навчанню май-
бутніх учителів фізичної культури використовувати
сучасне навчально-методичне забезпечення навчаль-
ного процесу з фізичної культури у школі (57,3%).

Висновки.
Таким чином, аналіз сучасного стану форму-

вання методичної компетентності майбутніх учителів
фізичної культури в процесі вивчення професійно-
орієнтованих дисциплін свідчить про те, що, хоча і
викладачі, і студенти усвідомлюють важливість мето-
дичної підготовки для подальшої успішної професій-
ної діяльності, цілеспрямовано така підготовка не
проводиться. Потребують удосконалення такі важ-
ливі складові методичної підготовки, як знання змісту
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методичної роботи та різних форм методичної робо-
ти у загальноосвітньому навчальному закладі, нор-
мативних документів з організації фізичного вихован-
ня школярів у загальноосвітньому навчальному
закладі, а також оволодіння майбутніми вчителями
такими вміннями, як ефективне використання на-
вчально-методичного забезпечення навчального
процесу з фізичної культури в школі, використання
міжпредметних зв’язків фізичної культури з іншими
предметами; надання методичної допомоги педаго-
гічному колективу щодо організації та проведення
фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальному зак-
ладі;  вивчення, аналіз та узагальнення передового
педагогічного досвіду; організація самоосвіти та са-
моконтроль.

Перспективи подальших досліджень у вка-
заному напрямку.

Проблема формування методичної компетен-
тності майбутніх учителів фізичної культури є акту-
альною і потребує подальших досліджень з метою
теоретичного обґрунтування змісту, форм і методів
формування методичної компетентності майбутнь-
ого вчителя фізичної культури у процесі вивчення
професійно-орієнтованих дисциплін.
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Рис. 1. Середнє значення розподілу відповідей студентів вищих педагогічних навчальних закладів,
опитаних щодо володіння вміннями методичної роботи
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ

В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Коровка О.А.

Донецький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Анотація. В роботі розглянуто значимість та необхідність
формування системи життєвих цінностей особистості та шляхи
їх формування у сучасній системі освіти. Розуміння й вико-
ристання у власній діяльності життєвих цінностей має загаль-
нодержавне значення. Використання життєвих цінностей має
велике значення у житті кожної окремої людини. Система цінно-
стей є регулятором поводження людини, визначає рівень відно-
шення її до культурної спадщини всіх націй.
Ключові слова: аксиологія, моральність,  цінності,  ген-
дерність.
Аннотация. Коровка О.А. Пути формирования ценностей в
условиях модернизации образования. В роботе рассмотре-
на  значение и необходимость формирования системы жиз-
ненных ценностей личности и пути их формирования в со-
временной системе образования. Понимание и использование
в собственной деятельности жизненных ценностей имеет
общегосударственное значение. Использование жизненных
ценностей имеет большое значение в жизни каждого отдель-
ного человека. Система ценностей является регулятором
обращения человека, определяет уровень отношения ее к
культурному наследию всех наций .
Ключевые слова: аксиология, мораль, нравственность, цен-
ности, гендерность.
Annotation. Korovka E.A. Ways of forming vital values in the
conditions of modernization of educatin. In-process considered
value and necessity of forming of the system of vital values of
personality and way of their forming in the modern system of
education. The comprehension and use in own activity of zoetic
worth has nation-wide value. Use of zoetic worth is of great
importance in life of each separate person. The system of worth
is a regulator of the manipulation of the person, determines a
level of its attitude to a cultural heritage of all nations.
Keywords: aksiologiya, moral, morality, values, gendernost.

Вступ.
Перед будь-якою державою, а, особливо, пе-

ред тією, що намагається розбудувати свою неза-
лежність стоїть безліч різноманітних проблем: пол-
ітичного, економічного, соціального характеру. Алі
є одне завдання без якого усі інші втрачають сенс, бо
саме воно і є вирішальним фактором існування краї-
ни. І завдання це – виховання, духовно багатої особи-
стості, гідного громадянина – патріота своєї держа-
ви, особистості, здатної до саморозвитку та
самовдосконалення.

Практично у всіх законодавчих та нормативних
документах (Закон про освіту, Національна доктрина
розвитку освіти, Концепція виховання дітей та молоді
у національній системі освіти та ін.) саме виховання
моральності визначається як одне з головних завдань
освітнього процесу. Адже дати учневі запас знань і,
навіть навчити його цей запас майстерно поповнюва-
ти та використовувати у власній життєдіяльності необ-
хідно, але недостатньо. Слід обов’язково прищепити
йому певні моральні цінності, спираючись на які, він
зможе будувати власне життя з найбільшою користю
як для себе, так і не завдаючи шкоди оточуючим. За-
раз багато приділяється уваги пошуку нової мораль-
ної стратегії як у суспільних, державних структурах так

і в родині, але моральні цінності свого значення набу-
вають тоді, коли вони стають надбанням більшості,
включаються в практичні відносини людей, проника-
ють у їхню свідомість і почуття, стають частиною їхньої
життєдіяльності. Тому формування ціннісних орієн-
тацій мусить бути невід’ємною частиною сучасного
освітнього процесу.

Щоб вирішити одну з основних проблем осві-
ти – виховати людину моральну, творчу, здатну до
побудови власної життєдіяльності й громадянина
своєї країни, необхідно кардинально змінити підходи
до формування моральності, ціннісних орієнтацій
особистості, сформувати в ній потребу керуватися
цими ціннісними орієнтаціями в реальному житті,
на що і повинен бути спрямований весь виховний
процес у сучасних закладах освіти.

Але практична реалізація його зазнає багато
труднощів, пов’язаних, по-перше, з відсутністю дос-
коналої національної ідеї у нашій молодій державі і,
як наслідок, відсутністю сталої системи цінностей, а
по-друге, розмаїттям поглядів та розуміння сутності
та функцій моралі.

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

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої статті є дослідження розвитку

поглядів на виховання моральності підростаючого
покоління, а завданням є визначення шляхів форму-
вання життєвих цінностей учнів в сучасному освіт-
ньому процесі.

Результати досліджень.
Формування життєвих цінностей проблема, що

постала на сьогодні, а існувала завжди в будь-якому
суспільстві, навіть у первісному, Але, звичайно, самі
цінності та їх градація змінюються в залежності від
розвитку суспільства, від розвитку цивілізації. Думку
про те, що формування ціннісних орієнтацій важливе
завдання суспільства, підтверджує існування аксіології
– філософського учення про структуру світу ціннос-
тей, їх місця в реальному житті, їх взаємозв’язку та
взаємовпливу, зв’язку з навколишнім середовищем,
культурою, суспільством та особистістю [1].

Спираючись на головні положення аксіології
можна стверджувати, що все існуюче у світі може
стати об’єктом ціннісного відношення, тобто оціню-
ватися людиною як добро або зло, припустиме або
неприпустиме, істинне або неістинне. Сам термін
“цінності” указує на особливе значення об’єктів,
відносин або явищ дійсності як для суспільства, так і
для людини.

Цінності – характеристика явищ реальності,
щодо яких існує установка крайньої бажаності їхньо-
го втілення [1].

Треба відзначити, що в аксіології існує дуже
важливий принцип відносності, який стверджує те,
що для однієї людини певні об’єкти можуть бути
ціннісними значимими, а для іншої ті ж об’єкти бу-
дуть байдужими або навіть неприємним. Тому пи-
тання про “цінності взагалі” ставити можна лише
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дуже відносно. Якщо поглянути на історію, то на про-
тязі багатьох століть (до ХVІІІ в.) аксіологія оперува-
ла навіть не християнськими, а церковними ціннос-
тями. І лише десь із кінця ХІХ – початку ХХ ст.
відносність і суб’єктивність стали знову нормою філо-
софського мислення, тому й питання про ціннісне
відношення до світу має багато варіантів рішень.

Для нерелігійної свідомості сфера цінностей
становить серйозну гуманітарну проблему. З огляду
на той же принцип відносності треба визнати, що не
існує єдиної “істинної” системи цінностей. Практич-
но всі ціннісні системи мають право на існування,
навіть антигуманні.

Педагогічне осмислення й практична реаліза-
ція цієї проблеми гальмуються неоднозначними, а
іноді й діаметрально протилежними поглядами на
природу, специфіку й роль моралі в суспільстві. При-
чому, основне протиріччя саме й полягає в тім, що є
різні підходи до розуміння сутності й функцій мо-
ралі. Зараз так само не існує єдиного погляду на фор-
мування життєвих цінностей, на їхню роль і місце в
нашій життєдіяльності.

У науковій літературі існує багато визначень
поняття «моральність». Вона розглядається з різних
аспектів: з філософської позиції, з світоглядної, з пси-
хологічної (Підласий І., Фіцула М., Титаренко А.). Але
усі автори одностайні в тому, що моральність є осно-
вою, базовим компонентом духовного світу людини.

Моральність – реальний стан моральної свідо-
мості, відносин, вчинків людей, тобто внутрішня
ціннісна основа особистості, її культури, що спрямо-
вує людину на ствердження самоцінності особис-
тості, усвідомлення нею зобов’язань перед іншими
людьми, перед суспільством і перед природою [2].

Пріоритетом сучасної моралі є гуманістичні
цінності. Причому, критеріями цих цінностей висту-
пають не тільки уявлення про моральні цінності, а й
практичні дії, мотиви, стимули, наміри людини. Особ-
ливого значення в моральній регуляції здобуває фор-
мування в особистості здатності самостійно визна-
чати свою лінію поводження без зовнішнього
контролю, спираючись на такі категорії як совість,
честь, почуття власної гідності й т.д.

Тому зараз погляди на моральне виховання
потроху починають змінюватись й широкого поши-
рення починає набувати, так звана, гуманістична ети-
ка [2]. У її рамках мораль розглядається як унікаль-
ний спосіб духовно-практичного освоєння світу
людиною. У рамках такого підходу регулятивна фун-
кція моралі не є визначальною. Тут важлива більше
світоглядна, цінністно-орієнтовная функція, тому що
моральна самореалізація особистості найбільше
ефективно здійснюється завдяки активізації цінністно-
орієнтовного потенціалу.

Гуманістична етика розглядає людину в його
тілесно-духовній цілісності, визначає, що «мета осо-
бистості – бути собою». Основи добропорядності
закладені в самому характері цілісної особистості, а
гуманістична етика визнає цінністю не норми й ідеа-
ли, а людину, її життя й унікальність. Але людина

піднімається нагору, здобуває своє щастя лише у взає-
модії з іншими людьми. Любов до іншої людини або
до будь-якої іншої форми життя – це його власна сила,
завдяки якій він поєднується з світом, і робить його
по-справжньому своїм [3].

У механізмі ціннісної орієнтації акцент перено-
ситься із суспільства на особистість. Підсилюється
внутрішнє самовизначення людини, передбачається
вибір у якому більш яскраво проявляється особистіс-
на сутність людини, рівень його моральної культури.

Гуманістична мораль передбачає законний,
цивілізований шлях відстоювання своїх прав і а інте-
ресів, без порушення миру й спокою в суспільстві.
Лише вона забезпечує баланс між особистісним і сус-
пільним благом, гармонізує процес людського спілку-
вання, спираючись при цьому на принципи [4]:
• гуманізму – визнання людини, вищою цінністю, а її
права – пріоритетом;

• індивідуалізму – стверджує, насамперед цінність,
унікальність і неповторність кожного індивіда, сти-
мулюючи в ньому прагнення до самоствердження
й відповідальність за свої вчинки;

• колективізму – це й умова, і результат суспільної
сутності особистості, що орієнтується на гармоні-
зацію особистісних і суспільних інтересів;

• толерантності – прояв терпимості до інших людей,
до їхніх поглядів, цінностей, поводженню, визнання
продуктивної ролі індивідуалізму в його позитив-
ному змісті;

• альтруїзму – проявляється в безкорисливій любові
та турботі про благо інших людей.

Індивідуальна система ціннісних орієнтацій
людини – найважливіша підсистема особистості. Вона
створюється й закріплюється всім життєвим досві-
дом людини, всією сукупністю його переживань, що
виростають із взаємодії з навколишнім світом.

Цінності належать не лише свідомості: у них
багато інтуїтивного, підсвідомого. При розвиненій
самосвідомості цінності можуть бути виражені явно,
але все одно дуже орієнтовно.

Цінності бувають різного рівня:
- норма – насущні цінності, що становлять умови
повсякденного існування особистості.

- ідеал – конструкція з гаряче бажаних цінностей,
імовірність здійснення яких невелика [1].

Значимість для людини системи життєвих
цінностей обумовлена тим, що:
- по-перше, цінності виконують функцію перспектив-
них стратегічних життєвих цілей і головних мотивів
життєдіяльності. Але говорячи про взаємозв’язок
життєвих цілей і цінностей треба відзначити, що це
все-таки різні поняття: мета – усвідомлене перед-
бачення результату, “те, заради чого”, цінність же
спонукає людину прагнути володіти чим-небудь,
тобто ставити перед собою певну мету;

- по-друге, життєві цінності визначають моральні
підвалини й принципи поводження, формують на-
ступність поведінки;

- по-третє, забезпечують стійкість особистості, виз-
начають напрямок її потреб і інтересів. Цілісність і
стійкість особистості визначають її зрілість.
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Одним з основних шляхів формування
ціннісних орієнтацій школярів є вдосконалення змісту
такої роботи. Вона повинна пронизувати усі ланки
освітнього процесу і, в першу чергу, виховний про-
цес, що є одним з найголовніших напрямків роботи
школи й охоплює організацію усієї життєдіяльності
дитини.

Уточнення й конкретизація змісту роботи по
формуванню ціннісних орієнтацій повинна здійсню-
ватися за двома напрямками:
- відповідно до морально-етичних установ суспільства;
- відповідно до вікових особливостей і психічних форм
їхнього засвоєння [4].

Треба відзначити, що вибір змісту й модель
його реалізації повинні відбуватися на основі систем-
но-діяльнісного підходу, враховуючи наступні прин-
ципи: доступності, концентричності, послідовності
(наступності), гендерності [ ].

Що стосується змісту самих ціннісних орієн-
тацій, сучасного виховного процесу то нам здається,
що найбільш вдало його визначив професор Дрого-
бицького педагогічного університету О. Вишневсь-
кий. Він запропонував «кодекс цінностей» сучасно-
го українського виховання, конкретизував їх зміст.
Омелян Вишневський виокремлює п’ять головних
груп життєвих цінностей [5].

І. Вічні або абсолютні цінності.
Вищі ціннісні категорії – це те, що дає мож-

ливість людині протистояти як зовнішньому світу, так
і натиску його особистісних інтересів і схильностей.
Іншими словами вищі цінності це те, що робить інди-
віда особистістю – автономною, розумною, само-
свідомою Особистістю.

Коли говорять про градації вищих цінностей,
то головною категорією ставлять категорію Добра.
Воно є як би стрижневою етичною цінністю, вищим
проявом моральності, власне кажучи мірилом людсь-
кого життя.

Добро тісно пов’язане із зовнішніми ціннісни-
ми станами особистості – волею, любов’ю до люди-
ни, взаєморозумінням, самоактуалізацією. Добро
проявляється в авансуванні довіри людині, наданні їй
вільного вибору в усьому і насамперед в особистіс-
ному способі життя. Сутність добра характеризуєть-
ся толерантністю й діалогічною взаємодією з інши-
ми, з різними культурами, народами, світоглядними
позиціями. Добро органічно взаємопов’язано з Лю-
бов’ю до людини, зі сприйняттям інших як вищої
цінності, визнанням унікальності та неповторності їх
мікросвіту.

Але дуже важливою характеристикою Добра
є відповідальність за навколишній світ, здатність і го-
товність відповідати за все, що відбувається навколо,
адже воно і проявляється в конкретних діях: у відпов-
ідальності за зроблене, визнанні своїх помилок, своєї
провини , готовності й уміння брати на себе відпові-
дальність. Нездатна до цього людина не може вважа-
тися морально зрілою, гуманною особистістю.

Другою за значимістю категорією вищих
цінностей є воля. Людині необхідно вчитись жити

вільною, бути незалежною, уміти захищати своє пра-
во на вибір, свою особистісну позицію й волевияв-
лення, але разом з тим учитись відповідальності й
організованості, поважати права на волю іншого,
тому що воля – це не анархія і вседозволеність.

Любов до людини – це одна з форм подолання
відчуження між людьми, це вершина гуманного
відношення до людини. Любов – це турбота про лю-
дину, уміння не принизити його жалістю, а підтрима-
ти його людську гідність повагою й розумінням. У
школі закладають начатки таких відносин. Любов учи-
теля до дітей, дитини до вчителя, учнів одного до іншо-
го, їхнє взаєморозуміння й взаємоповага. Якщо саме
такі відносини будуть домінувати в класі, то вони ство-
рюють умови для подолання життєвих і особистісних
конфліктів, створюють морально-емоційний ком-
форт.

Учителеві не варто забувати ще про одну скла-
дову Любові – Справедливість, тому що без неї не-
можливо виховати людяність, завоювати довіру дітей.

Виходячи з гуманістичного світогляду ще од-
нією головною цінністю є життя. Право людини на
життя – святе право. Кожна дитина повинна розумі-
ти, що замах на життя й здоров’я не тільки чуже, але й
своє неприпустимо. Спроба самогубства – це теж
злочин. Деякі школярі, втративши ідеал, втративши
мету, залишившись в ізоляції йдуть на надзвичайні
заходи – відхід з життя. Але коли важко, самотньо тре-
ба йти до людей, шукати в них допомоги, захисту,
справедливості, а не робити непоправні кроки.

Треба відзначити, що вищі цінності актуальні
завжди, вони стимулюють бажання вдосконалювати-
ся, переборювати недоліки, створюють умови для
самокритики, змушують працювати душу людини,
тому що яких би вершин людина не досягла в неї немає
підстав вважати себе абсолютно доброю, справедли-
вою, люблячою, вільною та інше.

Головний критерій сформованості вищих жит-
тєвих цінностей – гуманне поводження людини,
ціннісне відношення до оточуючих.

ІІ. Основні громадянські та національні
цінності.

Справжнє виховання – глибоко національне за
сутністю, змістом і характером. Адже нація – це на-
самперед система різноманітних природних, психіч-
них, та історично обумовлених ознак певної культур-
но-історичної спільності людей [4]. Національне
виховання – конкретна історичний вияв загально-
людського гуманістичного та демократичного вихо-
вання, що забезпечує етнізацію дітей як необхідну
складову їх соціалізації. Саме воно формує з дітей
носіїв національної культури, продовжувачів справ
батьків та дідів. Діти повинні усвідомити головну
моральну цінність – належність до своєї Батьківщи-
ни, до її минулого, сьогодення та майбутнього. А як
наслідок цього розуміння – використання своїх гро-
мадянських прав, сумлінне виконання громадянсь-
ких обов’язків, відповідальність за збереження духов-
ного, матеріального, культурного надбання нашої
держави.
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ІІІ. Цінності сімейного життя.
Сім’я – головний чинник формування особи-

стості, осередок, що забезпечує відчуття захищеності
та емоційного комфорту. Саме тут закладаються ос-
нови майбутнього працівника, громадянина та сім’я-
нина. Але саме у формуванні сім’янина виникає ба-
гато труднощів: багато, що забуто з українських
національних традицій сімейного виховання, його
моральних цінностей сімейного виховання, його мо-
ральних цінностей; знецінюється такі важливі понят-
тя як «подружня вірність», «жіночність», «дівоча
честь», «батьківський обов’язок» та інші; великий
відсоток сімей неповних або нерідних. Тому у учнів
саме в стінах навчального закладу треба формувати
культуру сімейних відносин, закладати підвалини твор-
ця та хранителя сімейних традицій, особистості, що
потребує прагнути, створювати та зберігати сім’ю.

Актуальною проблемою, тісно пов’язаної із
цією, є відношення до дітей як до вищої цінності. У
школі ростуть майбутні батьки й матері, і установка
на материнство, на батьківство, на виконання батькі-
вських обов’язків дуже часто в них формується не в
достатній мірі. Одружуючись, вони уникають вико-
нання батьківських обов’язків, часто кидають дітей
напризволяще, що само по собі не передбачає по-
вноцінного позитивного розвитку людини.

ІV. Цінності особистісного життя.
Це перед усім уміння людиною будувати влас-

ну життєдіяльність, мати розум, мудрість, здоровий
глузд, збалансоване бажання задовольняти моральні
та матеріальні потреби.

Що стосується шляхів формування життєвих
цінностей, то можна сказати наступне.

Перший етап із чого потрібно починати фор-
мувати життєві цінності – культура спілкування. Низь-
кий рівень культури спілкування, нездатність розум-
іти один одного негативно впливають на самопочуття
людей, негативно позначаються на їхніх успіхах, праці,
навчанні, повсякденних життєвих ситуаціях. Це ви-
магає певних змін у позиції педагога з питань побу-
дови різних форм спілкування з учнями.

Саме із цього починається формування духов-
ного світу людини й дуже багато у формуванні етики
спілкування залежить від особистості педагога, кот-
рий повинен уміти будувати взаємовідносини з дітьми
на основі діалогу, підходити до них з “оптимістичною
гіпотезою”, вірою в кращі якості дитини в її духовне
вдосконалення.

Цей етап дуже важливий для молодших шко-
лярів. Діти цієї вікової категорії дуже сприятливі до
морально-етичного впливу і особливо до норм по-
водження, спілкування, мовного етикету, культури
взаємин. Дуже часте самопочуття дитини його пси-
хо-емоційний стан замкнуто на особистість учителя.
А саме в дитинстві закладаються ті риси особистості,
що будуть визначати її в майбутньому не тільки як
суб’єкта спілкування, але й будуть сприяти вироб-
ленню адекватного відношення до світу й до самого
себе, стануть основою цінністно-орієнтовної діяль-
ності. І саме від учителя, від його такту й майстер-

ності залежать навички дитини в осмисленні й оці-
нюванні своїх і чужих дій, в усвідомленні дійсності,
виробленні адекватної оцінки й самооцінки.

Педагогічний процес має винятково комуні-
кативну природу. Потреба в спілкуванні існує завж-
ди, але тільки доцільна організація спілкування може
привести до позитивного її розвитку, сприяти вироб-
ленню імунітету до асоціального поводження в май-
бутньому.

Основні принципи побудови педагогічного
спілкування [3]:
• принцип гуманізму – уміння знайти в людині гідне
позитивне похвальне те індивідуальне й неповтор-
не, що робить його особистістю;

• індивідуально-гуманний принцип – бачення в кож-
ному особистості, опора на емоційну сферу, роз-
виток гуманістичних почуттів, культивування діа-
логічних форм спілкування поєднання
вимогливості й поваги до учнів;

 • принцип плюралізму – уміння позитивно ставити-
ся до думок інших і їхнього світогляду, життєвої
позиції, не ображати й не принижувати їхнього до-
стоїнства.

У наше бурхливий, нестабільний час, коли
стрімко росте кількість контактів часто знижується
якість спілкування: знижується моральна чуйність,
зникає довіра, що приводить до дефіциту почуттів і
співпереживань. Наслідками цього може бути різкий
сплеск агресивності або поглиблення самітності, кон-
фліктності.

Умови успішного педагогічного спілкування [4]:
- оволодіння дітьми знаннями про добро й зло, норма-
ми гуманістичної моралі, гуманістичних взаємин;

- установлення гуманістичного стилю спілкування;
- створення різних педагогічних ситуацій: морально-
го вибору, авансової довіри, гарантованого успіху;

- надання різноманітних можливостей для самореал-
ізації.

Другим шляхом формування ціннісних орієн-
тацій є самоствердження особистості. Учні середньої
школи починають здобувати власний морально-
ціннісний життєвий досвід, вони вже піднімаються
до рівня узагальнень і починають мислити досить
широкими моральними поняттями. У них почина-
ють виокремлюватись життєве розуміння добра й
орієнтація на нього під час яких-небудь подій, що
відбуваються. Але іноді абсолютизовані високі ре-
альності, краса морально-ціннісних положень відки-
дається в реальному житті як занадто великий масш-
таб для керівництва їм у дріб’язках повсякденних. Це
пов’язано з тим що дитина звикла бачити мале у ве-
ликому, а побачити й усвідомити зворотне – велике в
малому – дуже складно: для цього необхідний висо-
кий рівень культури, глибоке розуміння ситуації, її
серйозний аналіз у якому велика роль педагога.

Однією з базових характеристик морального
здоров’я дитини в цей період є оптимістичне відно-
шення дітей до життя. Оптимізм завжди залишає мож-
ливість наблизити дійсність до ідеалів добра, а тому
формує впевненість у кращому майбутньому, у
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здатність людини до морального вдосконалення. Оп-
тимізм – це спосіб практичної орієнтації людини, що
розкріпачує й звільняє його діяльністні творчі сили.
На противагу оптимізму песимізм відображає невір’я
в можливість кращих змін, формує уявлення про не-
переможність сил зла, у їхнє вічне панування. Май-
бутнє, у такому випадку, виглядає досить похмурим
і, відповідно, позитивні ціннісні орієнтації такими, що
приносять лише страждання й неминучу поразку при
намаганні зробити добру справу.

У сучасних умовах трансформації суспільства,
безпосередня взаємодія дитини із суспільством, з
навколишньою дійсністю приносить багато негатив-
ізму, що іноді більш переконливо, ніж світлі перспек-
тиви. Саме в цей період може закріпитися певний
моральний негативізм, що веде до песимістичного
настрою і стверджує принцип – «як ви нам, так і ми
вам». Дуже велика відповідальність при цьому по-
кладається на вчителя, який повинен уберегти, на-
скільки можливо, душі учнів від руйнівного впливу
негативного морального досвіду, відсунути завісу
негативних вражень і піднести підбадьорюючі про-
яви людської турботи, моральної стійкості, подолан-
ня невіри та розчарування. У спілкуванні з педаго-
гом дитина повинна одержати необхідні йому
“вітаміни” морально-ціннісних орієнтацій, зміцнити-
ся в позитивізмі. Але для цього вчителеві необхідно
піднятися над власними життєвими неприємностя-
ми, сумнівами й втомою заради того, щоб показати
учневі шлях “наверх”, знайти опору, щоб не піддати-
ся спокусі виправдати “темні плями”.

Тому найважливішою складовою формуван-
ня ціннісних орієнтацій є позитивний моральний
досвід, подолання негативних тенденцій у відношенні
до реального функціонування моральних норм, а
шлях його придбання лежить через духовно багату,
відкриту дітям особистість педагога.

І, нарешті, останній напрямок. Внутрішнє “Я”
визначає не тільки позицію людини, його думки й
відношення до чого-небудь, але і його буття, його
вчинки й соціальну активність, визначає все констру-
ювання індивідуальної стратегії життя, що базується
на засвоєних особистістю ціннісних відносинах.

Треба відзначити, що внутрішній потенціал
особистості визначає не тільки перспективи її реал-
ізації на практиці, але й тенденцію до саморозвитку,
вказує на внутрішні механізми, можливості й тен-
денції.

Найбільш складним періодом такого станов-
лення є підлітковий етап. У цей період відбувається
активізація внутрішніх резервів, зовнішні вимоги й
норми починають переходити у внутрішню саморе-
гуляцію, починається формування життєвих перспек-
тив. Але психологічна та соціальна незрілість підлітка
зумовлює необхідність у наданні йому кваліфікова-
ної допомоги у виборі адекватних особистісному
зростанню орієнтирів самореалізації, що сприяли б
ствердженню почуття дорослості, розумінню особи-
стісної унікальності і неповторності, ставленню до
себе як суб’єкта діяльності.

Педагогові для визначення найбільш оптималь-
ного, правильного змісту та шляхів формування жит-
тєвих цінностей обов’язково треба знати [6]:
- рейтинг життєвих цінностей;
- особливості їхнього формування у дітей даної віко-
вої категорії;

- відношення до цих цінностей даних конкретних учнів,
а саме: яке життєве кредо цих дітей; які цінності є
для них головними; розвиток їхньої свідомості та
рівня сформованості життєвих цінностей.

Формування системи життєвих цінностей ди-
тини довготривала та копітка робота, плануючи
здійснюючи яку педагогу необхідно враховувати такі
особливості (за О. Сухомлинскою):
- свідомість учня не може одночасно обробити знач-
ний масив нової інформації, тому нові цінності по-
трібно подавати послідовно невеликими порціями;

- у процесі вдосконалення ціннісних орієнтацій осо-
бистості необхідно передбачати регулярну переоц-
інку цінностей, витиснення одних іншими – більш
високими;

- важливо забезпечити для кожної дитини вироблен-
ня власної ієрархії цінностей, що залежить від осо-
бистісних якостей, його інтересів і потреб, а також
того середовища, що включає сімейні цінності й
цінності найближчого оточення;

- засвоєння цінностей, усвідомлення їхньої сутності
необхідно забезпечувати одночасно на двох рівнях:
інтелектуальному й емоційному;

- ефективне формування системи індивідуальних
цінностей відбувається в умовах вибору людиною
цінностей з різних альтернатив, бо саме в цьому
випадку вибір відбувається в силу власного воле-
виявлення.

Висновки.
Таким чином, оглянувши огляд сучасну нау-

кову та методичну літературну з проблеми форму-
вання системи життєвих цінностей учнів ми дійшли
висновку:
- розуміння й використання у власній діяльності жит-
тєвих цінностей має загальнодержавне значення,
бо це і умова конструктивного рішення загальних
проблем світової цивілізації, і збереження екологі-
чно чистого середовища і рішення міжнаціональ-
них і релігійних конфліктів.

- використання життєвих цінностей має також велике
значення у житті кожної окремої людини, бо саме
система цінностей є регулятором поводження лю-
дини, визначає рівень відношення її до культурної
спадщини всіх націй її народів, усуває напруження
у відносинах між людьми, розкриває можливості
людини, стимулює її милосердя та добродійність.

- всі визначені у статті поняття відносяться до сфери
вищих етичних цінностей саме вони стимулюють
розвиток як суспільної, так і особистісної мораль-
ності. Але щоб вони стали регулятором людських
відносин, брали активну участь у соціальному житті
вони повинні стати надбанням більшості, проник-
нути у свідомість і почуття, увійти в практичні взає-
мини людей.
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- категорії добра, обов’язку, совісті, справедливості, до-
стоїнства, щастя, любові відносяться більше до осо-
бистісних моральних цінностей, але в сучасних умо-
вах вони відбивають нові явища нашого життя,
вимагають нового переосмислення. Мова йде про
новий стан свідомості, гуманістичної свідомості, здат-
ного на новому якісному рівні осмислити дійсність,
знайти нові ресурси виживання й розвитку.

- у виховній системі навчального закладу необхідно
головний акцент роботи саме на формування
ціннісних орієнтацій дітей, враховуючи їх вікові та
індивідуальні особливості, бо без пробудження
совісті, обов’язку, відповідальності, доброти й лю-
дяності, без поліпшення клімату людських взаємин
в суспільстві навряд чи можна розраховувати на
позитивні зміни в нашому суспільстві.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем формування
життєвих цінностей в умовах модернізації освіти.
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ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНІ УМОВИ
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ У ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Лівенцова В.А., Максімова Т.В.

Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання і спорту

Донецький інститут психології й підприємництва

Анотація. Стаття спрямована на теоретичне обґрунтування
загальнодидактичних умов застосування інформаційних тех-
нологій при навчанні у вищому навчальному закладі. У статті
спробували проаналізувати стан сучасних освітніх техно-
логій у вищій школі. Результатом загальнодидактичної підго-
товки викладачів має стати формування системи узагальне-
них знань , навичок  і вмінь застосування інформаційних
технологій при навчанні. Наслідком спеціальної підготовки
є їх закріплення, конкретизація й перенос у нові умови.
Ключові слова: інформаційні технології, загальнодидактичні
умови, інформатизація навчання.
Аннотация. Ливенцова В.А., Максимова Т.В. Общедидакти-
ческие условия применения информационных технологий
при обучении в высшем учебном заведении. Статья направ-
лена на теоретическое обоснование общедидактических ус-
ловий применения информационных технологий при обу-
чении в высшем учебном заведении. В статье предпринята
попытка проанализировать состояние современных образо-
вательных технологий в высшей школе. Результатом обще-

дидактической подготовки преподавателей должно стать
формирование системы обобщенных знаний, навыков и уме-
ний  применения информационных технологий при обуче-
нии . Следствием специальной подготовки является их зак-
репления, конкретизация и перенос в новые условия.
Ключевые слова: информационные технологии, общедидак-
тические условия, информатизация обучения.
Annotation. Livencova V.A., Maksimova T.V. The general
didactic conditions in the usage of informational technology
database in institution of higher education. The article is dedicated
to the theoretical substantiation of general didactic conditions in
the usage of informational technology database in institution of
higher education. The attempt to analyze the condition of modern
informational technology database has also been made. Result of
common didactic preparation of teachers should become
formation of system of the generalized knowledge, skills and
skills of application of information technologies at learning.
Consequence of special preparation is their fixings, the concrete
definition and transmission to new conditions.
Key words:  informational technology database, general didactic
conditions, informatization of education.

Вступ.
Ідеї використання різних машин у процесі вик-

ладання з’явилися ще на початку XX століття. Спо-
конвічно й донині рушійним фактором впроваджен-
ня технічних засобів у навчальний процес є ідея
підвищення ефективності навчання шляхом передачі
машинам окремих функцій викладача, тобто автома-
тизації діяльності студента. Одним з таких шляхів роз-
витку освіти можна назвати впровадження новітніх
засобів інформаційних технологій в різних сферах
людської діяльності, у тому числі й в освіті, що здобу-
ває все більшу актуальність [7]. У вітчизняних і зару-
біжних виданнях комп’ютеризація навчального про-
цесу розглядається як один з актуальних факторів
організації навчання той або іншій дисципліні. [2,4]
Значна увага зараз також приділяється  теоретично-
му обґрунтуванню загальнодидактичних умов зас-
тосування інформаційних технологій при навчанні у
вищому навчальному закладі [1]. Ця проблема в сис-
темі освіти знайшла відображення  в роботах, які тор-
каються психолого-педагогічних питань комп’ютери-
зації навчання [3, 6]. Автори статей аналізують різні
спроби вирішення проблеми інформатизації освіти,
знайомлять читача з сучасними комп’ютерними на-
вчальними програмами, а також з методикою вико-
ристання цих програм на заняттях [5,4].

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного вихован-
ня і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - теоретично обґрунтува-

ти загальнодидактичні умови застосування інформа-
ційних технологій при навчанні у вищому навчаль-
ному закладі та проаналізувати стан сучасних освітніх
технологій у вищій школі.

Результати дослідження.
Процес інформатизації освіти, підтримуючи

інтеграційні тенденції пізнання закономірностей роз-
витку предметних областей і навколишнього середо-
вища, актуалізує розробку підходів до використання
потенціалу інформаційних технологій навчання (ІТН)
для розвитку особистості студентів, підвищення рівня
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креативністі їхнього мислення, формування вмінь
розробляти стратегію пошуку рішення як навчаль-
них, так і практичних завдань, прогнозувати резуль-
тати реалізації ухвалених рішень на основі моделю-
вання досліджуваних об’єктів, явищ, процесів,
взаємозв’язків між ними. Цей процес ініціює, по-пер-
ше, удосконалення механізмів управління системою
освіти на основі використання автоматизованих
банків даних науково-педагогічної інформації, інфор-
маційно-методичних матеріалів, а також комунікатив-
них мереж; по-друге, удосконалення методології й
стратегії відбору змісту, методів і організаційних форм
навчання й виховання, що відповідають завданням
розвитку особистості студента в сучасних умовах
інформатизації суспільства; по-третє, створення ме-
тодичних систем навчання, орієнтованих на розвиток
інтелектуального потенціалу студентів, формування
вмінь самостійно здобувати знання, здійснювати
інформаційно-навчальну, експериментально - дослід-
ницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяль-
ності з обробки інформації; по-четверте, створення й
використання комп’ютерних тестових, діагностичних
методик контролю й оцінки рівня знань студентів. У
вузькому розумінні інформатизація освіти - це впро-
вадження в установи системи освіти інформаційних
засобів, заснованих на мікропроцесорній техніці, а та-
кож інформаційної продукції й педагогічних техно-
логій, що базуються на цих засобах.

Не менш важливо в процесі навчання допомог-
ти майбутньому фахівцеві збудувати індивідуальну
стратегію освіти з урахуванням власних можливостей
у мотиваційно-ціннісної сфери особистості. Впровад-
ження ІТН в навчальний процес може стати основою
для становлення принципово нової форми безперер-
вної освіти, що опирається на детальну самооцінку,
підтримувану технологічними засобами й мотивова-
ну її результатами самооцінки самоосвітню активність
людини [6]. Незважаючи на актуальність інформати-
зації освіти, нинішній її стан є незадовільним. Дотепер
у вузах відсутня єдина скоординована для цих цілей
стратегія, питання використання ІТН слабко пов’язані
з навчальними планами й програмами, недостатньо
вивчені й розроблені психолого-педагогічні аспекти
створення сучасних ІТН та їх впровадження в освітній
процес, реорганізація традиційних форм інтелектуаль-
ної діяльності на базі інформаційних технологій зустр-
ічає сильний опір.

Варто підкреслити, що розробка дидактичних
аспектів створення й використання ІТН не встигає сьо-
годні за розвитком технічних засобів. Це й не дивно,
оскільки в методичному плані ІТН інтегрують у собі
знання таких різнорідних наук, як психологія, педагог-
іка, математика, кібернетика, інформатика, причому
психолого-педагогічний базис є визначальним у цій
інтеграції [4]. Саме відставання в опрацюванні дидак-
тичних проблем, “нетехнологічність” наявних розро-
бок варто вважати головними причинами розриву між
потенційними й реальними можливостями викорис-
тання ІТН. Аналіз педагогічної практики у вузах доз-
воляє стверджувати, що процес їхнього впроваджен-
ня нині протікає досить стихійно. Кількаразові спроби

координації зусиль у цьому напрямку не принесли
очікуваних результатів. Однією з основних причин та-
кого стану є відсутність єдиної методології викорис-
тання ІТН в системі професійної підготовки фахівців,
що, у свою чергу, породжує масу проблем буквально
в усіх галузях, починаючи від створення інфраструк-
тури інформатизації вузу й закінчуючи використан-
ням наявних педагогічних програмних продуктів у
навчальному процесі. Рішення цього завдання мож-
ливе лише на основі серйозних комплексних дослід-
жень психолого-педагогічних проблем навчання й
виховання в умовах широкого застосування ІТН, а та-
кож прогнозування соціальних наслідків інформати-
зації вищої освіти. Існує об’єктивно сформоване про-
тиріччя між гострою необхідністю інформатизації
навчального процесу через широке застосування ІТН
й не розробленістю психолого-педагогічних аспектів
їхнього використання у вузі й відсутність належних
педагогічних умов, які б дозволили усунути наявний у
цьому питанні парадокс [1].

Аналіз робіт провідних спеціалістів в галузі ди-
дактики показує, що технології навчання лежать в
основі визначення освітньої політики всіх розвине-
них країн світу. Ще в 1970 р. на конференції ЮНЕС-
КО, де обговорювалися проблеми розвитку вищої
школи, вони вперше були визнані як наукова дисцип-
ліна, що є, як справедливо стверджують багато досл-
ідників, складеним елементом дидактики. У доповіді
“Учитися, щоб бути”, опублікованій цією організа-
цією в 1972 р., технології навчання визначені рушій-
ною силою модернізації освітнього процесу [3].

В останні роки ця проблема набула великого
значення в Росії та Україні. Увага до даного напрямку
реформи вищої освіти пояснюється тим, що всі спро-
би вчених знайти науково-педагогічну формулу, зас-
новану на принципах класичної традиційної дидак-
тики й здатну перебороти всі труднощі, з якими
зустрічаються вузівські викладачі, не увінчалися поки
успіхом. Сьогодні необхідно привести існуючі теорії
навчання у відповідність із вимогами сучасної педа-
гогічної практики, надати їм більшого операційного
й інструментального характеру з огляду на сучасну
мету і завдання підготовки фахівців.

Таким чином, найпекучішим є аналіз дидак-
тики вищої школи й вироблення загальнодидактич-
них умов, які б сприяли оптимальному впроваджен-
ню ІТН у навчальний процес [5]. Проаналізувавши
дидактичну специфіку вищої школи, можна дійти до
висновку, що на сьогоднішній момент ще не створе-
но сприятливого «дидактичного ґрунту» для впро-
вадження ІТН. Щоб вирішити цю проблему, у вузі
необхідні наступні загальнодидактичні умови:
1)  створення законодавчої й нормативно-правової
бази для повсюдного проведення політики інфор-
матизації освіти й впровадження ІТН у процес на-
вчання в усіх навчальних закладах країни;

2)  наявність достатньої матеріально-технічної бази в
кожному з навчальних закладів в Україні (облад-
нання комп’ютерних класів і лабораторій ЕОМ кла-
су Pentium й інсталяція ліцензійного програмного
забезпечення);
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3) розвиток внутрішньоінститутської інформаційної
мережі (Інтранет) для безперешкодного доступу
до всіх навчальних матеріалів, залучених до на-
вчального процесу і передбачених навчальними
програмами;

4)  розробка методології, методів і способів поєднан-
ня інформаційних, демонстраційних й інтерактив-
них можливостей комп’ютерних технологій для до-
сягнення розвивального ефекту в становленні
особистості;

5)  розробка формального плану інтеграції інформа-
ційних технологій у навчальні плани;

6)  вироблення єдиних технічних, психологічних й ер-
гономічних вимог для створення цілісних дидактич-
них комплексів;

7)  удосконалення інфраструктури системи освіти й
механізмів управління нею;

8)  підготовка й перепідготовка викладацького складу
для успішного й ефективного впровадження ІТН у
навчальні процеси;

9)  можливість реалізації фронтального способу на-
вчання або контролю знань з використанням ІТН;

10)  адаптованість ІТН до широкого кола користувачів;
11)  якісна діагностика й контроль професійного ста-
новлення студентів;

12)  комплексне застосування ІТН в процесі навчання;
13)  керування пізнавальною діяльністю студентів з
використанням ІТН.

Варто вважати за доцільне також вести підго-
товку професорсько-викладацького складу до засто-
сування ІТН. Зміст психолого-педагогічної підготов-
ки викладачів повинен розроблятися з урахуванням
фронтально- диференційованого принципу, відпові-
дно до якого, знання, навички й уміння використання
ІТН варто поділити на загальнодидактичні, необхідні

у викладанні будь-яких дисциплін, і спеціальні, не-
обхідні у викладанні конкретних дисциплін, рис.1.

Відповідно до даної моделі пропонується після
проведення лекційних занять із використанням дина-
мічних і статичних кадрів комп’ютерної частини ЕП
впроваджувати самостійну підготовку студентів під
керівництвом викладача із застосуванням усього на-
бору модулів комп’ютерної текстової частини ЕП.
Закріплення матеріалу має відбуватися на семінарсь-
ких або лабораторних заняттях, з використанням не-
обхідних КЗН обумовлених метою розв’язуваних ди-
дактичних завдань (наприклад, комп’ютерні
лабораторні практикуми, комп’ютерні функціональні
тренажери або комп’ютерні задачники й т.п.). Засто-
сування комплекту КЗН визначається методичними
вказівками, що містяться в текстовій частині ЕП. Для
підготовки до групових видів навчальних занять сту-
дентам рекомендується самостійна робота з ЕП в
позаурочний час. Дана модель запропонована з ог-
ляду на те, що застосування ЕП тільки під час само-
стійних позапланових занять означало б звуження
дидактичних можливостей його використання.

Результати експериментального навчання  із
застосуванням даної ІТН свідчать про те, що под-
ібний підхід дозволяє не тільки інтенсифікувати про-
цес навчання, але й активізувати пізнавальну
діяльність студентів, сприяє розвитку їхніх творчих
здібностей і росту бажання глибше вивчити навчаль-
ний матеріал.

Резюмуючи сказане, а також спираючись на
досвід застосування ІТН в ході експериментального
навчання, слід констатувати, що тільки комплексне,
зв’язане єдиним дидактичним задумом використан-
ня КЗН в ІТН дозволяє підвищити ефективність комп-
’ютерного навчання в системі професійної підготов-
ки фахівців.

Рис.1. Модель ІТН, заснована на використанні електронного підручника
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Висновки.
Таким чином, результатом загальнодидактич-

ної підготовки викладачів має стати формування си-
стеми узагальнених знань, навичок і вмінь застосу-
вання ІТН, а наслідком спеціальної – їхнє закріплення,
конкретизація й перенос у нові умови. Заключною
фазою підготовки викладачів і перевіркою ступеня
їхньої підготовленості до використання ІТН є прак-
тична реалізація набутих знань, навичок і вмінь у ході
проведення навчальних занять. В такий спосіб підго-
товка викладачів одержує свою логічну завершеність.

Перспективи поліпшення ефективності засто-
сування інформаційних технологій в процесі навчан-
ня ми бачимо у розробці нових мультимедійних про-
грам , також у інтерактивності, у гнучкому й
індивідуальному використанні матеріалів і, обов’яз-
ково, належній підготовці професорсько-викладаць-
кого складу до застосування ІТН у вищих навчальних
закладах країни.
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СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Мащенко С.В.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Статья посвящена проблемам отбора страновед-
ческого материала как неотъемлемой части современной ме-
тодики обучения иностранным языкам. К задачам страновед-
ческой лингвистики относятся семантический анализ плана
содержания устойчивых словесных комплексов,  изучение
специфических формальных средств иностранного языка,
анализ национально-специфического взаимодействия языко-
вых и невербальных средств коммуникации, лингвистическое
обоснование страноведческого аспекта учебных материалов.
Ключевые слова: методика обучения, отбор материала, сло-
варь, страноведение.
Анотація. Мащенко С.В. Краєзнавчий аспект у викладанні
іноземної мови. Стаття присвячена проблемам відбору крає-
знавчих матеріалів як невід’ємної частини сучасної методи-
ки навчання  іноземним мовам . До завдань країнознавчої
лінгвістики відносяться семантичний  аналіз плану змісту
стійких словесних комплексів,  вивчення специфічних фор-
мальних засобів іноземної мови, аналіз національно-специф-
ічної взаємодії язикових і невербальних засобів комунікації,

лінгвістичне обґрунтування країнознавчого аспекту навчаль-
них матеріалів.
Ключові слова: методика навчання, відбір матеріалів, слов-
ник, краєзнавство.
Annotation. Maschenko S.V. Aspect of country – specific studies
in teaching of foreign language. The article is devoted to the
problems of country-specific studies materials selection as
integral  part of modern teaching methodology of foreign
languages. Semantic analysis of the plan of the contents of
resistant to verbal complexes, study of specific formal means
of a foreign language, analysis of national – specific interacting
of language and nonverbal meanses of communication, linguistic
justification of regional geographic aspect of teaching materials
treat to problems of regional geographic linguistics.
Key words: teaching methodology, materials selection,
dictionary, country-specific studies.

Введение.
Прогрессирующее развитие международных

контактов и связей в политике, экономике, культуре
и в других областях обусловливает актуальность пос-
ледовательной ориентации современной методики
обучения иностранным языкам на реальные усло-
вия коммуникации. Стремление к коммуникативной
компетенции как конечному результату обучения
предполагает не только владение соответствующей
иноязычной техникой (т.е. языковую компетенцию
учащихся), но и усвоение колоссальной внеязыко-
вой информации, необходимой для адекватного об-
щения и взаимопонимания, поскольку последнее
недостижимо без принципиального тождества основ-
ных сведений коммуникантов об окружающей дей-
ствительности [1-6].

Заметные различия в запасе этих сведений у
носителей разных языков, в основном, определяют-
ся различными материальными и духовными усло-
виями существования соответствующих народов и
стран, особенностями их истории, культуры, обще-
ственно-экономического строя, политической систе-
мы и т.п.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Исходя из вышеизложенного, определяется

общепризнанная ныне цель о необходимости глубо-
ко знать специфику страны (стран) изучаемого язы-
ка и тем самым необходимость страноведческого
подхода как одного из главных принципов обучения
иностранным языкам.

Результаты исследования.
Известны два основных способа преподнесе-

ния страноведческой информации учащимся:
1. Тематический способ, при котором наиболее су-
щественные сведения об истории, географии, госу-
дарственном строе, культуре и других аспектах стра-
н(ы) изучаемого языка систематизируется по
соответствующим темам и сообщаются учащимся.
Преподнесение таких систематизированных страно-
ведческих сведений обычно сочетается с обучени-
ем употреблению в речи средств их иноязычного
выражения (на занятиях и в пособиях по практике
иностранного языка на всех этапах обучения).

http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/new/


114

2. Филологический способ, при котором страновед-
ческая информация для учащихся извлекается из
самих иноязычных структур – слов, словосочета-
ний, предложений, фрагментов текста и целых тек-
стов, причём используемые иноязычные произве-
дения художественной литературы, публицистики
и т.п. необязательно посвящены страноведческой
проблематике. Поскольку филологический способ
исходит из конкретных единиц иностранного язы-
ка, он реализуется почти исключительно в процес-
се обучения речи на этом языке.

Оба способа тесно связаны между собой. Во
всех случаях, когда содержание обучения составляет
не только страноведческая информация, но и спо-
соб ёё выражения на изучаемом языке (т.е. не только
страноведчески значимые факты, но и их иноязыч-
ные наименования), возникает ряд собственно линг-
вистических проблем, решение которых, в конечном
счёте, направлено на оптимизацию преподавания
иностранного языка. Страноведческий аспект обу-
чения иностранному языку в принципе не образует
чисто понятийной, оторванной от изучаемого языка
сферы – существенные в страноведческом плане зна-
ния (как, впрочем, и все другие), как правило, привя-
заны к определённым элементам системы иностран-
ного языка и иноязычной речи и входят в их план
содержания. Именно эти языковые и речевые эле-
менты со страноведческой направленностью отли-
чаются с точки зрения изучающих иностранный язык
существенными особенностями, незнание которых
затрудняет общение на иностранном языке (т.е. сни-
жает коммуникативную компетенцию учащихся).

Исследовать названные средства языка и речи,
систематизировать их и представить в форме, опти-
мальной для обучения иностранному языку, – одна
из задач языкознания. Поэтому представляется оп-
равданным говорить о лингвистических основах стра-
новедческого аспекта в преподавании иностранного
языка, которые следует понимать как часть общих
лингвистических основ его преподавания, выступа-
ющих основ его преподавания, выступающих в од-
ном ряду с другими науками (психологией, педаго-
гикой и т.п.) в качестве теоретического фундамента
обучения иностранному языку в целом.

Представляется, что лингвистическое обосно-
вание страноведческого аспекта в преподавании ино-
странного языка находится за пределами методичес-
ких исследований (к которым принято относить
лингвострановедение) и составляет задачу страновед-
чески ориентированного языкознания (страноведчес-
кой лингвистики). Теоретическую базу этого аспек-
та образуют, прежде всего, разделы лингвистической
теории, занимающейся кумулятивной функцией язы-
ка, т.е. отражением и закреплением результатов со-
циальной практики в языке и речи. Применительно к
анализу языковой системы это в первую очередь лек-
сикология и фразеология, исследующие обе основ-
ные единицы языка, способные нести страноведчес-
кую информацию, – слово (лексему) и устойчивый
словесный комплекс (УСК). При этом на передний

план выдвигается семантический анализ межъязы-
ковых различий, отражающих различия в реальной
действительности.

Этот анализ осуществляется, главным образом,
средствами и методами сопоставительной (контрас-
тивной) лингвистики, отчасти специализированными
для задач страноведчески ориентированного сопос-
тавления единиц лексикона разных языков. Таким об-
разом, общая и особенно сопоставительная лексико-
логия и фразеология изучаемого и родного
(исходного) языков и образуют преимущественно (в
рамках языковой системы) лингвистическую основу
страноведческого аспекта в преподавании иностран-
ного языка. Общий подход страноведчески ориенти-
рованной лингвистики к языковому материалу имеет
социо-лингвистический характер, причём основное
внимание уделяется социально обусловленной межъя-
зыковой дифференциации значений (а не языковых
форм). Страноведчески ориентированное языкозна-
ние в первую очередь изучает единицы языка и речи
с денотативной направленностью на явления, типич-
ные для страны (стран) и народа (народов) изучаемо-
го языка и не свойственные стране и народу учащих-
ся. Само собой разумеется, что сведения о явлениях,
тождественных в сопоставляемых странах, тоже име-
ют определённую страноведческую ценность, однако
преимущественно в образовательно-воспитательном
отношении; для иноязычной коммуникации план со-
держания соответствующих языковых средств не пред-
ставляет существенных трудностей и не требует осо-
бого лингвистического анализа.

К единицам, обладающим таким националь-
но-специфическим содержанием, относятся не толь-
ко лексемы и устойчивые словесные комплексы, но
также и речевые элементы, в том числе переменные
словосочетания и предложения, микро и макротек-
сты. Нужно исходить из того, что в действительности
страноведческая значимость выступает в названных
структурах весьма неодинаково (а во многих может
и вообще отсутствовать).

Страноведческая значимость единиц языка и
речи может оцениваться с двух различных позиций:
а) по их образовательно-воспитательной роли;
б) по их коммуникативной роли (для обеспечения
взаимного понимания).

Оба вида страноведческой значимости нахо-
дятся в сложной взаимосвязи. В наиболее явной и
яркой форме страноведческая значимость в её обо-
их вариантах выступает в тех случаях, когда весь план
содержания иноязычной единицы целиком отража-
ет специфическое явление социально-экономичес-
кой, общественно-политической, культурной и дру-
гих сторон жизни соответствующего народа. Таким
образом, к предмету страноведческой лингвистики в
первую очередь относится иноязычное отражение и
обозначение специфических реалий внеязыковой
действительности страны изучаемого языка.

Словарные единицы с национально-специфи-
ческим лексическим фоном принято называть фо-
новой лексикой. Удельный вес фоновой лексики в
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совокупном словарном составе, а также националь-
но-специфических семантических элементов в лек-
сическом фоне каждой лексемы (УСК) объективно
зависит не только от иностранного, но и то родного
(исходного) языка учащихся, а потому колеблется в
значительных пределах.

Наконец, вообще вряд ли существенны для
коммуникации (но немаловажны в образовательно-
воспитательном отношении) разнообразные страно-
ведческие сведения, так или иначе связанные с исто-
рией слова в языке, в том числе с условиями и
причинами его заимствования, его дальнейшим раз-
витием и т.п.

Аналогичная дифференциация языковых еди-
ниц с национально-специфическим элементом по их
коммуникативной значимости обнаруживается и во
фразеологическом составе языка, который до сих пор
очень мало изучался под этим углом зрения.

Разработка лингвистических основ страновед-
ческого аспекта в обучении иностранному языку
началась, как известно, на лексическом уровне и опи-
ралась в основном на страноведческое содержание
определенных единиц лексикона (главным образом,
лексем). Целесообразность и необходимость такого
лексоцентрического подхода отнюдь не исключает
постепенного возрастания роли текстоцентрических
методов страноведчески ориентированного лингви-
стического анализа. Фатическое прагматическое дей-
ствие страноведчески релевантных лексем и УСК
реализуется лишь в тексте, и общие характеристики
текста приобретают при этом решающее значение.

Значительную часть страноведческой инфор-
мации учащиеся могут извлечь не из страноведчес-
ки значимых единиц языка (лексем и УСК), а лишь из
элементов речи – переменных словосочетаний и
предложений, микро и макротекстов. Содержание
соответствующих иноязычных текстов может вклю-
чать страноведческий аспект, выступающий иногда
эксплицитно, а зачастую базирующийся на фоновых
знаниях носителей языка. Но и в этом случае контек-
стуальное, прагматическое (и в том числе страно-
ведчески существенное) содержание высказывания
или текста, как правило, может быть выражено или
хотя бы кратко обозначено с помощью устойчивых
языковых средств (лексем и УСК), так как это содер-
жание соотносится с семантикой определённых еди-
ниц лексикона и поэтому может быть сведено к ним.

В целом отбор страноведчески существенного
языкового материала исходит из плана содержания
языковых и речевых единиц и из соответствующих
фактов действительности. Однако когда этот отбор
произведен, возникает вполне правомерный вопрос
об особенностях языкового выражения страноведчес-
кой информации (с точки зрения исходного языка).
Лингвистическое осмысление и обобщение этих осо-
бенностей также представляется актуальной задачей
большого практического значения.

Чрезвычайно важна также лексикографичес-
кая проблематика страноведчески ориентированно-
го языкознания. Речь идёт об особенностях фикса-
ции страноведчески значимой лексики и фразеологии

в словарях, в которых тем или иным способом систе-
матизируется и истолковывается иноязычный лекси-
кон (двуязычные, семасиологические, идеографи-
ческие и др. учебные словари). Весьма актуальными
представляются в этой связи две задачи:
1. Существенное качественное расширение круга еди-
ниц, включаемых в иноязычные учебные словари
общего типа; прежде всего, имеются в виду наибо-
лее употребительные топонимы стран изучаемого
языка, имена знаменитых личностей, наименования
важнейших событий в истории этих стран, извест-
ных организаций, памятников культуры и т.п.

2. Создание специализированных страноведческих
(лингвострановедческих) словарей, в том числе по
стране в целом по отдельным аспектам обществен-
ной жизни страны (например, промышленность,
искусство, народное образование), по отдельным
типам страноведчески значимых языковых единиц
(например, крылатые слова и выражения, посло-
вицы и т.п.).

Выводы.
Таким образом, к задачам страноведчески

ориентированного языкознания относятся осуществ-
ляемые с позиции контрастивной лингвистики выяв-
ление, систематизации и интерпретации иноязычно-
го отражения и интерпретации иноязычного
отражения явлений, специфичных для страны или
стран изучаемого языка. Можно назвать и некото-
рые более конкретные задачи страноведческой линг-
вистики (не претендуя  на полноту перечисления):
1) семантический анализ существенных в коммуни-
кативном и образовательно-специфических эле-
ментов плана содержания отдельных лексем и ус-
тойчивых словесных комплексов;

2) сведение страноведчески значимых единиц лекси-
кона в лексико-фразеологгические поля (фрагмен-
ты полей) соответствующих ключевых слов;

3) членение иноязычного лексикона по страновед-
ческой маркированности с учётом его обществен-
но-системной и национально-государственной
дифференциации;

4) изучение специфических формальных средств ино-
странного языка (относительно исходного) для обо-
значения страноведчески существенных явлений;

5) анализ национально-специфического взаимодей-
ствия языковых и невербальных средств коммуни-
кации в определённых социально типичных ситуа-
циях (особенно в перформативных речевых актах);

6) лингвистическое обоснование страноведческого
аспекта учебных материалов для преподавания и
изучения иностранного языка, создание разнооб-
разных страноведчески ориентированных учебных
словарей иностранного языка.

Теоретическая разработка этих и других ак-
туальных вопросов страноведчески ориентирован-
ной лингвистики, несомненно, представляет для
каждой языковой пары обширную программу язы-
коведческих исследований, реализация которых име-
ла бы весьма положительное значение для дальней-
шего повышения эффективности обучения
иностранным языкам.
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МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І ОСНОВНІ УМОВИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО

ВПРОВАДЖЕННЯ В РОБОТУ
МУЗЕЇВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Медведєва І. М.
Донбаська державна машинобудівна академія

Анотація. У статті представлені результати науково-дослід-
ної роботи в напрямку музейно-педагогічної діяльності.
Автором статті визначені основні фактори, що впливають на
ефективність організації музейно-педагогічної діяльності,
висвітлені результати дослідження психолого-педагогічно-
го й соціального аспектів взаємодії музею ВТНЗ зі студен-
тською молоддю.
Ключові слова: музей, науково-дослідний, музейно-педагог-
ічний , психолого-педагогічний ,  соціальний,  аспект,
діяльність, дослідження, організація, взаємодія.
Аннотация. Медведева И.Н. Музейно-педагогическая деятель-
ность и основные условия эффективности ее внедрения в рабо-
ту музеев высших технических учебных заведений. В статье
представлены результаты научно-исследовательской работы в
направлении музейно-педагогической деятельности. Автором
статьи были выделены основные факторы, которые определяют
эффективность организации музейно-педагогической деятель-
ности. В статье представлены результаты исследования психо-
лого-педагогического и социального аспектов взаимодействия
музея ВТУЗ со студенческой молодежью.
Ключевые слова: музей, научно-исследовательский, музей-
но-педагогический, психолого-педагогический, социальный,
аспект, деятельность, организация, взаимодействие.
Annotation. Medvedeva I.N. A museum-pedagogical activity and
the main conditions of efficiency of its introduction to the work
of museums of high technical institutions. The results of scientific
research in the direction of museum-pedagogical activity are
presented in the article. The author defines the main factors
affecting an efficiency in organization of museum-pedagogical
activity. The results of investigation of psychological-pedagogical
and social aspects of museum affection at high technical
institutions with student youth are analyzed.
Keywords: museum-pedagogical, scientific, psychological-
pedagogical, social, student, aspects.

Вступ.
Ефективність музейно-педагогічної діяльності

вітчизняних музеїв визначається рядом факторів, най-
важливішими серед яких є такі: розробка методології
музейно-педагогічної діяльності, добір активних
форм роботи музею, спрямованих на розвиток твор-
чої активності відвідувачів, впровадження нових про-
грам, проектів, концепцій музейно-педагогічної й
культурно-комунікативної діяльності. Більшість му-
зейно-педагогічних проектів, розроблена радянськи-
ми й вітчизняними музеєзнавцями кінця ХХ – почат-
ку ХХІ століття, була розрахована на роботу з
учнівською молоддю. Над розробкою спеціальних
музейно-педагогічних програм, проектів і концепцій
для взаємодії музею зі школою, а також з дитячим
садком працювали відомі радянські й сучасні вітчиз-
няні музеєзнавці: М.Ю. Юхневич, Б.А. Столяров, О.Г.
Ванслова, Т.В. Чумалова, С.Б. Мініна, О.Л. Галкіна,
Л.В. Шилова, Н.В. Вороніна, І.Ю. Сергєєва, С.Н. Жуль-
нікова, Н.І. Капустіна та інші. Аналіз історичного дос-
віду музейної діяльності ХХ століття у культурно-ос-
вітньому напрямку виявив низький рівень інтеграції
музейної культури в освітній простір ВНЗ. Теоретич-
ний та практичний досвід наших попередників у плані
організації музейно-педагогічної діяльності у ВНЗ
носить обмежений характер, тоді як студентська мо-
лодь вважається досить поширеною й перспектив-
ною категорією відвідувачів з точки зору пізнаваль-
ної, соціальної, громадської, творчої активності.

Теоретичне підтвердження цьому зустрічаєть-
ся у наукових працях Н.В. Шевелєвої, Б.А. Столярова.
Питання взаємодії музею зі студентською молоддю,
а також проблема організації музейно-педагогічної
діяльності у ВНЗ набуло актуальності лише на почат-
ку ХХІ століття. Це обумовлено прагненням суспіль-
ства не зупиняти культурний розвиток людини у
шкільному віці. Поширена концепція ХХІ століття
щодо самоосвіти та самовиховання людини протя-
гом усього життя знайшла відгук у роботі музеїв ВНЗ,
які взяли на себе відповідальність в організації куль-
турно-освітнього розвитку молоді на стадії навчання
у ВНЗ. Факт розширення сфери впровадження му-
зейно-педагогічної діяльності свідчить про позитив-
ну динаміку та перспективність цього напрямку діяль-
ності музею, що було спрогнозовано нашими
попередниками. На сучасному етапі питання орган-
ізації роботи вузівських музеїв набули актуальності й
виставлені на порядку денному всеукраїнських нау-
ково-практичних конференцій. Пропозиції щодо ефек-
тивності організації музейно-педагогічної діяльності
у музеї ВНЗ були винесені сучасними вітчизняними
вченими І.В. Самсаковою, І.В. Мішиною, І.П. Боро-
дай. Проте питання організації музейно-педагогічної
діяльності знаходиться у стані наукового досліджен-
ня. Теоретичного обґрунтування й практичної апро-
бації вимагають такі аспекти музейно-педагогічної
діяльності музеїв ВНЗ:
· психолого-педагогічний і соціальний аспекти взає-
модії музею зі студентською молоддю;

· нормативно-правова база музею ВНЗ,
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· функціонально-методичний аспект музейно-педа-
гогічної діяльності музею ВНЗ;

· критерії оцінювання рівня організації музейно-пе-
дагогічної діяльності музею ВНЗ.

Формулювання цілей роботи.
Мета й завдання. Визначені аспекти є найваж-

ливішою умовою ефективної організації музейно-
педагогічної діяльності в музеї ВНЗ. Роботі над ство-
ренням ефективних умов для музейно-педагогічної
діяльності у музеї ВТНЗ була присвячена експери-
ментальна робота нашого наукового дослідження.
Завданнями експериментальної роботи полягали у
дослідженні психолого-педагогічного і соціального
аспектів взаємодії музею зі студентською молоддю;
розробленні нормативно-правової бази музею ВНЗ;
формуванні сучасної методичної бази музею ВНЗ у
напрямку музейно-педагогічної діяльності (розроб-
ка концепції музею ВНЗ, музейно-педагогічної про-
грами з використанням інноваційних форм і методів
роботи музею); розробленні критеріїв оцінювання
рівня організації музейно-педагогічної діяльності
музею ВНЗ.

Результати досліджень.
У даній статті представлені результати науко-

вого дослідження психолого-педагогічного і соціаль-
ного аспектів взаємодії музею зі студентською мо-
лоддю. Важливого значення для продуктивної
взаємодії музею ВНЗ з його потенційною категорією
відвідувачів-студентами у процесі організації музей-
но-педагогічної діяльності набуло визначення вікових,
психологічних і соціально-педагогічних особливос-
тей розвитку студентської молоді. Організаторами
дослідження був проведений аналіз стану цієї про-
блеми у науковій літературі При визначенні психоло-
го-вікових особливостей студентської молоді ми спи-
ралися на наукові праці відомих зарубіжних і
вітчизняних психологів: Л. Сєдого, Б.Г. Ананьєва,
Л.М. Балабанової, О.В. Винославської, І.С. Кона, Т.В.
Лісовського, А.Г. Бистрицького, Ю.О. Бохонкової,
В.Ф. Моргуна, А.В. Мудрика, Х. Ремшмідта, М.М.
Рубінштейна, Цигена, Е. Ериксона, Р.С. Немов та
інших. Основу для вивчення соціально-педагогічних
особливостей роботи музею ВНЗ зі студентською
молоддю склали наукові праці вчених-педагогів: С.С.
Вітвицької, А.В. Мудрика, М.В. Буланової-Топорко-
вої, І.П. Подласого, І.М. Соколової. Аналіз наукової
літератури з даного питання дозволив скласти
найбільш повну психолого-педагогічну характерис-
тику студентської молоді як потенційної категорії
відвідувачів у музеї ВНЗ.

Студентський вік (старший юнацький), як і
будь-який інший життєвий період людини, має свою
специфіку, що проявляються, з одного боку, у  пози-
тивній стратегії розвитку особистості, з іншого, у „кри-
зовому” конфліктному характері процесу розвитку”
[1, с.26]. Науковець Б.Г.Ананьєв – спеціаліст у сфері
вікової психології, вбачає складність студентського
віку „у перетворенні мотивації, всієї системи ціннісних
орієнтацій” [2, с.7]. Такого висновку дійшла і С.С.
Вітвицька у процесі наукового вивчення студента як

об’єкта – суб’єкта педагогічної діяльності, автор заз-
начила, що сучасні „студенти відчувають тягар втра-
ти моральних орієнтирів” і полягаються в цьому пи-
танні на викладачів вузу. [3, с. 99.] З іншого боку цей
вік є періодом активного розвитку моральних і есте-
тичних почуттів, непреривного розвитку творчих
можливостей, а також початок художніх, технічних і
наукових досягнень. [4, с. 333] Як правило, у більшості
юнаків і дівчат вже у шкільному віці виявляються
здібності до певного роду занять, проявляються інте-
реси. Часто ці аспекти і обумовлюють вступ до ВНЗ.
Завдання ВНЗ полягає у закріпленні цих інтересів та
здібностей, формуванні на їх основі міцних профес-
ійних знань, використання їх як основу для підготов-
ки висококваліфікованого спеціаліста. Вітчизняний
науковець С.С.Вітвицька визначила ще одну особ-
ливість психічного розвитку студентів, яка проявляєть-
ся у домінуванні процесу розвитку над навчанням і
вихованням: „Коло інтересів студентів не обмежуєть-
ся тільки навчальним матеріалом, а поширюється та-
кож на мистецтво, спорт, суспільну діяльність...”,
„підвищується інтерес до моральних проблем” [3, с.
101.]. У вирішенні цих педагогічних завдань активну
роль відіграв музей ВНЗ, створивши сприятливі умо-
ви для задоволення культурних інтересів сучасної
молоді, пізнавальних потреб студентів у сфері куль-
тури, мистецтва, профільній музею галузі, форму-
ванні системи ціннісних орієнтацій. Педагогічний
потенціал музею закладено у самій його сутності, у
здатності одночасно впливати на інтелектуальну, емо-
ційну, моральну сферу студента. Середовище музею
створює атмосферу емоційної насиченості й есте-
тичного переживання, а музейні предмети своєю
меморіальністю, естетичною цінністю сприяють на-
копиченню чуттєвого досвіду студентської молоді.

Кожне покоління студентів відрізняється від
своїх попередників цілою низкою моральних, куль-
турних, соціальних, психічних, економічних чинників.
У процесі наукового дослідження були визначені пси-
холого-педагогічні особливості кожного курсу на-
вчання студентів у ВНЗ:

Студенти І курсу відрізняються високим сту-
пенем конформізму, „вірою у власні сили і здібності,
надією на нове і цікаве життя” [3, с.103.], водночас у
них виникає питання про правильність вибору про-
фесії, проходить складний у психологічному, мораль-
ному і соціальному плані процес адаптації до нових
умов життя і навчання, перебування у незнайомому
колективі, робота під керівництвом нових викладачів,
тощо. „У першокурсників часто можна спостерігати
досить різкий перехід від захоплюючого очікування
при вступі до вищого навчального закладу до скеп-
тичного, критичного та іронічного ставлення до вик-
ладачів, вузівського режиму в перші місяці навчан-
ня. ” [3, с. 101]. Авторами концептуальної моделі
музею ВНЗ були враховані особливості даної групи
відвідувачів. До плану роботи музею ВНЗ були вклю-
чені заходи профорієнтаційного і адаптаційного ха-
рактеру. Схильність студентів І-го курсу до скептич-
ного, критичного та іронічного ставлення до
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викладачів і вузівського режиму визначила організа-
цію музеєм вузу заходів морально-етичного і куль-
турно-корпоративного характеру.

Для студентів ІІ курсу характерне усвідомлен-
ня важливості оволодіння знаннями і навичками. У
даному віці відбувається процес інтенсивного підклю-
чення до різних форм освітньої і виховної роботи,
формуються загальнокультурні принципи, виробля-
ються суспільно-громадські, культурні, корпоративні,
морально-етичні цінності. У студентів ІІ курсу ще
виникають питання правильності вибору професії,
вирішення яких частіше приходиться на період ІІІ
курсу. Для категорії відвідувачів ІІ курсу залишаєть-
ся актуальними музейні заходи профорієнтаційного
характеру, але активно впроваджуються й інші фор-
ми музейно-педагогічної діяльності. У межах концеп-
туальної моделі музею ВНЗ організаторами дослід-
ження була проведена активна агітаційна роботи
серед студентів ІІ курсу з метою залучення їх до му-
зейної діяльності: екскурсійної, наукової-дослідної,
фондо-комплектувальної, культурно-просвітницької,
творчої (в різних галузях профільних музею) тощо.

У студентів ІІІ курсу до цього часу відбулося
усвідомлення себе в ролі спеціаліста певної галузі,
тому у них простежується процес поглибленого інте-
ресу до наукової діяльності. У студентів ІІІ курсу ак-
тивно формуються морально-етичні, соціально-куль-
турні якості, підвищується почуття відповідальності,
ідейної переконливості, простежується підвищення
соціальної активності Разом з цим простежується
звуження системи інтересів, надається пріоритет
предмету спеціалізації. У студентів технічних вузів
відбувається процес стагнації у комунікативній сфері.
Специфіка роботи з технікою не сприяє розвиненню
усного і писемного мовлення, підвищенню культури
мовлення. Завдання музею щодо організації роботи
зі студентами ІІІ курсу полягало у розширенні сфери
інтересів студентської молоді, формуванні гармоній-
ної особистості, підвищення комунікативного рівня
студентів, розвиток культури усного мовлення. У
межах концептуальної моделі музею ВНЗ для сту-
дентів ІІІ курсу були підготовлені заходи, спрямовані
на розвиток естетичних, художніх, літературних, техн-
ічно-творчих смаків, розвиток творчих здібностей у
визначених напрямках. Особлива увага була приділе-
на розвиткові комунікативних здібностей студентів,
підвищенню рівня мовленнєвої й музейної культури.

На ІV курсі, за визначенням спеціалістів, у сту-
дентів відбувається переоцінка життєвих і культур-
них цінностей, що пов’язано з підвищеним інтере-
сом до протилежної статі, оформленням шлюбних
стосунків. Студенти відчувають підвищену відпові-
дальність, що нерідко „сприяє підвищенню успішності
навчання, творчій активності” [4, С. 347]. Цей період
також характеризується оволодінням практичними
професійними навичками під час проходження прак-
тики. Музейно-педагогічною програмою була зап-
ланована робота зі студентами ІV курсу у таких на-
прямках: залучення студентів до музейної
науково-дослідної і фондо-комплектувальної діяль-

ності, яку студенти можуть виконувати паралельно із
проходженням виробничої практики.

Студенти V курсу відрізняються підвищеним
рівнем загальної зрілості, усталеністю психічних про-
цесів, сформованістю особистісних якостей, мораль-
них і культурних цінностей. Студенти старшого кур-
су більше уваги приділяють внутрішньому „я”,
віддають перевагу індивідуальним формам роботи,
усвідомлюють необхідність постійного підвищення
інтелектуального і культурного рівня, працюють над
самоосвітою і самовихованням, готові до передачі
соціального і професійного досвіду молодшим по-
колінням. Беручи до уваги визначені особливості
старшого студентського віку, організаторами дослід-
ження був розроблений комплекс заходів, спрямова-
ний на підвищення інтелектуального й культурного
рівня особистості, передачу соціального і професій-
ного досвіду молодшим за віком.

Отже, наукове вивчення вікових та психолого-
педагогічних особливостей студентської молоді дало
можливість організувати експериментальну роботу
музею ВНЗ з урахуванням як позитивної стратегії
розвитку особистості так і стану психологічної конф-
ліктності у студентському віці.

Молодь, як найбільш вражена частина нашо-
го суспільства є показником загального рівня роз-
витку нашої країни [5 6], тому не можна планувати
роботи музею ВНЗ без вивчення особливостей взає-
модії студентства з суспільством. Сучасний студент
відрізняється соціальною активністю, критичністю
думок і поглядів, загостреним почуттям справедли-
вості, скептицизмом, вимагає підвищеної уваги і ша-
нобливого ставлення до себе, поваги до його особи-
стості, прагне бути рівноправним членом освітнього
процесу вузу, не припускаючи можливості бути об-
’єктом педагогічного процесу, має свою точку зору
і вміє її довести. Даючи характеристику сучасній сту-
дентській молоді, не можна відкидати той факт, що це
діти, які народилися після аварії на Чорнобильській
АЕС. Наслідки аварії відбилися на фізичному і психі-
чному здоров’ї сучасних студентів. Вони відрізняють-
ся станом підвищеної емоційності, неврівноважені-
стю, легкозбуджуваністю, проявом агресії, швидкою
утомленістю, низьким рівнем стійкості до стресових
ситуацій. Ці показники були враховані при створенні
концептуальної моделі музейно-педагогічної діяль-
ності музею ВНЗ. Організаційні моменти були спла-
новані таким чином, щоб не перевантажити студен-
тську молодь, були створені умови для
психологічного й морального розвантаження. Орган-
ізаторами дослідження був взятий до уваги режим
навчання і відпочинку студентської молоді, з метою
роботи музею ВНЗ у зручний для відвідування час,
передбачено, щоб форми роботи музею носили
різноплановий характер і були спрямовані не тільки
на навчання і виховання, а й на культурний відпочи-
нок, розвиток творчих здібностей. У межах розроб-
леної концептуальної моделі у музеї була створена
атмосфера морального комфорту для відвідувачів.
Особливої уваги було приділено прийомам органі-
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зації музейно-комунікативного процесу, у ході якого
студент відчуває себе рівноправним учасником цьо-
го процесу, має право на висловлення власної точку
зору з питань, які представлені на розсуд аудиторії,
можливість вступити в культурну дискусію зі спеціа-
лістом, задати питання, які його зацікавили у ході ек-
скурсії чи іншого музейного заходу, обговорити ці
питання з членами групи, дізнатися їх точку зору, взяти
активну участь у музейному заходу.

Для більшої ефективності організації діяльності
музею ВНЗ необхідним стало врахування профілю
навчального закладу. У ході наукового дослідження
нами було вивчено й взято до уваги технічне спряму-
вання ВНЗ, у межах яких проводився педагогічний
експеримент, відповідно до визначеної теми дисерта-
ційного дослідження. Специфіка ВНЗ технічного
профілю вимагає від студента „високорозвиненого
логічного абстрактного мислення, здатності само-
стійно керувати власним розумовим процесом, ум-
іння швидко і активно зосереджуватися на потрібно-
му об’єкті”, високого ступеня концентрації уваги,
строгості й логічності суджень. Разом з усіма цими
професійними якостями, які виробляються у процесі
навчання у технічному вузі, простежується „низький
рівень соціабельності студентів” – брак умінь і нави-
чок спілкування, недорозвиненість комунікативних
навичок. [4, С. 337–338] У розробленій організатора-
ми дослідження програмі музею вузу технічного
профілю були враховані визначені особливості,
діяльність музею ВТНЗ спрямована у напрямку роз-
витку комунікативних навичок студентів.

Висновки.
Таким чином, у процесі музейно-педагогіч-

ного дослідження були визначені основні фактори,
які впливають на ефективність організації музейно-
педагогічної діяльності в музеї ВНЗ: психолого-педа-
гогічний і соціальний аспекти взаємодії музею зі сту-
дентською молоддю, нормативно-правова база
музею ВНЗ, функціонально-методичний аспект му-
зейно-педагогічної діяльності музею ВНЗ, критерії
оцінювання рівня організації музейно-педагогічної
діяльності музею ВНЗ. У матеріалах статті були пред-
ставлені результати дослідження психолого-педагогі-
чного й соціального аспектів взаємодії музею ВТНЗ
зі студентською молоддю. Аналіз результатів дозво-
ляє стверджувати, що важливого значення для про-
дуктивної взаємодії музею ВНЗ з його потенційною
категорією відвідувачів-студентами у процесі орган-
ізації музейно-педагогічної діяльності набуває вра-
хування вікових, психологічних і соціально-педагогі-
чних особливостей розвитку студентської молоді. На
основі отриманих результатів була створена концеп-
туальна модель музейно-педагогічної діяльності му-
зею ВТНЗ. Організаційно-педагогічні засади діяль-
ності музею ВТНЗ в умовах концептуальної моделі
були сформовані з урахуванням психолого-педагог-
ічних , вікових і соціальних особливостей студентсь-
кого віку.

Наступна науково-дослідна робота у музейно-
педагогічному напрямку полягала у розробленні

нормативно-правової бази музею ВНЗ; формуванні
сучасної методичної бази музею ВНЗ у напрямку
музейно-педагогічної діяльності (розробка концепції
музею ВНЗ, музейно-педагогічної програми з вико-
ристанням інноваційних форм і методів роботи му-
зею); розробленні критеріїв оцінювання рівня орган-
ізації музейно-педагогічної діяльності музею ВНЗ з
урахуванням психолого-педагогічних особливостей
музейної аудиторії.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Небесна В.В., Грідіна Н.О., Морфунцов В.В.
Донецький державний університет управління

Донецький юридичний інститут
Луганського державного університету
внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка

Анотація. У статті розглянуті й узагальнені матеріали вив-
чення основних компонентів психологічної структури пе-
дагогічної діяльності викладачів кафедр фізичного вихован-
ня загального й спеціального напрямку у вищих навчальних
закладах. Доцільно проводити відбір абітурієнтів з ураху-
ванням  мотивації до вибору даної професії. Комплектація
викладацького складу кафедр фізичного виховання загальної
й спеціальної спрямованості мають ідентичний  один одно-
му розподіл у структурі педагогічної діяльності. При підборі
педагогічних кадрів необхідно враховувати суб’єктивні й
об’єктивні компоненти.
Ключові слова: викладач, колектив, фізичне виховання, ВНЗ,
мотиви, професіоналізм.
Аннотация. Небесная В.В., Гридина Н.А., Морфунцов В.В.
Особенности структуры деятельности преподавателя физи-
ческого воспитания высшего учебного заведения. В статье
рассмотрены и обобщены материалы изучения основных
компонентов психологической структуры педагогической
деятельности преподавателей кафедр физического воспита-
ния  общей и специальной направленности в высших учеб-
ных заведениях. Целесообразно проводить отбор абитури-
ентов с учетом мотивации  к  выбору данной  профессии.
Комплектация преподавательского состава кафедр физичес-
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кого воспитания общей и специальной направленности име-
ют идентичное  друг другу распределение в структуре педа-
гогической деятельности. При подборе педагогических кад-
ров необходимо учитывать субъективные и объективные
компоненты.
Ключевые слова: преподаватель, коллектив, физическое вос-
питание, вуз, мотивы, профессионализм.
Annotation. Nebesnaya V.V., Gridina N.A., Morfuntsov V.V.
Habits of frame of activity of the teacher of physical training
of a higher educational institution. Materials of study main
components of psychological pedagogical activities of teachers
in physical education of common and special direction in Highs
Educational Establishment are considered and summarized in
the article. Expediently a carry selection of entrants with the
count of motivation to a choice of the given trade. The complete
equipment of teaching composition of faculties of physical
training of a common and special orientation have allocation
identical each other in frame of pedagogical activity. At selection
of the pedagogical staf f it is necessary to take into account
subjective and objective components.
Key words: teacher, instructor, collective, physical education,
Educational Establishment, motives, profession ism.

Вступ.
У сучасній педагогічній діяльності викладачів

вищих навчальних закладів ідуть інтенсивні пошуки й
розробки концепцій, у межах яких стане можливим
новий підхід до організації професійно-трудової діяль-
ності колективу, підвищення якості підготовки сту-
дентів, розвитку і реалізації особистісного потенціа-
лу, формуванню та становленню позитивного образу
педагога [1, 2]. Мотиви вступу до педагогічного ви-
щого навчального закладу і вибору професії педаго-
га різноманітні. Причому деякі з них не відповідають
педагогічній діяльності. Ця обставина давно турбує
педагогічну громадськість. За даними опитувань
тільки від 30 до 45% абітурієнтів, які вступили до пе-
дагогічного ВНЗ позитивно ставляться до професії
вчителя. Близько 40% вступають до ВНЗ через інте-
рес до того або іншого предмету, не маючи інтересу
до педагогічної діяльності. Від 13 до 22% студентів не
ставляться позитивно ані до діяльності вчителя ані  до
профілюючого предмету [2, 3, 4].

Серед різноманіття засобів підготовки май-
бутніх фахівців в умовах ВНЗ з кожним роком все
більше зростає значимість фізичного виховання. Відо-
мо, що різні види діяльності, особливо спортивно-
оздоровчого напрямку, вимагають від людини різних
властивостей, якостей, якими не всі володіють рівною
мірою.

Головним завданням педагогічної діяльності
колективів кафедр фізичного виховання є підготовка
майбутніх фахівців різних спеціальностей, наявності
у них достатнього рівня здоров’я, фізичної та розу-
мової працездатності, гуманітарних і професійних
знань, навичок, умінь, що багато в чому залежить від
кваліфікації, типологічних особливостей та властиво-
стей нервової системи, здатностей, інтересів, мотивів,
самоактуалізації, самовираженні викладачів, отри-
мання певних матеріальних благ і соціальних гарантій
[4, 5]. Основні мотиви трудової діяльності викладача
фізичного виховання, як і будь-якої людини взагалі,
можна розділити на такі категорії: мотиви вибору
професії і мотиви вибору місця роботи, що характе-

ризуються спонуканнями суспільного характеру,
престижу, оцінки своїх можливостей та ін.

Робота виконана за планом НДР Донецького
юридичного інституту Луганського Державного ун-
іверситету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка.

Формулювання цілей роботи.
Мета означеної статті спрямована на розг-

ляд низки питань, пов’язаних з дослідженням психо-
логічної структури діяльності викладача фізичного
виховання, а також узагальненні деяких попередніх
матеріалів, отриманих при вивченні педагогічної
діяльності спеціалізованих кафедр вищих навчальних
закладів Донецького регіону. На підставі системоут-
ворюючих можливостей дослідження мети були виз-
начені наступні завдання:
1)виявити основні компоненти в структурі діяльності
викладача фізичного виховання;

2)визначити оптимальні співвідношення розглянутих
компонентів.

Методика дослідження. Основним методом
у дослідженні була бесіда, в результаті якої визначено
ставлення викладача до його педагогічної діяльності:
1) що в педагогічній діяльності є найбільш важким?;
2) чим пояснюються ці труднощі; 3) які риси особис-
тості студента найбільш складніше виховати?

Відомості, отримані в процесі бесіди, допов-
нювалися аналізом протоколів засідань кафедр, пуб-
лічних звітів викладачів, а також систематичними спо-
стереженнями. Усі ці матеріали піддавалися аналізу і
обробці.

Об’єктом вивчення були як молоді викладачі,
що тільки розпочали педагогічну діяльність, так і вик-
ладачі, які мають великий досвід роботи у вищих на-
вчальних закладах. Дане дослідження проводилося на
кафедрах фізичного виховання загальної і спеціаль-
ної спрямованості з січня 2007 р. по травень 2008 р.

Результати досліджень
Досліджуючи особливості педагогічної діяль-

ності викладача, її психологічну структуру, форму-
вання особистості педагога, можна створити науко-
во-обґрунтовану методику відбору абітурієнтів до
інститутів фізичного виховання та спорту, їх навчан-
ня педагогічній майстерності та керівництва ними під
час самостійної діяльності в колективі.

Відповіді на ці питання ще не знайшли повно-
го свого відображення в спортивній психології, тому
дослідження в цьому напрямку є досить важливи-
ми й перспективними. Пропонована стаття не пре-
тендує на повне висвітлення даної проблеми, тому
що кількість випробуваних, які були взяті нами за
об’єкт дослідження, досить незначна, і тому отри-
мані результати носять регіональний характер. Але
по  ним можна судити про конкретний колектив і
умови, в яких він працює, а також виробити деякі
практичні рекомендації щодо оптимізації режимів
функціонування.

У педагогічної діяльності викладача фізично-
го виховання в умовах ВНЗ можна виділити різні ка-
тегорії труднощів, пов’язаних з проведенням навчаль-
но-спортивної, масово-оздоровчої, виховної і
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науково-методичної роботи. Ці труднощі можуть
бути обумовлені наступними причинами:
· об’єктивними, пов’язаними зі здійсненням навчаль-
ного процесу (відсутність спортивної бази, достат-
ньої кількості інвентарю і т. ін.), з умовами життя й
побуту викладача;

· суб’єктивно-об’єктивними, які закладені в самому
викладачеві, але залежать не тільки від нього (погане
здоров’я, небажання працювати, слабка професійна
підготовка, відсутність педагогічного досвіду і т. ін.);

· суб’єктивними, обумовленими особистими якос-
тями викладача (низька комунікабельність, невпев-
неність у своїх силах, слабовілля і т. ін.).

Досліджуючи всі труднощі в діяльності викла-
дача, ми прийшли до висновку, що основою структу-
ри педагогічної діяльності є організаційний (А), ко-
мунікативний (В), науково-творчий (С) компоненти
(у даній роботі не ставилося завдання розкриття змісту
кожного з цих компонентів).

Усі перераховані компоненти, що забезпечу-
ють успішність педагогічної діяльності викладача, не
можуть бути абсолютно рівнозначно (якісно і
кількісно) представлені в структурі однієї особистості.
Різні композиції виявлених компонентів, де одні є про-
відними, а інші створюють фон, обумовлюють різни-
цю моделі викладачів, які відрізняються один від од-
ного своїми професійними схильностями:
1. Організаційна схильність може бути представлена
моделлю типу (А ↔ В ↔ С), що відображає ієрар-
хію компонентів у структурі діяльності майстра ма-
сово-оздоровчої роботи.

2. Комунікативна схильність дає дві моделі: (В ↔ А
↔ С) більш типову для майстра виховної роботи (В
↔ С ↔ А), яка відображає співвідношення психо-
логічних компонентів особистості викладача – май-
стра навчальної роботи.

3. Науково-творча схильність представлена також
двома моделями: (С ↔ В ↔ А), що відповідає
структурі діяльності явного тренера ВНЗ, і (С ↔ А
↔ В), більш близькій структурі особистості вик-
ладача – майстра науково-дослідної і науково-ме-
тодичної роботи.

Яке оптимальне співвідношення психологіч-
них компонентів у структурі особистості викладача
повною мірою забезпечило б успіх його діяльності?
Ранговий показник цих компонентів у структурі діяль-
ності викладача ми визначили за інтенсивністю по-
глядів усіх випробуваних. Кількісна обробка матері-
алів показала, що за еталон професіограми викладача
фізичного виховання варто визнати наступні
співвідношення перелічених компонентів:
1) організаційний (А) – 43,4%;
2) комунікативний (В) – 40%;
3) науково-творчий (С) – 16,6%.

Звичайно, що цими моделями не вичерпуєть-
ся уся різноманітність існуючих форм прояви про-
фесійних схильностей, але на першому етапі дослід-
ження з метою елементарної формалізації складного
феномена, якою є праця викладача, таке обмеження
представляється обґрунтованим.

На нашу думку, викладач, в якому настільки
гармонійно міцно поєднані ці компоненти, здатний
домогтися в умовах роботи на кафедрі фізичного
виховання найбільших успіхів у своїй педагогічній
діяльності.

Нами розроблені спеціальні шкали, за допо-
могою яких може бути отримана психограма викла-
дача, що характеризує вимоги професії до особис-
тості, до психічних якостей, індивідуальних
особливостей працівника, можливості компенсації та
вдосконалювання його професійно-значимих якос-
тей, вимоги до надійності в роботі. Порівнюючи ре-
зультати психограми з еталонною професіограмою,
ми маємо можливість діагностувати швидкість адап-
тації до умов роботи в нашому колективі, успішність
педагогічної діяльності, а також намічати конкретні
перспективи росту педагогічної майстерності кож-
ного викладача і т. ін.

Чи багато викладачів можуть з повною впев-
неністю стверджувати, що ці компоненти розвинені
в них у такій пропорції, як в отриманому еталоні?
Однозначно, ні. Яким же чином забезпечити ріст
своєї професійної майстерності в даних умовах? Це
формування повинне здійснюватися з опорою на
такий компонент, який у даний момент домінує,
більш розвинений, чітко проявляється в діяльності
визначеного викладача. Враховуючи цей факт, а та-
кож створюючи сприятливі умови для розвитку осо-
бистості викладача, можливе підвищення його педа-
гогічної майстерності.

Наявність певної невідповідності психограми
деяких викладачів еталону професіограми необхідно
враховувати при комплектуванні колективу викладачів
спортивних відділень і кафедри, для того, щоб недо-
статній розвиток якогось компонента одного з викла-
дачів повністю компенсувався б максимальним роз-
витком цього компонента у інших викладачів і т. ін.

Висновки.
Підводячи підсумки, можна зробити висновки:

1.При проведенні вступної кампанії до вищих на-
вчальних закладів фізкультурної й спортивної спря-
мованості доцільно проводити відбір абітурієнтів з
урахуванням мотивації до вибору даної професії,
тому що педагогічна діяльність майбутніх фахівців
тісно пов’язана з вихованням молодих людей, удос-
коналенням їх психофізичних здатностей, розвит-
ком фізичних якостей, зміцненням здоров’я й спри-
янням всебічному гармонійному розвитку
особистості ;

2.Комплектація викладацького складу кафедр фізич-
ного виховання загальної й спеціальної спрямова-
ності мають ідентичний  один одному розподіл у
структурі педагогічної діяльності, співвідношення
організаційного, комунікативного й науково-твор-
чого потенціалу;

3.При підборі педагогічних кадрів на кафедри фізич-
ного виховання вищих навчальних закладів необхі-
дно враховувати всі суб’єктивні й об’єктивні ком-
поненти, що забезпечують успішність педагогічної
діяльності викладача й колективу в цілому.
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4.У трудовій діяльності структурного підрозділу
фізкультурної й спортивної спрямованості необхі-
дно акцентувати увагу на перспективи росту педа-
гогічної майстерності кожного викладача, що доз-
волить удосконалити навчально-виховну роботу,
забезпечити рішення освітніх й оздоровчих завдань
у процесі фізичного виховання у вищих навчаль-
них закладах.

Таким чином, за певних умов можливе ство-
рення згуртованого, гармонійного колективу, в яко-
му інтегральне співвідношення компонентів ідентич-
но еталонному.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем вдоско-
налення структури діяльності викладача фізичного
виховання вищого навчального закладу.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД
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Донецкий юридический институт
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внутренних дел имени Е.О. Дидоренко

Аннотация. В статье рассматривается необходимость раз-
работки научно обоснованных рекомендаций, позволяющих
обеспечить курсантам необходимый уровень профессиональ-
но важных качеств, навыков и умений. Отмечается недоста-
точная научная проработку вопросов структуры и содержа-
ния данного процесса, В качестве объединяющего признака
следует рассматривать научно-обоснованные нормативы по
комплексному проявлению профессионально необходимых
качеств и умений.
Ключевые слова: курсанты, профессиональная подготовка,
качества, навыки, умения.
Анотація. Несін О.М., Сівоконенко Ю.В., Венжега Р.О., Кущ
І.В. Проблеми підвищення професійно-прикладної підготовки
курсантів ВНЗ  МВС. В статті розглядається необхідність
розробки науково обґрунтованих рекомендацій, що дозволя-
ють забезпечити курсантам необхідний рівень професійно
важливих якостей, навичок і умінь. Відзначається недостатнє
наукове пророблення питань структури й змісти даного про-
цесу, Як об’єднуючу ознака варто розглядати науково об-
ґрунтовані нормативи комплексного прояву професійно не-
обхідних якостей і вмінь.
Ключові слова: курсанти, професійна підготовка, якості, на-
вички , уміння.
Annotation. Nesin A.N., Sivokonenko Y.V., Venjega R.A., Kush
I.V. Problems of increases of the professional – applied
preparation of students are institute of higher of MVD. In the

article the necessity of development of scientifically grounded
is examined Recommendations allowing providing necessary to
the students level is professional important qualities, skills and
abilities. It is noted insufficient scientific study of questions of
frame and the contents of the given process, In the capacity of
uniting attribute it is necessary to consider the scientifically-
grounded specifications on complex exhibiting professionally
necessary qualities and skills.
Keywords: students, professional preparation, qualities, skills,
abilities.

Введение.
Социально-экономическим реформам и по-

литическим преобразованиям в стране в значитель-
ной мере препятствует рост преступности. Опасным
изменением в характеристиках преступлений отме-
чается усиление их профессионализма, организован-
ности и вооруженности. Нередко правонарушители
оказывают открытое сопротивление сотрудникам
милиции, угрожая их жизни при этом они зачастую
достаточно образованы и финансово обеспечены,
хорошо вооружены и технически оснащены, исполь-
зуют современные технологии и имеют высокий уро-
вень физической подготовленности.

 В последние годы отчетливо прослеживается
повышение числа погибших сотрудников МВД в про-
цессе выполнения оперативно-служебных задач и,
наиболее часто, при задержании правонарушителей.
Это объясняется нерешительностью в применении
табельного оружия, отсутствием навыков ведения
единоборства, низким уровнем реализации физичес-
ких качеств, показателей технической и психологи-
ческой подготовленности в экстремальных условиях
С.В.Непомнящий [4].

 В типовых учебных программах при, казалось
бы, стройном и обоснованном содержании обуче-
ния налицо разобщенное функционирование состав-
ляющих компонентов, поскольку последние не объе-
динены единой целевой направленностью. Это
обуславливает необходимость разработки научно
обоснованных рекомендаций, позволяющих опреде-
лить комплексное проявление двигательных способ-
ностей и профессионально-прикладных умений и
навыков в обстановке, максимально приближенной
к реальной Ю.Ф. Подлипняк [8]; В. П. Вдовиченко [2];
В. Г. Колюхов [3]; С. В. Непомнящий [4].

Несмотря на наличие определенного количе-
ства научных и методических работ по формирова-
нию профессионально-прикладной физической под-
готовки (ППФП) курсантов МВД, особенности
структуры подготовленности, значимость двигатель-
ных способностей на различных этапах формирова-
ния готовности, взаимосвязь показателей физичес-
кой и технической подготовленности изучены еще
недостаточно полно. Имеющиеся данные разрозне-
ны, а иногда и противоречивы, что затрудняет их тео-
ретическое обобщение и практическую реализацию,
требует дальнейшего исследования.

Работа выполнена по плану НИР Донецко-
го юридического института Луганского государ-
ственного  университета внутренних дел им.
Е.О.Дидоренко.
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Формулирование целей работы.
Цель исследования – разработать оптималь-

ную форму организации учебных занятий, обеспе-
чивающих необходимый уровень профессионально-
прикладной физической подготовки курсантов
учебных заведениях МВД.

Задачи исследования:
1. Разработать единую целевую направленность орга-
низации учебного процесса позволяющую эффек-
тивно управлять профессиональным становлени-
ем будущих специалистов ОВД.

2. Определить поэтапное формирование физической
готовности будущих специалистов, которое будет
обеспечивать преемственность средств, методов и
организационных форм проведения учебных за-
нятий.

Результаты исследования.
Под процессом обучения понимают деятель-

ность обучающего и обучаемых направленную на
усвоение определенных знаний, приобретение уме-
ний и навыков, а также на формирование высоких
морально-волевых и психологических качеств.

Системный подход в обучении можно пред-
ставить в виде трех принципов. Во-первых, знание
требований будущей профессии, а если шире, то и
своего будущего образа жизни. Во-вторых, опреде-
ление пригодности к выбранной профессии. В-тре-
тьих, внедрение в специализированную систему под-
готовки нормативов, позволяющих определить
динамику уровня своей профессионально-приклад-
ной готовности.

Перечисленные принципы предполагают под-
робный анализ различных сторон профессиональ-
ного обучения, в частности, вопросов физического
развития человека. Причем, успешное решение этих
вопросов невозможно без профилирования процес-
са физической подготовки в соответствии с особен-
ностями будущей профессии.

Профессионально-прикладная физическая и
боевая подготовка представляет собой одно из на-
правлений системы физического воспитания, при-
званное формировать определенные прикладные
знания, качества, умения и навыки, способствующие
достижению объективной готовности человека к ус-
пешной профессиональной деятельности.

Исследования профессиональной деятельно-
сти работников ОВД [3, 4] доказали необходимость
повышенных требований не только к определенным
двигательным способностям (ДС) человека (вынос-
ливость, сила, ловкость), но и к двигательным навы-
кам (быстро и точно выполнять сложно-координа-
ционные двигательные действия, применять
табельное оружие в обстановке значительного фи-
зического и психологического напряжения).

Основы построения тренировочной и обуча-
ющей деятельности, применительно к задачам ППФП,
предусматривают определение наиболее значимых
двигательных способностей, умений и навыков на
основе анализа профессиональной деятельности [4,8].
Следовательно, постановка задач ППФП предполага-

ет конкретную целевую ориентацию на профессио-
нальную деятельность, особенности выполняемых
операций, требований к двигательным способнос-
тям, уровню их проявления [4,5].

При обосновании средств физической подго-
товки военнослужащих учитывались особенности
службы в различных родах войск, а также условия
несения службы. На основе полученных данных раз-
рабатывались содержание, организация и методы
контроля ППФП специалистов, военнослужащих
срочной службы и курсантов различных военных
учебных заведений [8].

Что касается вопросов ППФП курсантов учеб-
ных заведений МВД, то в доступной нам литературе
удалось обнаружить сравнительно небольшое коли-
чество работ, в которых рассматривалась данная про-
блема: это исследования В. И. Андреева [1], С. В. Не-
помнящего [4], Ю.Ф. Подлипняка [8], В. В. Яншина [9].

В названных работах изучается структура
ППФП, предлагается методика ее совершенствова-
ния. Авторы единодушно отмечают, что традицион-
ная методика практически не способствует подго-
товке работников органов внутренних дел (ОВД) к
действию в экстремальных условиях. А ведь при воз-
никновении и развитии экстремальных ситуаций всех
масштабов и видов (природные, техногенные, соци-
альные и т.д.) личный состав подразделений ОВД
продолжает решать оперативно-служебные задачи.
Часто в повседневной деятельности сотрудников воз-
никают экстремальные ситуации особого периода:
задержание вооруженного преступника, борьба с
террористами, оперативные действия при стихийных
бедствиях, массовых беспорядках. Результаты прове-
денных исследований учеными подтверждают, что
93% работников правоохранительных органов, дей-
ствовавших в экстремальных условиях, указали на
неадекватное самочувствие и поведение в этих ситу-
ациях, 34% опрошенных испытывали растерянность
при возникновении необходимости применять ору-
жие, 21% респондентов указали на боязнь стрельбы
в человека, хотя и преступника. По данным специа-
листов ознакомление с материалами уголовных дел
и служебных расследований свидетельствует: оружие
в руках преступника порой действует парализующе
на сотрудника и заставляет забыть навыки самообо-
роны, сформированные в спортивном зале.

Преследование и последующая в единобор-
стве схватка требуют большого физического и пси-
хического напряжения, отметили 35% из всего числа
опрошенных.

Таким образом, практика показывает, что для
управления эмоционально-волевыми качествами в
экстремальных условиях работникам подразделений
ОВД необходима специальная тренировка.

В ходе занятий наряду с общими дидактико-
педагогическими принципами обучения (доступ-
ность, наглядность, прочность, последовательность,
сознательность, активность) используются и специ-
фические закономерности спортивной тренировки
(разносторонность, систематичность, непрерыв-



124

ность, повышение физической нагрузки, циклич-
ность, индивидуализация, направленность к высшим
достижениям, единство общей и специальной под-
готовки, единство постепенности и тенденции к мак-
симальным нагрузкам, волнообразность)

По мнению Л. А. Вейднер-Дубровина, особен-
ности профессионально-прикладной подготовки тре-
буют в дополнение к перечисленным следующие
принципы: прикладность, комплексность, оптималь-
ность, конкретность. Такая необходимость опреде-
лена спецификой формирования и совершенствова-
ния, профессиональных двигательных действий у
курсантов в ходе обучения.

Вместе с тем, многие специалисты [4,8] отме-
чают необходимость существенного совершенство-
вания системы профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки в учебных заведениях системы
МВД, так как профессиональная подготовленность
выпускников, приходящих в ОВД, отстает от предъяв-
ляемых к ней требований современной практики. Это
позволяет предполагать, что существующая до пос-
леднего времени модель профессионального обуче-
ния в учебных заведениях МВД исчерпала себя, и
возникла необходимость поиска более совершенных
систем подготовки молодых кадров. По мнению мно-
гих специалистов [4,8,9], система физической и огне-
вой подготовки курсантов учебных заведений МВД
требует серьезного анализа и корректировки.

Авторами предлагаются основные причины
изменения программы:
- отсутствие единых критериев оценки психофизи-
ческой подготовленности в решении служебно-бо-
евых задач, а также преемственности в технологии
обучения на всех уровнях образовательного про-
цесса;

- отрыв содержания физической и боевой подготовки
в учебных заведениях от современной практики;

- изоляция системы физической и боевой подготов-
ки кадров для ОВД от аналогичных зарубежных
структур;

- недооценка роли науки и как следствие эмпиричес-
кий путь совершенствования образовательного
процесса данной направленности.

Для совершенствования системы физической
и боевой подготовки (ФиБП) учёные [9] предлагают
интенсифицировать занятия с помощью игровых, за-
даний и моделирования реальных ситуаций, исполь-
зовать системный подход в обучении рукопашным
единоборствам. В тематическом планировании пред-
лагается рассматривать обучение приемам рукопаш-
ного боя в комплексе с другими единоборствами.

 Существующие типовые программы учебных
заведений МВД предусматривают обучение разно-
образным техническим действиям, а это, в свою оче-
редь, не позволяет прививать стойкие навыки при-
ёмов рукопашного боя с целью самозащиты и
задержания. Разработаны предложения по пересмот-
ру существующей программы рукопашного боя (бо-
евым приемам борьбы) для учебных заведений: со-
кратить технические действия, оставив приемы,
имеющие универсальный характер [3,8].

 Рассматривая особенности управления сис-
темой подготовки курсантов учебных заведений
МВД, заметно отсутствие взаимосвязи между общей
физической подготовкой (ОФП), специальной физи-
ческой подготовкой (СФП), навыками единоборства
и навыками стрельбы в рамках учебно-воспитатель-
ного процесса в целом. В реальной практике систе-
мы обучения при, казалось бы, стройном и обосно-
ванном содержании обучения, налицо разобщенное
функционирование составляющих компонентов, по-
скольку последние не объединены единой целевой
направленностью [4].

Все это делает весьма актуальным разработку
научно обоснованных рекомендаций по нормативам,
позволяющим определять комплексное проявление
двигательных способностей и профессионально-при-
кладных умений и навыков, а также совершенствова-
ние учебного процесса, направленного на проявле-
ние данных качеств и умений в обстановке,
максимально приближенной к реальной.

Выводы.
Подводя итог анализа особенностей учебно-

го процесса по физической и боевой подготовке кур-
сантов образовательных учреждений МВД, следует
отметить, во-первых, недостаточную научную про-
работку вопросов структуры и содержания данного
процесса, а также целевых и нормативных требова-
ний к проверке его результатов. Во-вторых, опреде-
ленную разобщенность составляющих частей, фор-
мирующих профессионально важные качества и
умения будущих работников ОВД. При этом в каче-
стве объединяющего признака следует рассматри-
вать научно-обоснованные нормативы по комплек-
сному проявлению профессионально необходимых
качеств и умений, как некоего перманентного состо-
яния, обеспечивающего успешность действия со-
трудников ОВД.

В дальнейших исследованиях предполагается
определить комплексные физические возможности,
двигательных умений и навыков в обстановке, мак-
симально приближенной к реальной, которая будет
характеризовать уровень физической и боевой под-
готовленности курсантов.

Литература:
1. Андреев В. И. Профессиональная направленность физи-
ческой подготовки курсантов пожарно-технических учи-
лищ МВД России: Авто-реф. дис... канд. пед. наук. — М.,
1995. – 24 с.

2. Вдовиченко В. П., Кузнецов С. В. Положение об оценке
качества работы преподавателей физической и боевой
подготовки в вузах МВД РФ // Совершенствование учеб-
но-воспитательного процесса по боевой и физической
подготовке в Вузах МВД РФ.: Мат. межвуз. науч-метод.
конф. – Орел: ОЮИ МВД России, 1998. – 91 с.

3. Колюхов В. Г. Проблемные вопросы боевой подготовки в
учебных заведениях МВД России // Современная кон-
цепция преподавания борьбы и физической подготовки в
учебных заведениях России. – М.:

4. Непомнящий С.В. Проблемы профессионально-приклад-
ной физической подготовки работников ОВД: Автореф.
дис. ... канд. пед. наук. - М., 1987.-24 с.

5. Заярін Г.О., Матюхін С.О., Несін О.М. Загальна  та спец-
іальна підготовка працівників  міліції: Підручник для кур-
сантів МВС України. – Донецьк: ДІВС, 2002.-304 с.



125

6. Заярін Г.О., Несін О.М., Мельніков Г.Б. Психофізична
підготовка курсантів навчальних закладів МВС: Навчаль-
ний посібник / – Донецьк: ДІВС, 2001.-240 с.

7. Несін О.М., Мартинюк С.В., Івлєв О.М. Організація спец-
іальної фізичної підготовки у практичних підрозділах
ОВС: Навчально-методичні рекомендації. – Донецьк: ДЮІ
ЛДУВС, 2006. – 166 с.

8. Подлипняк Ю. Ф. Физическая подготовка в вузах МВД
СССР. – Тбилиси: ТГУ, 1985. – 205 с.

9. Яншин  В. В. Профессионально-прикладная  физическая
подготовка в вузах МВД СССР: Дис. канд. пед. наук. –
М., 1989. – 196 с.

Поступила в редакцию 03.10.2008 г.

ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ МОТОРНО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У РОЗВИТКУ
РОБОЧОГО ДИНАМІЧНОГО СТЕРЕОТИПУ
В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Осіпцов А.В.
Маріупольський державний
гуманітарний університет

Анотація. Визначено основні параметри моторно-педагогі-
чних  функцій, розвиток яких сприяє підвищенню  темпів і
якості формування робочого динамічного стереотипу в про-
цесі занять фізичним вихованням студентів професійно-при-
кладної спрямованості. Ефективність організації фізичного
виховання професійно-прикладної спрямованості визначаєть-
ся необхідністю детального вивчення і розуміння науково-
практичних основ професійно-прикладної фізичної підго-
товки студентів. Це сприяє професійному становленню та
вихованню особистості майбутнього фахівця.
Ключові слова: студенти, професійно-прикладна  фізична
підготовка, моторно-педагогічні функції, розвиток, робо-
чий  динамічний  стереотип.
Аннотация. Осипцов А.В. Динамика  параметров моторно-
педагогических функций в развитии рабочего динамическо-
го стереотипа в процессе профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. Определены основные
параметры моторно-педагогических функций, развитие ко-
торых способствует повышению темпов и качества форми-
рования рабочего динамического стереотипа в процессе за-
нятий физическим  воспитанием  студентов
профессионально-прикладной направленности . Эффектив-
ность организации  физического воспитания профессиональ-
но-прикладной направленности определяется необходимос-
тью детального изучения и понимание научно-практических
основ профессионально-прикладной физической подготовки
студентов. Это оказывает содействие профессиональному ста-
новлению и воспитанию личности будущего специалиста.
Ключевые слова: студенты, профессионально-прикладная
физическая  подготовка, моторно-педагогические функции,
развитие, рабочий динамический  стереотип.
Annotation. Osiptsov A.V. The dynamics of the parameters of
motive training functions in the development of the working
dynamic stereotype in the process of the professional – applied
physical training of students. The main parameters of the motive
training functions are defined and their development promotes
the improvement of the quality in forming the working –
dynamic stereotype in teaching   students professionally-applied
physical training. Efficacy of architecture of physical training
of a professional – applied orientation is defined by necessity of
detailed study and comprehension of scientific – practical bases
of professional – applied physical preparation of students. It
assists a professional becoming and education of the person of
the future specialist.
Key words: students, professional-applied physical training,
motive-pedagogical functions, development, working dynamic
stereotype.

Вступ.
Психолого-педагогічна наука створила достат-

ньо дієву систему теоретичних і практичних знань із
питань організації та управління професійною підго-
товкою фахівців. Але, аналізуючи сучасний стан
організації процесу фізичного виховання у вищих
навчальних закладах, слід констатувати, що він реалі-
зується, на жаль, ще за традиційними підходами без
використання інноваційних технологій у професій-
но-прикладній фізичній підготовці (ППФП), що не
сприяє якості навчання у сенсі формування рухово-
го досвіду в майбутній виробничій діяльності та ви-
хованню у студентів стійкої мотивації до систематич-
них занять і здорового способу життя.

У зв’язку з цим, залишається достатньо акту-
альною проблема подальшого вдосконалення за-
собів, методів і форм організації фізичного вихован-
ня студентів професійно-прикладної спрямованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчать, що понад 50% випускників вищих навчаль-
них закладів України сьогодні фізично не готові пра-
цювати в тому темпі та з тією інтенсивністю, які пред-
’являються сучасним виробництвом [4, 7, 9, 13]. У
зв’язку з цим, на наш погляд, вважається досить ар-
гументованою думка про необхідність більш конст-
руктивного вивчення структури психофізичних яко-
стей та  розробки вимог щодо їх  впливу на
формування особистості фахівця сучасного вироб-
ництва [1, 6, 8, 12].

Стан організації процесу професійно-приклад-
ної фізичної підготовки в вищих навчальних закладах
України різних типів і рівнів акредитації ще не відпов-
ідає світовим і європейським стандартам та потре-
бує подальшого осмислення з метою підвищення
якості її реалізації насамперед з позицій системного
підходу [2, 3, 5, 10, 11].

Викликає певну зацікавленість точка зору
фахівців про те, що в Україні з’явилась тенденція щодо
більш глибокого осмислення сутності та призначен-
ня професійно-прикладної фізичної підготовки в на-
вчально-виховному процесі з фізичного виховання
студентів. Її вважають не тільки дієвим засобом роз-
витку професійно актуальних здібностей в структурі
фахової освіти, але все частіше наголошують про
набуття професійно-прикладною фізичною культу-
рою статусу загально людської культури як компо-
ненту духовного світу людини при інтеграції її до про-
фесійної діяльності [7, 9, 11, 12].

До недостатньо вирішених, раніше частин
даної проблеми, на наш погляд, слід віднести не-
обхідність більш широкого застосування інновацій-
них технологій, які б трансформували зовнішні чин-
ники навчання в  цілісну сукупність
психофізіологічних, педагогічних, медико-біологічних
умов гармонійного розвитку особистості кожного
студента.

Робота виконана за планом НДР кафедри
фізичного виховання Маріупольського державного
гуманітарного університету.
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Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у визначенні

темпів розвитку параметрів основних моторно-пе-
дагогічних функцій та їх вплив на формування робо-
чого динамічного стереотипу в процесі професійно-
прикладної фізичної підготовки.

Завдання дослідження:
1. Узагальнення даних літературних джерел та інно-
ваційного педагогічного і виробничого досвіду
щодо організації ППФП студентів вищих навчаль-
них закладів.

2. Визначення інформативних методів оцінки стану
розвитку основних параметрів моторно-педагогі-
чних функцій та динаміки їх формування.

3. Осмислення й узагальнення даних результатів дос-
лідження та формулювання висновків і рекомен-
дацій щодо підвищення якості організації ППФП
студентів.

Для оцінки кількісного показника стану пси-
хофізіологічних параметрів була використана наступ-
на методика:
- максимальна м’язова сила і витривалість визнача-
лись показниками динаморефлексометра конст-
рукції С.А. Косілова та Г.Г. Санояна [4, 8]. Вимірю-
валась максимальна сила (МС) стискання
динамометра кистю руки (кг) та витривалість м’язів
(ВМ) – час утримання зусилля, яке дорівнювало 50%
від максимального стискання динамометру (с);

- функцію зороміру (ФЗ) оцінювали за допомогою
пристрою – закріпленої на спеціальній підставці
лінійки довжиною 1 м. Враховувалося у трьох спро-
бах точність зороміру при розподіленні шкали
лінійки на дві, три або чотири рівні частини (см);

- точність кінестезії (ТК) досліджувалась кінестезіос-
копом С.А. Косілова [8]. Досліджуваний повинен
був після спеціального тренування виконати рух
кистю без контролю зору за вказаними параметра-
ми амплітуди у двох варіантах: а) без словесної
інформації про точність виконуваного руху (ТК1);
б) із словесною інформацією про точність викону-
ваного руху (ТК2). Враховувалась середня помил-
ку у п’яти спробах (у. о. шкали прибору);

- здібність диференціювати м’язові зусилля (ДМЗ)
визначалась з використанням динаморефлексомет-
ра, коли досліджуваний при червоному світлово-
му сигналі стискав динамометр із зусиллям 80%
від максимальної сили (ТЗ-80%), а при білому ко-
льорі сигналу – із зусиллям 20% від максимальної
сили (ТЗ-20%). Демонструємий рівень зусиль
відтворювався («тренувався») раніше. Враховува-
лась середня помилка у п’яти спробах на задане
зусилля (% від заданого зусилля). Одночасно з цим
визначали латентний час умовної рухової реакції
(ЛЧР), за яким можливо було визначати силу под-
разникового процесу у мілісекундах (мс).

Результати дослідження.
Рухова і вегетативна системи організму люди-

ни знаходяться під регулюючим впливом централь-
ної нервової системи (ЦНС) і вищої нервової діяль-
ності (ВНД), що і визначає психофізіологічний та

моторно-педагогічний настрій людини на високоп-
родуктивну рухову і виробничу діяльність. Дане по-
ложення відноситься до будь-якої галузі праці або
нервово-м’язової діяльності. Саме регуляція діяль-
ності людини в процесі виробничих дій, підготовки
до професійної діяльності виражається наступною
функціональною системою ланцюжкового рефлек-
су (екстероцептори→ЦНС, ВНД→м’язи→пропріо-
цептори→ЦНС, ВНД→вегетативні органи). Таке
принципове положення, що характеризує механізм
закону формування робочого динамічного стерео-
типу, знайшло підтвердження в результатах проведе-
ного дослідження, яке було спрямоване на пошук і
обґрунтування найбільш ефективних засобів, методів
і форм в організації процесу професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів.

Дані, отримані в процесі проведеного дослід-
ження, свідчать про те, що реалізація на кожному
практичному та секційних заняттях у експеримен-
тальній групі цілеспрямованого комплексу впливу
традиційних засобів і методів фізичного виховання
студентів вузу у поєднанні з використанням багато-
функціональних тренажерів і технічних засобів уп-
равління рухами у суглобах забезпечили суттєве
підвищення кількісних і якісних показників моторно-
педагогічних функцій, професійно-прикладних нави-
чок і вмінь особливо на етапі поглибленої підготовки
та удосконалення параметрів професійно-прикладної
підготовленості.

Цілеспрямований розвиток моторно-педагог-
ічних функцій дозволив удосконалювати системи
організму, які здійснюють процеси саморегуляції на
основі зворотніх зв’язків в межах однієї системи та
міжсистемну регуляцію (екстероцептивно-моторні,
пропріоцептивно-моторні, моторно-сенсорні, мотор-
но-вісцеральні, вісцеро-моторні рефлекси). Міжсис-
темну регуляцію слід вважати основою у формуванні
динамічного стереотипу рухових та професійних на-
вичок і умінь. У зв’язку з цим положенням реалізація
комплексу інноваційних засобів та індивідуально до-
зованих фізичних навантажень, які були адекватні
моторно-педагогічній структурі професійних нави-
чок і вмінь студентів вузу, були отримані результати
статистично достовірного підвищення показників у
більшості досліджуваних параметрів.

Так, в процесі систематичних занять за авторсь-
кою методикою в організмі студентів експеримен-
тальної групи більш високими темпами відбувалась
перебудова функціонального стану центрів регуляції
функціональних систем, їх адаптація до різноманіт-
них психолого-педагогічних факторів і умов форму-
вання професійних навичок і вмінь. І як результат
формування названих механізмів, позитивна динам-
іка показників основних моторно-педагогічних
функцій та стану нервово-м’язової системи студентів
експериментальної групи, яка була встановлена під
час проведення формуючого експерименту.

Спрямоване використання технічних засобів
управління рухами у суглобах, багатофункціональ-
них тренажерів, методик індивідуалізованого розвит-
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ку сили, швидкісно-силових здібностей, статичних та
ізометричних форм динамічної структури рухових
та професійних навичок і умінь, спритності, витрива-
лості, моторно-педагогічних функцій забезпечили
більш високий приріст у розвитку пропріоцептивної
афферентації, що суттєвим чином сприяло удоско-
наленню функціональних систем організму студентів
експериментальної групи (ЦНС і ВНД; нервово-м’я-
зова система опорно-рухового апарату; вегетативна
система) у порівнянні з показниками в контрольній
групі (рис. 1 – 4).

Аналізуючи показники максимальної м’язової
сили було встановлено, що у контрольній групі в се-
редньому : МС – 36.81 кг; а у  експериментальній групі:
ВМ – 38.29 кг  Витривалість м’язів визначалась часом
утримання зусиль, що дорівнювало 50% від макси-
мального стиснення динамометру сильнішою рукою
і склала контрольній групі в середньому: ВМ – 21.55 кг.
у експериментальній групі:  ВМ – 26.11 кг. (рис. 1).

Аналіз динаміки показників функції зороміру
(рис. 2) свідчать про наявність статистично достовір-
ної різниці між результатами досліджуваних груп при
визначенні відображення розподілу у трьох позиціях
і становили в середньому в контрольній групі 1,33
см, 2,20 см і 2,54 см та відповідно в експериментальній
– 1,22 см, 2,12 см і 2,50 см (p<0,01; 0,05).

Аналізуючи рівень зрушень показників, що
характеризують точність кінестезії та час рухової ре-
акції на подразник світлом, слід відмітити більш ви-
сокі темпи зростання функціонального стану рухо-
вого аналізатору студентів експериментальної групи,
що дає обґрунтовані підстави сподіватися на подаль-
ший розвиток рівня нервово-м‘язової чутливості, а

значить і здібності успішної адаптації майбутніх спец-
іалістів до різноманітних факторів виробничої діяль-
ності (рис. 3).

Показники точності кінестетичного аналізу без
додаткової інформації про відображення заданої ам-
плітуди руху у студентів контрольної групи станови-
ли в середньому 7,77 у.о.; у студентів експеримен-
тальної групи – 7,20 (покращення – 5,9%). Ще більш
помітне зростання темпів розвитку точності кінесте-
тичного аналізу було встановлено при визначенні
даної функції в умовах наявності інформації про не-
обхідні корективи в результатах руху, які становили
2,83 у.о. у студентів контрольної групи та 2,00 у.о. – у
студентів експериментальної групи (покращення –
12,0%). Отриманні дані узгоджуються з результатами
досліджень і думкою ряду авторів [7, 9, 10, 11], а та-
кож свідчать про ефективність застосування заходів,
які сприяли закономірному підвищенню рівня показ-
ників збуджуваності коркових нервових процесів у
формі проявлення точності кінестезії руки і можли-
востей самоконтролю за характером рухів.

Аналіз педагогічного досвіду та умов реалі-
зації завдань професійно-прикладної фізичної підго-
товки студентів вищих навчальних закладів з проф-
ільованістю підготовки дозволили, на нашу думку,
вважати головним стимуляторами цього процесу
систему різноманітних рухів, рухових дій, фізичні
вправи та відповідно дозовані навантаження. У зв‘яз-
ку з цим, в залежності від умов професійно-приклад-
ної фізичної підготовки, а також характеру майбут-
ньої виробничої діяльності, головним слід вважати
проявлення механізмів екстерорецепції (тобто зір,
слух, нервово-м‘язова диференціація, контроль).

Рис. 1. Темпи розвитку максимальної м’язової сили та витривалості м’язів
 на заключному етапі дослідження
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Рис. 2. Темпи розвитку функцій зороміру на заключному етапі дослідження

Рис. 3. Темпи розвитку точності кінестезії на заключному етапі дослідження
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При оцінці точності диференціювання м‘язо-
вих зусиль (рис. 4), що дорівнювали 80% від макси-
мальної сили середня помилка у студентів конт-
рольної та експериментальної групи були в межах
14,09 – 14,99%, а при оцінці точності диференціюван-
ня зусилля у 20% – відповідно у межах 80,02 – 85,44%,
що характеризують недостатньо високі темпи у зро-
станні цих показників.

При оцінюванні ж темпів зростання сили под-
разникових процесів було встановлено статистично
достовірне покращення показників латентного часу
рухової реакції у студентів експериментальної гру-
пи у порівнянні з контрольною на 8,1 та 6,5% (p<0,05).
Недостатньо високі темпи зростання першого по-
казника у диференціюванні м‘язових зусиль, на наш
погляд, слід пояснювати достатньо складними і три-
валими процесами, які відбуваються в організмі сту-
дентів при розвитку специфічного рухового аналі-
затора. Крім того, слід зазначити, що моторно-педа-
гогічні функції (руховий аналізатор) є, так би мови-
ти, універсальним механізмом, що дозволяє вико-
нувати точні, координовані дії без проявлення
пропріоцепції, яка здійснює як зворотні пропріоцеп-
тивно-моторні зв‘язки так і міжсистемні моторно-
вісцеральні рефлекси.

Таким чином, слід зазначити, що набуває особ-
ливої актуальності подальше розуміння того, що в
процесі професійно-прикладної фізичної підготовки
студентів вищих навчальних закладів формується так
би мовити комплексний професійно-прикладний
аналізатор, який функціонує на засадах механізмів
аферентної системи. Але визначення пріоритетів тої,
чи іншої системи повинно відбуватися в залежності

від особливостей рухової, професійно-прикладної, а
в майбутньому – професійної діяльності.

Характер структури експериментальної мето-
дики в процесі дослідження, визначався необхідністю
тісного її взаємозв’язку з топографією моторно-пе-
дагогічних функцій, особливостями прояву сомато-
типів, умовами формування динамічного рухового
стереотипу, що достатньо ефективно надавало роз-
виваючого впливу на змінення функціональних по-
казників рухової сфери студентів.

Висновки.
Результати проведеного дослідження дозволя-

ють зазначити, що ефективність організації фізично-
го виховання професійно-прикладної спрямованості
визначається необхідністю детального вивчення і ро-
зуміння науково-практичних основ ППФП студентів,
яка б сприяла професійному становленню та вихо-
ванню особистості майбутнього фахівця.

Наявність даних про стан розвитку провідних
психофізіологічних здібностей і моторно-педагогіч-
них функцій дозволяє визначати реальні темпи про-
фесійного навчання і передбачати їх динаміку у фор-
муванні рухового динамічного стереотипу в
подальшій професійній підготовці та виробничій
діяльності.

Як свідчать результати дослідження, процес
професійного навчання відбувається достатньо ефек-
тивно, якщо він функціонує на засадах етапної струк-
тури з широким застосуванням інноваційних техно-
логій (етап мотивованої базової підготовки, етап
мотивованої поглибленої підготовки, етап мотивова-
ного удосконалення параметрів рухової виробничої
діяльності). Відповідно до умов формування рухово-

Рис. 4. Темпи розвитку диференціювання м’язових зусиль на заключному етапі дослідження
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го динамічного стереотипу відбуваються суттєві
зміни психофізіологічних та моторно-педагогічних
функцій в організмі студентів.

Педагогічні спостереження, аналіз педагогіч-
ного досвіду та думок провідних вчених в галузі про-
фесійної освіти, ППФП свідчать, про те, що форму-
вання та удосконалення виробничих рухів і навиків є
довготривалим процесом, а різноманітні засоби
фізичного виховання шляхом органічного поєднан-
ня встановлених закономірностей сприяють достат-
ньо високій активізації у формуванні професійно-
прикладних умінь і навиків майбутнього фахівця
технічного профілю. Оптимізація цього процесу
відбувається насамперед при умові науково обґрун-
тованого застосування комплексу розвиваючого тре-
нувального впливу дієвих психолого-педагогічних
факторів (використання багатофункціонального об-
ладнання і тренажерів, технічних засобів управління
рухами у суглобах, методик психорегуляції і психо-
фізичного тренування).

Педагогічні спостереження підтвердили наші
сподівання про те, що успішність навчання складним
за координаційною структурою рухам підвищувати-
меться, якщо в серію занять з фізичної культури вклю-
чати тренувальні засоби, які одночасно діяли б на
декілька параметрів моторно-педагогічної функції, а
значить і спрямовано впливали на формування сис-
теми робочого динамічного стереотипу.

Перспективами подальших досліджень у да-
ному напрямку вважаємо доцільність організації
цілеспрямованих занять з ППФП, які передбачали б
використання рекомендацій, що розроблені на заса-
дах психофізіологічних та педагогічних факторів фор-
мування інтегрального образу виробничих рухових
дій з урахуванням прояву здібностей при концент-
рації м’язової сили, механізмів ВНД, точності рухів,
самоконтролю, розвитку позитивної професійної
мотивації та потреби до систематичних занять фізич-
ною культурою.
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ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАЧА – ВИХОВАННЯ
МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Охріменко О.В., Верещагіна О.П.

Черкаський  національний  університет
імені Богдана Хмельницького

Анотація. В даній статті досліджується роль фізичної куль-
тури у вихованні моральних якостей та визначається роль
викладача  у формуванні моральної особистості студента.
Фізичне виховання є одним із складових елементів гармоній-
но розвинутої особистості. Воно створює фундамент для
формування особистісних якостей, коректує емоціональний
стан молоді, їх життєву позицію. Фізичне виховання допо-
магає осягати молоді необхідні загальнолюдські істини. Вик-
ладач фізичного виховання повинен відчувати радість жит-
тя, любити своїх ближніх.
Ключові слова: виховання, мораль, якості, особистість, студент.
Аннотация. Охрименко А.В. Верещагина Е.П. Задача  пре-
подавателя – воспитание моральных качеств студенческой
молодежи на занятиях по физической культуре и спорту. В
данной статье исследуется роль физической культуры в вос-
питании  моральных качеств и определяется роль преподава-
теля в формировании моральной личности студента. Физи-
ческое воспитание является одним из составных элементов
гармонично развитой личности. Оно создает фундамент для
формирования личностных качеств, корректирует эмоцио-
нальное состояние молодежи, их жизненную  позицию . Фи-
зическое воспитание помогает постигать молодежи необхо-
димые общечеловеческие истины. Преподаватель физического
воспитания должен ощущать радость жизни, любить своих
ближних.
Ключевые слова: воспитание, мораль, качества, личность,
студент
Annotation. Okhrimenko A.V., Vereshchagina O.P. A task of
teacher is education of moral qualities of student young people
on employments on a physical culture and sport.  In the article
the role of physical culture in the education of the personal
moral qualities is probed and the role of teacher in the formation
of the moral personality of the student is determined. Physical
training is one of components is harmonic the developed person.
It frames the base to formation of personal qualities, adjusts an
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emotional state of youth, their zoetic position. Physical training
helps to comprehend youth necessary universal  trues. The
teacher of physical training should feel pleasure of life, like
short-range.
Key words: education, moral, qualities, personality, student.

Вступ.
Основне завдання фізичного виховання – ви-

ховати гармонійно розвинену особу, таким чином,
на заняттях з фізичного виховання слід приділяти на-
лежну увагу як фізичному, так і моральному розвит-
ку особи, а оскільки у наш час велика увага при-
діляється розвитку рухових навиків поряд з фізичними
якостями людини, то в даному дослідженні ми розг-
лядаємо виховання моральних якостей особи як не-
від’ємну складову виховного процесу на заняттях
фізичної виховання.

Виховання – процес незвичайно складний,
багатобічний і в той же час комплексний. Іншими
словами, багаточисельні сторони виховання повинні
формуватися одночасно, в тісному взаємозв’язку і
взаємообумовленості. Фізичне виховання, як орган-
ічна частка культури, вирішуючи свої специфічні зав-
дання, одночасно в той або іншій мірі впливає на всі
сторони виховання особистості, і перш за все на ви-
ховання духовних і моральних якостей.

Як стверджує Приходько В.В.: «Одним з ос-
новних видів виховання, яка формує особистість, є
фізична культура, або фізичне виховання»  [8]. По-
няття «Фізичне виховання», виходить від спільного
поняття «виховання». Це означає, що, як і виховання
в цілому, фізичним вихованням є процес рішення
конкретних виховно-освітніх завдань, які характери-
зуються всіма спільними ознаками педагогічного
процесу (координаційна роль педагога-фахівця,
організація діяльності відповідно до педагогічних
принципів і т.д.), або здійснюються в порядку само-
виховання  [5].

Фізичне виховання є найважливішим елемен-
том в системі виховання молоді. У цьому аспекті
фізичне виховання є освітньо-виховний процес і ха-
рактеризується принципами, властивими педагогіч-
ному процесу.

Назріває ситуація, коли суспільство захоче ви-
міряти ту якість освітніх послуг, яка гарантується ос-
вітніми установами.

Об’єктивно оцінити роль викладача можливо
лише на основі дослідження об’єктивних критеріїв і
його сутнісних характеристик.

В даний час велика увага приділяється вивчен-
ню проблеми формування моральних якостей осо-
бистості підлітка і вплив педагога фізичної культури
на його світогляд. Професіоналізація фізичної освіти
приводить до того, що гуманістичні початки втрача-
ють свої провідні позиції в цій сфері. Тому, кажучи
про людський чинник, необхідно враховувати потре-
би і здібності людини, мотиви його поведінки, його
інтереси і творчі можливості, інтелект, емоції, волю і
характер  [6].

Роль педагога фізичного виховання у форму-
ванні моральних якостей молоді розглядується як в

педагогічній практиці, так і в наукових дослідженнях,
зокрема, в роботах Старковськой В.Л. [9], Змановсь-
кого Ю.Ф [2]. Орєхової Т.Ф. [6] і ін.

 Ця проблема знайшла своє широке віддзер-
калення в статтях, що стосуються здоров’я і фізично-
го виховання  [1]. Автори статей аналізують, систе-
матизують і оцінюють різні спроби рішення питання
виховання особистих якостей молоді, знайомлять
читача з основними ідеями гуманізації і духовності
сучасного фізичного виховання.

Робота виконана за планом НДР Черкаського
національного університету імені Богдана Хмель-
ницького.

Формулювання цілей роботи.
Мета даної статті – проаналізувати роль фізич-

ної культури в вихованні моральних якостей особис-
тості, та визначити роль викладача у формуванні мо-
ральної особистості студента.

Результати дослідження.
Фізична культура, як відомо, є першим і ос-

новним видом культури, яка формує людину. Вона
тісно пов’язана з багатьма галузями людської діяль-
ності, тому грає важливу роль у формуванні здоро-
вого покоління з властивими йому біологічними і
соціальними функціями, сприяє фізичному і мораль-
ному розвитку особистості.

У ст. 1 Закону України «Про фізичну культуру
і спорт» мовиться: «Фізична культура – складова ча-
стина спільної культури людства, яка направлена на
зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-
вольових і інтелектуальних здібностей людини з ме-
тою гармонійного формування особи». Будучи ва-
гомою складовою спільної культури суспільства, вона
виконує ряд важливих соціальних функцій: оздоров-
лення, рекреацію, пізнання, виховання, творчість,
спілкування, консолідацію, соціальну, мобільність і
так далі – в цьому і лежить особливість феномену
фізичного вихованні, що об’єднує соціальне і біоло-
гічне в людині  [10].

Характерною ж особливістю фізичного вихо-
вання є те, що цей процес направлений на:
1. Формування і розвиток рухових навиків поряд з
фізичними якостями людини (сила, витривалість,
швидкість, гнучкість і ін.), сукупність яких визначає
його фізичну працездатність.

2. Розвиток духовно-моральних цінностей.
3. Формування ціннісних орієнтацій особи  [4].

Також слід зазначити, що фізична культура по-
кликана зіграти важливу роль і в гуманізації вищої
освіти:
1. Заняття фізичною культурою не лише розширю-
ють діапазон рухової активності студентів, але і на-
правлені на досягнення фізичного вдосконалення,
що і є одним з умов плідної фізичної діяльності.

2. Фізичне виховання сприяє вихованню ініціативності,
відповідальності, колективізму, почуття обов’язку.

3. Фізичне виховання надає широкі можливості для
формування активної діяльності особи, для реалі-
зації її інтересів і прав, для виявлення і розвитку
здібностей і обдарованості студентів, для навчання
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суспільній культурі майбутнього фахівця, підви-
щення його морального потенціалу  [1].

Таким чином, очевидно, що сучасна орієнта-
ція фізичного виховання має бути направлена не
лише на зміцнення здоров’я, розвиток і підтримку
фізичних якостей і можливостей організму, але і на
ціннісні орієнтації, загальнокультурну, інтелектуаль-
ну і емоційну діяльність індивідуума.

Слід зазначити, що особливістю фізичної куль-
тури є взаємозв’язок фізичного і етичного розвитку.
Не можна скласти повне уявлення про фізичне вихо-
вання, не виділяючи в ній активної, творчої діяльності.
Просте підвищення фізичної підготовленості само по
собі, автоматично, не забезпечує високий рівень куль-
тури. Основне ж завдання виховання нами бачиться
в цілісному опануванні знань, необхідних для духов-
ного життя людини. У цьому якраз і полягає, на наш
погляд, поворот від вирішення приватних проблем
фізичного виховання до вирішення актуальних про-
блем фізичної культури, який полягає в органічному
злитті морального і фізичного розвитку. І як стверд-
жує Ляпін В.П: «Введення колективних форм занять
істотно підвищує рівень спільної і естетичної культу-
ри студентів»  [5], що ще раз доводить значущість
занять по фізичній культурі у вихованні моральних
якостей студентів.

Найважливішою ознакою професіоналізму
педагога є його здатність, використовуючи ті або інші
форми, прийоми навчання і виховання студентів, ви-
ражати до кожного з них своє особисте відношення.

Іншим важливим показником професійної
культури педагога є використання ним різноманіт-
них і варіюючих міжособових зв’язків для формуван-
ня колективу.

Педагогічне спілкування педагога фізичного
виховання передбачає уміння працювати як з колек-
тивом і спортивною групою студентів (на заняттях
фізичної культури, заняттях в спортивних секціях,
змаганнях), так і з великими колективами при прове-
денні спортивно-масових заходів, днів здоров’я,
спортивних свят і вечорів. Ці уміння формуються
впродовж всієї роботи і містять навики спілкування
із студентами, їх батьками, вищестоящими організа-
ціями: органами народної освіти, департаментом по
фізичній культурі і спорту. Основний вміст діяльності
викладача фізичного виховання включає виконання
певних функцій – навчальну, виховуючу, організую-
чу. Вони сприймаються в єдності і сприяють форму-
ванню особистості студента.

Педагогічна діяльність – це професійна ак-
тивність педагога, за допомогою різних дій вирішаль-
ного завдання навчання і виховання молоді.

Сучасність пред’являє усе більш жорсткі і
різносторонні вимоги до педагогічної діяльності. У
діяльності викладача спілкування є не лише засобом
педагогічної комунікації, але і умовою професіонал-
ізму в діяльності і джерелом розвитку особи виклада-
ча, а також засобом виховання учнів. Опанування
основ професійно-педагогічного спілкування відбу-
вається на індивідуально-творчому рівні. Треба ре-
тельно вивчати і формувати власний стиль спілку-

вання, вивчати окремого студента, спостерігати за
його діями, фіксувати дані спостереження. Це допо-
може здійснювати індивідуальний підхід до кожного.

Модернізація системи освіти зажадала корін-
ної перебудови процесу навчання і виховання, у тому
числі і фізичного виховання студентів. В даний час
діяльність викладачів фізичного виховання заснова-
на на вирішенні таких завдань, як виховання ціннісних
орієнтацій на фізичне і духовне вдосконалення осо-
би студента, закріплення потреби в регулярних занят-
тях фізичними вправами і вибраним видом спорту,
виховання моральних і вольових якостей, формуван-
ня гуманістичних стосунків і набуття досвіду спілку-
вання між вихованцями і педагогами.

У сучасному суспільстві зростає роль мораль-
них якостей. Рівень культури і духовності може без-
посередньо впливати на спортивні результати, адже
в спорті перемагають, як правило, яскраві індивіду-
альності, які володіють не лише видатними фізични-
ми якостями, але і розвиненою психікою, інтелектом,
що дозволяє їм вдумливо і творчо освоювати мето-
дику тренування, планувати свої виступи, психологі-
чно налаштовуватися на змагання. Вже в самому
понятті «Фізичне виховання» закладена єдність тілес-
них і духовних якостей особистості. Все більше відхо-
дить в минуле чисто механічний підхід до фізичного
виховання і спорту як виключно тренуванню тіла.
Спортсмен, що цікавиться лише спортом, навряд чи
досягне видатних результатів.

Тому необхідний творчий пошук нових
підходів, концептуальних шляхів і змістовних форм в
роботі, які б формували духовні і моральні якості су-
часної молоді.

Творча індивідуальність педагога – це вища
характеристика його діяльності, як і всяка творчість,
вона тісно пов’язана з його особистістю. Праця вик-
ладача складається з трьох компонентів: педагогічна
діяльність, педагогічне спілкування, особистість. Осо-
бистість – стрижньовий чинник праці, визначає його
професійну позицію в педагогічній діяльності і в пе-
дагогічному спілкуванні.

Відповідальна і творча праця викладача – це
достовірно гуманні і демократичні взаємини зі свої-
ми вихованцями, їх батьками, колегами. Викладач
повинен відчувати, з ким він спілкується, і відповідно
формувати моральні якості студента.

Слідує завжди тверезо оцінювати дійсність, у
тому числі і власні успіхи, щоб не впасти в манію
величі, не зазнатися після декількох успішних кроків
викладацької діяльності, і невдачі, щоб, не опускаю-
чи рук, зуміти подолати їх.

Діячів фізичного виховання чекає тривала і
непроста боротьба за уми і серця молодої людини, за
багатство і чистоту внутрішнього світу молодих. Че-
рез фізичне виховання студент вчиться бачити і відчу-
вати себе і іншого, усвідомлює себе на цьому світі.
Це час обробітку глибокої гуманності і моральності.

Висновки:
1.Окрім формування і розвитку рухових навиків по-
ряд з фізичними якостями людини, а також окрім
виховання ціннісних орієнтацій особистості, належ-



133

на увага на заняттях з фізичного виховання при-
діляється духовному розвитку особистості.

2. Викладач фізичного виховання повинен бути доб-
ре знайомим з анатомо-фізіологічними особливо-
стями вихованців, мати педагогічну освіту, а також
повинен бути психологом, уміти бачити і підтри-
мувати добрі прояви їх характеру, волі і поведінки.

3.Фізичне виховання являється одним із складових
елементів гармонійно розвинутої особистості.
Воно створює фундамент для формування осо-
бистісних якостей, коректується емоціональний
стан молоді, їх життєву позицію. Фізичне вихо-
вання, разом з педагогами, допомагає осягати
молоді необхідні загальнолюдські істини. Викла-
дач фізичного виховання повинен відчувати
радість життя, любити своїх ближніх і бути гото-
вим працювати на них.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем вихован-
ня моральних якостей у студентської молоді на занят-
тях з фізичної культури і спорту.
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ДУХОВНІСТЬ ЯК ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Павленко І.Г., Горбуліч Г.В.

Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті розглядаються окремі аспекти формуван-
ня екологічної культури як невід’ємної складової духовної
культури особистості та шляхи підвищення її якості. Форму-
вання  екологічної культури майбутнього педагога є не-
від’ємною частиною його професіоналізму. Подані у статті
особливості й педагогічні умови формування екологічної
культури майбутніх вчителів допоможуть у пошуку нових
ефективних шляхів удосконалення екологічної освіти вищої
школи, у створенні сучасних технологій освіти, прогнозу-
ванні результатів екологічного виховання.
Ключові слова: духовність, екологія, культура, природа, вик-
ладач, освіта, виховання, мистецтво.
Аннотация. Павленко И.Г., Горбулич Г.В. Духовность как
основа формирования экологической культуры будущего
учителя. В статье рассматриваются отдельные аспекты фор-
мирования  экологической культуры как неотъемлемой со-
ставляющей духовной культуры личности и пути повыше-
ния  ее качества. Формирование экологической культуры
будущего педагога является неотъемлемой частью его про-
фессионализма. Представленные в статье особенности и пе-
дагогические условия формирования экологической культу-
ры будущих учителей помогут в поиске новых эффективных
путей усовершенствования системы экологического обра-
зования в высших учебных заведениях, в создании совре-
менных технологий обучения, прогнозировании результа-
тов экологического воспитания.
Ключевые слова: духовность, экология, культура, природа,
преподаватель, образование, воспитание, искусство.
Annotation.  Pavlenko I.G., Gorbulich G.V. Inner human
harmony as the basis of forming ecological culture of future
teacher. The article deals with the separate aspects of forming
ecological culture as an integral part of a person culture and the
ways of raising i ts quality. Ecological culture forming of a
specialist to be is the integral part of his professionalism. The
peculiarities and the pedagogical conditions for ecological culture
forming of the teachers to be offered in the article will help in
searching the new effective ways of improving the system of
ecological education at higher school, in creating the up-to-
date teaching technologies and in predicting the results ecological
in education.
Key words: inner human harmony, ecology, culture, nature,
teacher, education, upbringing, art.

Вступ.
В умовах побудови правового демократично-

го суспільства і створення української державності
особливого значення набуває духовність особистості
з широким діапазоном світоглядної орієнтації, яка
була б спроможна приймати рішення не тільки з пол-
ітичних, економічних, технічних, а й з етичних та еко-
логічних питань. Оскільки духовність є певним ста-
ном невпинної спрямованості людського буття,
пов’язаного з довкіллям, вона єднає людину з приро-
дою і тим самим наділяє її існуванням.

У науковій теорії світосприймання людини й
природи як єдиної космічної цілісності, розробленій
В.Вернадським та його послідовниками, особливо
очевидною є необхідність формування у підростаю-
чого покоління екологічної культури, яка сприяє ус-
пішному проведенню заходів з охорони навколиш-
нього середовища та «благоговійному» ставленню
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людей до життя в усіх його проявах як найвищої
цінності. Кожна людина повинна усвідомити, що при-
рода – це джерело не тільки її фізичного, матеріаль-
ного, але й духовного життя. Отже, формування еко-
логічної культури повинно базуватися на пізнанні
єдності концепцій екологічного та естетичного став-
лення людини до природи.

Усталену в сучасному суспільстві утилітарно-
прагматичну поведінку людства до природи можна
змінити за допомогою формування у нього повноц-
інної екологічної культури, яка багато в чому визна-
чає світогляд людини, духовно-моральні, естетичні,
ціннісні орієнтири, її готовність до творчого створен-
ня. Екологічна культура базується на пізнавальному,
емоційно-ціннісному, поведінковому та діяльнісно-
му елементах. При цьому природознавство, етика,
естетика виступають в екологічній культурі у безпе-
рервній єдності, що дозволяє виховувати у людей
морально-естетичне ставлення до природи.

У зв’язку з цим зростає необхідність екологіч-
ного виховання населення України та створення
єдиної безперервної системи екологічної освіти, яка
охоплює всі вікові періоди людського життя. Процес
екологічної освіти орієнтований, перш за все, на об-
лагороджування людини, зростання рівня її екологіч-
ної культури, розвиток у неї ціннісного сприйняття
довкілля, пізнання природних взаємозв’язків, а також
на оздоровлення міжособистих відношень, вихован-
ня поваги до всього існуючого та усвідомлення людь-
ми своєї відповідальності за стан природи.

Відповідно до цього актуалізується проблема
професійної підготовки майбутнього педагога, фор-
мування його духовної культури, у тому числі й еко-
логічної, яке відбувається в стінах вищого навчально-
го закладу. Саме це завдання стає особливо вагомим у
процесі підготовки вчителя, екологічна культура яко-
го буде сприяти закріпленню відповідних духовних
цінностей у свідомості його майбутніх учнів. Тому
завдання виховання екологічної культури повинні про-
низувати весь цикл дисциплін, які вивчаються у ВНЗ, і
не тільки гуманітарних, суспільних, але й природни-
чих. Тим більше, що вузькопрофесійна підготовка
фахівців вже не відповідає вимогам нашого часу; важ-
ливим компонентом професійної освіти є особиста
культура випускника, а вища освіта повинна стати еле-
ментом загальної культури людини.

Можливі шляхи духовної взаємодії людини й
природи, необхідність екологічної освіти кожної лю-
дини, роль екологічної культури у процесі форму-
вання духовної культури особистості та суспільства
подані у працях Н.Бібік, С.Бородавкіна, А.Букіна,
О.Вербицького, О.Захлєбного, І.Звєрева, В.Ільченко,
О.Плахотнік, І.Суравегіної, Г.Ткачук, В.Червонецько-
го та ін. Але, як показав аналіз літератури, формуван-
ня екологічної культури майбутніх вчителів як педа-
гогічна проблема потребує подальшого вивчення.
Професійна кваліфікація вчителя як організатора ви-
ховної роботи з формування екологічної культури
учнів має особливе значення, адже здійснення зав-
дань екологічної освіти можливе лише за умови ви-
сокої компетентності педагога в цих питаннях.

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного університету імені Тараса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є розгляд деяких особливос-

тей та педагогічних умов формування екологічної
культури особистості майбутнього педагога.

Результати досліджень.
Екологічна трансформація свідомості особи-

стості й суспільства повинна йти від набуття екологі-
чної грамотності до засвоєння екологічної культури.
Очевидно, що розвиток повноцінної екологічної куль-
тури повинен відбуватися у процесі екологічного
виховання. Сучасна екологічна освіта та виховання
орієнтовані на утворення системи безперервної еко-
логічної освіти (БЕО), яка спрямована на розвиток
екологічної свідомості й мислення, екологічну куль-
туру особистості й суспільства, відповідне ставлення
кожної людини до природи. Система безперервної
екологічної освіти охоплює й навчально-виховний
процес ВНЗ.

Проблема формування екологічної культури
майбутнього спеціаліста ускладнюється тим, що немає
єдиної наукової думки з приводу самого визначення
поняття «екологічна культура». Так, екологічна куль-
тура, на думку О.Вербицького, виступає як «су-
купність досвіду взаємодії людей з природою, котра
забезпечує виживання та розвиток людини, яка вияв-
ляється у вигляді теоретичних знань та способів прак-
тичних дій у природі й суспільстві, моральних норм,
цінностей та культурних традицій» [3, 33]. Вчені О.Зах-
лєбний, І.Суравегіна під екологічною культурою ро-
зуміють відповідне ставлення людини до власних при-
родних даних (власного організму), до природи
(загальній передумові матеріальної праці, природно-
го середовища життєдіяльності людей), до діяльності,
яка пов’язана з вивченням та охороною довкілля. М.Та-
расенко вважає, що «екологічна культура включає
визначений «зріз» суспільно виробленого способу
самореалізації людини в природі, культурні традиції,
життєвий досвід, моральні почуття та моральну оцін-
ку ставлення людини до навколишнього середовища»
[6, 232]. На думку С.Бородавкіна, розвиваючи еколог-
ічну культуру, доцільно враховувати як існуючі нор-
ми поведінки, так і спиратися на внутрішній контроль
самої особистості: відповідальність, сумління, обов’я-
зок та ін. [1]. Учений А.Букін в екологічну культуру
особистості включає: оволодіння людиною наукови-
ми знаннями, засвоєння норм поведінки, розвиток
морально-естетичних почуттів у спілкуванні з приро-
дою, охорону довкілля [2]. Аналогічні компоненти еко-
логічної культури виділяє Б.Ліхачов, який включає в
екологічну культуру відповідні знання, глибоку заці-
кавленість у природоохоронній діяльності, грамотне її
здійснення, багатство морально-естетичних почуттів
та переживань, які породжуються від спілкування з
природою. Екологічна культура, на думку І.Звєрева,
передбачає наявність у людини твердих знань, переко-
нань, готовність до діяльності, а також її практичні дії,
які погоджені з вимогами дбайливого ставлення до
природи [7]. Н.Гнілуша складниками екологічної куль-
тури вважає екологічну свідомість, екологічні переко-
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нання, екологічний світогляд, готовність до екологіч-
ної діяльності, відповідне ставлення до навколишньо-
го середовища [4].

У розглянутих та інших висловлюваннях досл-
ідників існують схожі складові, аналіз яких дозволяє
визначити «екологічну культуру» як поняття двоїсте.
У широкому розумінні екологічна культура позна-
чає невід’ємну частину світової культури, яка засно-
вана на позитивному соціально-екологічному досвіді
відношень «людина – природа», котра відділилась у
результаті загострення екологічних обставин; у вузь-
кому ж аспекті слід розглядати екологічну культуру
особистості, яка включає такі складові:
- оволодіння необхідною науково-екологічною базою
знань культури;

- засвоєння відповідних норм поведінки;
- розвиток морально-естетичних почуттів;
- участь у природоохоронній діяльності.

Виходячи з вищесказаного, ми під екологічною
культурою розуміємо інтегративну якість особис-
тості, що втілює духовно-моральні цінності й визна-
чає екологічно-моральні вчинки, які спрямовані на
збереження життя в усіх його проявах та на створен-
ня краси природного середовища. При цьому еколо-
гічна культура майбутнього педагога характеризуєть-
ся не тільки оволодінням технічними,
науково-економічними знаннями, вміннями, навич-
ками, а й естетичним ставленням до природи, роз-
витком емоційно-чуттєвої сфери людини, вихован-
ням її естетичних потреб та інтересів, проявом творчої
діяльності. Отже, одним із засобів формування еко-
логічної культури повинно стати мистецтво, яке до-
поможе виховати та розвинути естетичне ставлення
майбутніх вчителів до природи, примусить їх усвідо-
мити неповторну різноманітність, цілісність оточу-
ючого світу й розуміти необхідність його охорони.
Використання творів мистецтва в навчально-вихов-
ному процесі вищої школи дозволить переорієнту-
вати традиційні утилітарно-прагматичні погляди лю-
дини на естетико-екологічні, активно-творчі.

Мистецтво за допомогою художніх засобів
проникає в різні сфери людської практики, діючи тим
самим на формування картини світу, на змістовність,
активність й спрямованість усіх проявів, всієї свідо-
мості індивіда. Основним значенням мистецтва в по-
доланні екологічних проблем залишається його спро-
можність безпосередньо залучати увагу людини до
природи та до взаємовідношень людини з нею. Ду-
ховно вдосконалюючи особистість, воно формує
творче та відповідальне ставлення до всього живого
як до частки своєї власної органічної природи.

Здатність мистецтва пробуджувати у людей
людяність, добро, неповторність особистісного само-
сприйняття колориту й поетичної чуттєвості буття
дозволяє гармонізувати життя людини. Це виявляєть-
ся, перш за все, у руйнуванні стереотипів, згрубілого
мислення, у подоланні шляху від загальнолюдського
до особистісного досвіду, від емпіризму пережитого
до художніх символів та духовних цінностей.

Об’єктивним джерелом сприйняття краси при-
роди завжди виступає безпосереднє усвідомлення
людиною гармонійного взаємозв’язку природних
явищ або їх художнього образу. Саме мистецтво

сприяє формуванню в майбутніх спеціалістів мораль-
но-естетичного ставлення до природи, образу при-
роди й світу, розвитку емоційної пам’яті, благород-
ства думки та вчинку. Мистецтво як «магічний
кристал» через накопичення естетичного досвіду
сприйняття художніх образів природи пробуджує в
людях почуття захопленості, піднесеності, натхнення,
які зберігаються в них при спілкуванні з реальними
природними об’єктами.

Висновки.
Формування екологічної культури майбутніх

вчителів засобами мистецтва допомагає вихованню
естетичного ставлення до природи, що дозволяє вир-
ішити ряд екологічних проблем. З усього вищесказа-
ного випливає, що при організації процесу форму-
вання екологічної культури майбутніх вчителів
необхідно дотримуватися таких педагогічних умов:
- реалізації мультидисциплінарного підходу при
організації екологічної освіти майбутніх педагогів.
При цьому під мультидисциплінарним підходом
розуміємо екологізацію більшості існуючих на-
вчальних предметів [5] ;

- використання творів мистецтва поряд із організа-
цією безпосереднього сприйняття майбутніми
спеціалістами природних об’єктів;

- здійснення на морально-естетичному рівні заглиб-
лення у світ природи, переживання її художнього
образу;

- застосування творів мистецтва як засобу «естетич-
ного діалогу» з об’єктами природи.

Дане дослідження проблеми формування еко-
логічної культури майбутніх педагогів допоможе у
пошуку нових ефективних шляхів удосконалення еко-
логічної освіти вищої школи, у створенні сучасних
технологій освіти, прогнозуванні результатів екологі-
чного виховання.

Подальшої розробки потребує більш деталь-
не вивчення усіх об’єктивних та суб’єктивних фак-
торів, які впливають на формування екологічної куль-
тури майбутніх вчителів, дослідження взаємозв’язку
різних навчальних дисциплін у формуванні екологіч-
ної культури майбутніх освітян, розгляд особливос-
тей виховання екологічної культури майбутніх педа-
гогів у зв’язку з географічними, історичними,
культурними особливостями кожного конкретного
регіону нашої країни.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИЧИНЫ ПОДРОСТКОВОЙ
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Аннотация. Описан  социально-психологический механизм
становления несовершеннолетних на преступный путь, лич-
ностные особенности правонарушителей; исследованы пути
дальнейшего совершенствования теории и практики предуп-
реждения антиобщественного поведения подростков. Перво-
начальный акцент при работе с несовершеннолетними необ-
ходимо делать на индивидуальном подходе, учитывающем
личностные особенности воспитанника . Предупреждение де-
виантного поведения молодого поколения лежит в основе ран-
ней профилактики. Воспитательно-профилактической рабо-
той должны заниматься люди всесторонне подготовленные.
Ключевые слова: подростки, преступность.
Анотація. Павлов А.С., Грищенко М.М., Чумак О.Г., Петров
В.О.,  Макарець В.В. Соціально-психологічні причини
підліткової злочинності. Описано соціально-психологічний
механізм становлення неповнолітніх на  злочинний шлях,
особистісні особливості правопорушників; досліджені шля-
хи подальшого удосконалювання теорії і практики поперед-
ження антигромадського поводження підлітків. Первісний
акцент при роботі з неповнолітніми необхідно робити на
індивідуальному підході, що враховує особистісні особли-
вості вихованця. Попередження девіантного поводження
молодого покоління лежить в основі ранньої профілактики.
Виховно-профілактичною роботою повинні займатися люди
всебічно підготовлені.
Ключові слова: підлітки, злочинність.
Annotation. Pavlov A.S., Grishenko N.N., Chumak А.G., Petrov
V.А., Маkаrеts V.V. The social – psychological causes of teenage
criminality. The social – psychologic mechanism of becoming
of minors on a criminal path, personal habits of offenders is
circumscribed; pathesof the further perfecting of the theory
and practice of the warning of antisocial behaviour of teenagers
are investigated. At work with minors it is necessary to doprimal
accenton an individual approach which is taking into account
personal habits of the pupil. The warning of inadequate behaviour
of young generation underlies early preventive measures. In
educational preventive work people comprehensively prepared
should be engaged.
Keywords: teenagers, criminality.

Введение.
Сегодня в ряду множества острейших эконо-

мических и социальных проблем заметно выделяет-
ся преступность, которая по некоторым данным ста-
тистов вышла на самый высокий уровень за всю
историю Украины.

Однако любая опасность уменьшается, если
становятся известны ее причины и условия, ее порож-
дающие, определены формы и методы борьбы с ней.

В 30-е годы XIX века известный бельгийский
ученый, астроном и математик Адольф Жак Кетле
считал, что к преступности, надо относиться как к со-
циальному злу: «Общество заключает в себе зародыш
всех имеющих совершиться преступлений». Тюрем-
ному врачу, итальянцу Ч.Ломброзо принадлежит со-
здание теории прирожденной преступности и типов
преступников. Выводы Ломброзо были далеки от на-
уки, призывали к крайне реакционным мерам: «из-
мерить, взвесить и повесить», так как против «при-
рожденных» преступников нет никакой терапии.

Большое распространение получила психоана-
литическая школа австрийского врача – психиатра
З.Фрейда, рассматривавшая преступность как резуль-
тат дефективного развития личности. Суть теории в
том, что человек с рождения биологически обречен
на постоянную борьбу антисоциальных инстинктов –
агрессивных, половых, страха – с моральными уста-
новками личности, то есть индивид с детства учиться
управлять своими инстинктами. Тот, кому это не уда-
ется достичь вследствие каких-то конкретных причин
(плохие отношения в семье), развивается не правиль-
но и формируется в неполноценную личность.

В последующем академик Н.П.Дубинин отме-
чает, что «для современного человека социальная
программа – это не внешнее воздействие среды, а
внутреннее условие становления личности. Человек
не получает от рождения готовой социальной про-
граммы, она создается в нем общественной практи-
кой в ходе его индивидуального развития». Его же
замечание: «Никаких генов духовного содержания
человека не существует, черты человеческой психи-
ки формируются с помощью общественно-практи-
ческой деятельности людей» [8].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
юридического института.

Формулирование целей работы.
Целью нашей работы является вскрытие конк-

ретных причин подростковой преступности с целью
ее уменьшения. Исходя из этого, выдвигаем гипотезу,
которая заключается в том, что причиной проявления
преступности несовершеннолетних обусловлены вза-
имным влиянием отрицательных факторов внешней
среды и личностью самого несовершеннолетнего.

Задачами нашего исследования являются: изу-
чение по данной теме материала, уточнение его ре-
шений другими исследованиями; разработка теоре-
тической и рабочей гипотез о связях изучаемого
объекта и предмета исследования; проведение ис-
следований по выяснению причин подростковой
преступности

Организация исследований.
Исследованием охвачено 60 человек, из кото-

рых 30 совершили противоправные действия. В ра-
боте с ними использовали следующие методики: тест
школьной тревожности Филипса; тест – опросник
Шмишека; определение направленности личности;
методика «Диагностика личностных характеристик:
ригидность, тревожность, фрустрация, агрессив-
ность»; методика «Изучение ведущих мотивов уче-
ния»; тест К. Томаса «Диагностика тактики поведе-
ния в конфликтной ситуации».

Результаты исследований.
В процессе исследований выявлено, что наи-

более распространенными видами преступности
является кражи и хулиганство, самое большое число
правонарушений приходится на 15-16 лет (юношес-
кий возраст), таблица 1.

Ознакомившись с личными делами, проведя
беседу с самими несовершеннолетними, обратив-
шись к уголовной статистике, мы смогли охаракте-
ризовать типичные черты личности несовершенно-
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летних преступников и некоторые условия, способ-
ствующие их формированию.

Как показали исследования, одной из особен-
ностей морального обнищания (или неразвитости)
является несформирование нравственного идеала,
который может выступать как образ конкретного
лица и как обобщение идеального качества. Поэто-
му на вопросы: «Кто ваш идеал? Почему?», испыту-
емые назвали киногероев, сыгранных Жан-Клод ван
Дамом, Чаком Норрисом, Джеки Чаном, Арнольдом
Щварценеггером. – Потому что «они умеют краси-
во драться, выходят из любых ситуаций».

Таким образом, опрошенных характеризует
узость нравственных воззрений, ограниченность чис-
ла нравственных принципов и черт, искаженное со-
держание некоторых понятий. Ответы на вопрос об
их отношении к труду несовершеннолетних показа-
ны в таблице 2.

Изучение мотивов совершения преступлений
показало, что несовершеннолетними в определенных
случаях движет безрассудство, рисовка, необходи-
мость выделиться в совершении опасного деяния,
таблица 3.

При совершении правонарушений, как прави-
ло, отсутствует правовой момент. Подростки, не имея
четких правовых понятий, не в состоянии правильно
соотносить свои действия с велением права. На воп-
росы: «Что такое закон? Для чего он служит? Для чего
необходимо его выполнять? Кто для вас источник пра-
вовой информации?», были даны очень расплывча-
тые ответы. И на вопрос: «Сознавал, что за содеянное
понесешь наказание?» – ответили: (таблица 4).

Обращаясь к оценке своих поступков несовер-
шеннолетними, мы получили ответы: (таблица 5).

Изучая интересы подростков, выявили такие
особенности: как их неустойчивость и разбросан-

Таблица 1 
Виды преступности детей и подростков 

 
Виды преступлений Семья Возраст 

кражи хулиганство грабежи бродяжничес
тво 

благополучна
я 

Неблагопо
лучная 

10-12 2 чел. - - 4 1 5 
13-14 5 чел. 2 - 1 3 5 
15-16 5 чел. 7 - - 5 7 
17-18 1 чел. 2 1 - 2 2 

 Таблица 2 
Ответы на вопрос: «Отношение к труду» 

 
С любовью, 
увлечением 

Как к  
обязанности 

Нравятся 
отдельные 
виды 

Труд  
в тягость 

Не  
любят 

Пытаются 
избежать 

Не знаю 

- 5 4 6 3 10 2 
 

Таблица 3 
Мотивы совершения преступлений 

 
Хотел 
показаться 
смелым 

По 
глупо
сти 

Стремление 
приобрести 
материальное 
благополучие 

Подраж
ание 

Пьян-
ство  

Безделье Влияние 
старших 

Обида  Прикл
ючени
е  

3 1 4 3 2 10 1 1 5 

 Таблица 4 
Ответ на вопрос: «Сознавал, что за содеянное понесешь наказание?»  

 
Да Нет Думал избежать 
2 5 23 

 
Таблица 5 

Оценка своих поступков 
 

Сожалею Не считаю  
правомерным 

Осуждаю Считаю, иногда можно 
нарушить 

5 10 4 11 
 Таблица 6 

Ответ на вопрос: Чем ты любишь заниматься?  
 

Несколько интересов Один Нет ярко выраженных Не знаю 
8 2 17 3 
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ность, лучшее времяпровождение – безделье. Нами
задан вопрос: «Чем ты любишь заниматься? Каковы
твои интересы?», получен ответ: таблица 6.

Изучая личностные особенности несовершен-
нолетних правонарушителей, мы провели исследо-
вания по нескольким методикам: изучение ведущих
мотивов учения, тест «Тревожность, фрустрация,
агрессия, ригидность», методика «Опросник направ-
ленности личности», изучение акцентуаций характе-
ра по тесту Леонгарда-Шмишека, тест школьной тре-
вожности Филипса, тест К. Томаса: «Поведение в
конфликтных ситуациях».

Результаты исследования по эксперименталь-
ной группе мы сопоставили с результатами по конт-
рольной группе. В качестве контрольной группы нами
взят обычный 9-й класс, в котором отсутствуют пра-
вонарушители. Сопоставление дало нам возмож-
ность сравнить испытуемых, сделать выводы о при-
чинах трудновоспитуемости, тенденции к
правонарушениям, а на основе наблюдений выра-
ботать рекомендации по работе с данной группой
учащихся.

Изучение ведущих мотивов учащихся экспе-
риментальной и контрольной группы позволяет сде-
лать следующие выводы: 1.Для учащихся, склонных
к правонарушениям, преобладающими являются
социальные мотивы: они приходят в школу с целью
общения со сверстниками; 2. Познавательные моти-
вы у данной группы не развиты, интерес к содержа-
нию учебной деятельности на низком уровне; 3. На
втором по значимости находится мотив избегания
неприятностей: 20% учащихся готово учиться толь-
ко потому, не хочет иметь осложнения со стороны
взрослых в случаях неудач; 4. В контрольной группе
является мотив познавательный: учащимся интерес-
но само содержание учения; 5. Достаточно значимы
для контрольной группы также социальные и дело-
вые мотивы.

Развитие внутренней мотивации учения – это
движение вверх. Гораздо проще двигаться вниз, по-
этому в реальной педагогической практике родите-
лей и учителей часто используются такие «педагоги-
ческие подкрепления», которые приводят к регрессу
мотивации учения у школьников. Ими могут быть:
чрезмерное внимание и неискренние похвалы, ма-
териальное поощрение и использование престижных
ценностей, а также жесткие наказания, принижаю-
щая критика и игнорирование вниманием, неоправ-
данно заниженные оценки и лишение материальных
и иных ценностей. Эти воздействия обуславливают
ориентацию ученика на мотивы самосохранения,
материального благополучия и комфорта.

Сопоставляя результаты теста «Тревожность,
фрустрация, агрессия, ригидность» мы наблюдаем
значительную разницу в оценке состояний обеих
групп. Показания по всем состояниям в эксперимен-
тальной группе намного выше. Особенно высоки
показатели по агрессивности. Понятие «агрессия» в
данном контексте имеет широкое значение. Это та-
кое состояние, которое не сводится к прямому напа-

дению. Но и включает в себя угрозу, желание напасть,
враждебность. Это может быть агрессия против дру-
гих и агрессия против себя. Она может быть у школь-
ников ярко выражена внешне в драчливости, грубос-
ти, задиристости, а бывает и внутренне затаенной в
виде скрытого недоброжелательства и «тихой» оз-
лобленности.

Завышены по сравнению с контрольной груп-
пой результаты по фрустрации. Фрустрация – это
психическое состояние, возникающее вследствие
реальной или воображаемой помехи, препятствую-
щей достижению цели. Фрустрация проявляется в
ощущении гнетущего напряжения, тревожности, гне-
ве и др. фрустрация может привести к характероло-
гическим изменениям, проявлению неуверенности
в себе, фиксации ригидных форм поведения. В связи
с этим особое значение имеет проблема толерант-
ности личности и фрустрации.

Стиль взаимоотношений с учениками у боль-
шинства учителей авторитарный, что не способствует
оптимизации отношений с учащимися. Учителями
мало используются или вообще не берутся во вни-
мание психологические особенности каждого школь-
ника; учение для многих – это задача дать как можно
больше знаний, с которыми учащиеся не знают, что
делать дальше, а потому и не востребуют их с долж-
ной активностью. Эти и другие причины, очевидно,
служат основой для подобных взаимоотношений
между учителями и учащимися. Отсюда вытекает
проблема перестройки взаимоотношений на этом
уровне.

Если сравнивать общие показатели по шкалам,
то получаем следующие результаты: эксперимен-
тальная группа – 58%, контрольная группа – 52%, из
чего следует, что тревожность школьников, склонных
к правонарушениям, в целом несколько выше, чем у
обычных учащихся. Значит, не всегда такой подрос-
ток всем своим видом демонстрирует свою незави-
симость, «смелость», действительно спокоен, чаще
всего это «спокойствие» напускное, рассчитанное
на зрителя.

В результатах исследования эксперименталь-
ной группы мы видим, что на первом месте стоит
ориентация на себя: это ориентация на прямое воз-
награждение и удовлетворение своих потребностей,
агрессивность в достижении статуса, склонность к
соперничеству, тревожность. Следовательно, чаще
всего эти школьники несут в себе эгоистическое ка-
чество. Они себялюбивы, предпочитают во всем свои
личные интересы интересам других людей и обще-
ства, часто пренебрегают последними. Жизненная
направленность эгоиста – собственное «Я», личное
преуспевание (причем, нередко, за счет других).

Исходя из практического исследования, мы
можем сказать: для подростков, совершивших пре-
ступления, характерен низкий уровень познаватель-
ных и общественных интересов. На формирование
идеалов таких подростков оказывают влияние свер-
стники и особенно старшие с антисоциальным опы-
том поведения. В структуре личности у большин-
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ства из них доминируют такие качества: лень, без-
волие, нечуткость, агрессивность. Важным услови-
ем формирования личности данной категории под-
ростков являются отрицательные семейные условия,
отсутствие норм нравственности. Для несовершен-
нолетних нарушителей, как правило, характерно от-
рицательное отношение к учебе, что в конечном
итоге противопоставляет их коллективу класса. На-
чало этого противопоставления лежит в мотивах
учебной деятельности. Если для большинства уча-
щихся в учебном процессе преобладают познава-
тельные мотивы, то для подростков с отрицатель-
ным поведением преобладает мотив принуждения.
Это усугубляет конфликтные отношения неуспева-
ющего с коллективом, порождая в его поведении
явления бравады, негативизма.

Исходя из наших исследований, мы делаем зак-
лючение: антисоциальное поведение несовершенно-
летних взаимообусловлено влиянием факторов, в
первую очередь, внешней социальной среды (в осо-
бенности – микросреды), а также индивидуальными
особенностями личности подростка, которое обус-
лавливает его индивидуальное реагирование на раз-
личные «жизненные неудачи».

Таким образом, подтверждается гипотеза,
выдвинутая в данной работе.

Выводы:
1.Молодежная тема, в частности, подростковая пре-
ступность, требует всестороннего и глубокого изу-
чения;

2.Первоначальный (и основной) акцент при работе с
несовершеннолетними необходимо делать на ин-
дивидуальном подходе, учитывающем личностные
особенности воспитанника;

3.Предупреждение девиантного поведения, молодо-
го поколения лежит в основе ранней профилакти-
ки (в работе с семьями и детьми);

4. Воспитательно-профилактической работой долж-
ны заниматься люди всесторонне подготовленные.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
социально-психологических причин подростковой
преступности.
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Анотація. В статті розкриваються теоретико-методичні осно-
ви виховання патріотизму у дітей старшого дошкільного віку
в процесі занять фізичною культурою. На заняттях фізичною
культурою та спортом з дітьми старшого дошкільного віку
необхідно чітко визначати виховні завдання і вирішувати їх у
взаємозв’язку з оздоровленням і фізичною підготовкою дити-
ни. Ефективними засобами виховання моральних якостей (од-
ним із яких є патріотизм) може бути активна рухова діяльність
дитини за особливою моделлю системи педагогічних дій.
Ключові слова: патріотизм, старші дошкільники, фізичне ви-
ховання.
Аннотация. Пангелова Н.Е., Яхно Е.Г. Воспитание патрио-
тизма у детей старшего дошкольного возраста в процессе
занятий физической культурой. В статье раскрываются тео-
ретико-методические основы воспитания патриотизма у де-
тей старшего дошкольного возраста в процессе занятий фи-
зической культурой. На занятиях физической культурой и
спортом с детьми старшего дошкольного возраста необхо-
димо четко определять воспитательные задачи  и решать их
во взаимосвязи  с оздоровлением и физической подготовкой
ребенка. Эффективными средствами воспитания моральных
качеств (одним из которых является патриотизм) может быть
активная двигательная деятельность ребенка по особой мо-
дели системы педагогических действий.
Ключевые слова: патриотизм, старшие дошкольники, физи-
ческое воспитание.
Annotation.  Pangelova N.E., Yahno E.G. Education of
patriotism at the children of senior preschool age in the process
of employments of physical culture. In the article the theory-
methodical bases of education of patriotism at the children of
senior preschool age in the process of employments by a physical
culture open up. On employments by physical  training and
sports with children of the senior preschool age it is necessary
to determine precisely educational problems and to solve them
in interrelation with improvement and physical preparation of
the child. Effective means of education of intellectual qualities
(one of which patriotism is) can be active motorial activity of
the child on special models of system of pedagogical actions.
Keywords: patriotism, senior under-fives, physical education.

Вступ.
Формування соціально-активної особистості

у поєднанні з фізичним розвитком є важливою умо-
вою підготовки до життя у сучасному суспільстві.
Особливого значення набуває це положення у сис-
темі навчання і виховання дітей дошкільного віку, що
відзначено у значній кількості законодавчих актів: За-
кон України „Про освіту” (1991 p.), Закон України „Про
дошкільну освіту” (2001 p.), Закон України „Про фізич-
ну культуру і спорт” (1993 p.), Цільова комплексна
програма „Фізичне виховання – здоров’я нації” (1998
p.), Національна доктрина розвитку фізичної культу-
ри і спорту в Україні ( 2004 р.) та ін.

У теперішній час Україна переживає непрос-
тий історичний період. Найбільша небезпека, яка заг-
рожує нашому суспільству полягає не тільки в еко-
номічній кризі і у політичному хаосі, а в першу чергу
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– у руйнації особистості. Сьогодні матеріальні
цінності домінують над духовними, тому у дітей вик-
ривлені уявлення про доброту, чуйність, гуманність,
справедливість, чесність, патріотизм. Дітей відрізняє
емоційна, вольова і духовна незрілість.

Разом з тим, дані досліджень Т.Круцевич [11],
свідчать про те, що сьогодні майже 80% дітей мають
одне або кілька захворювань, лише 15-20% малюків
народжуються цілком здоровими, у кожної третьої
дитини фіксуються відхилення у фізичному або пси-
хічному розвитку, смертність у двічі переважає на-
роджуваність. Ученими М.Амосовим, Г.Апанасен-
ком, В.Бобрицькою, О.Богініч, В.Казначеєвим,
І.Муравовим досліджено феномен здоров’я та виз-
начені такі його види, як фізичне, соматичне, духов-
не, соціальне, моральне і психічне.

Фізичне здоров’я є фундаментом здорової
особистості, а від психічного залежить духовне здо-
ров’я (складником якого є моральне) та соціальне.
Тому цілком закономірно, що в багатьох державних
документах наголошується на необхідності зміцнен-
ня фізичного і психічного здоров’я дітей та молоді.

Таким чином, саме фізичне виховання розг-
лядається сучасною педагогічною і психологічною
наукою як особливий вид діяльності, що сприяє вихо-
ванню кращих фізичних, моральних, психічних якос-
тей, пов’язаних з формуванням цілісної та гармоній-
ної особистості та її здоров’я .

Це положення підтверджується дослідження-
ми І.Беха [3], Л.Божович [4], Е.Вільчковського [5],
Л.Волкова [6], О.Дубогай [8], О.Запорожця [9], Б.Ши-
яна [14] та ін.

У зв’язку з цим, у фізичному вихованні все
більш актуальним є питання, що пов’язанні з поси-
ленням духовно-моральних засад у вихованні дітей.

В останні роки були проведені дослідження,
які були присвячені організаційно-педагогічним і
методичним питанням удосконалення системи фізич-
ного виховання дошкільників (Н.Денисенко); підви-
щенню емоційної стійкості дітей 6-7 річного віку за-
собами фізичного виховання (В.Троценко);
оптимізації рухової активності старших дошкільників
з різним рівнем фізичного стану (Н.Тупчій); сполу-
ченому розвитку фізичних і пізнавальних здібностей
дітей 5 і 6 років в процесі фізичного виховання (А.Пи-
вовар); формуванню ціннісного ставлення до влас-
ного здоров’я дітей старшого дошкільного віку (Т.Ан-
дрющенко); розвитку рухових і розумових здібностей
старших дошкільників в процесі туристсько-краєзнав-
чої діяльності (В. Поліщук).

У розробці проблеми морального виховання
дітей дошкільного віку значну роль відіграли роботи
Л.Артемової, М. Басова, П. Блонського, Є.Водовозо-
вої, П. Каптерєва, М. Румянцева, С.Русової, К.
Ушинського, Г.Фортунатова.

Застосуванню гри як дієвого засобу вихован-
ня моральних якостей у дітей присвятили досліджен-
ня Є.Аркін, Л. Артемова, Р.Жуковська, В.Залогіна, Ф.
Левін-Щиріна, Д. Менджерицька, О. Суровцева.

Проблеми морального виховання дошкіль-
ників в процесі ознайомлення з навколишньою

дійсністю досліджували М. Богомолова, Г. Григорен-
ко, С. Козлова, Т. Поніманська, Є.Радіна.

Велике значення для розробки наукових основ
педагогіки морального виховання мали психологічні
дослідження під керівництвом О. Запорожця та Я.
Неверович з проблеми розвитку емоцій у дітей дош-
кільного віку, Т. Рєпіної – в галузі соціальної психо-
логії дошкільного віку.

Дослідники виявили можливості використан-
ня різноманітних засобів емоційно-морального ви-
ховання дітей, до яких відносяться читання (Г.Виготсь-
ка, А. Віноградова, Б.Корсунська, Н.Морозова), усна
народна творчість (О.Грачева), музика (Є.Яхніна),
комп’ютерні технології (О.Кукушкіна), театралізовані
ігри (В.Заболтіна).

Водночас питання формування моральних
якостей дітей дошкільного віку в процесі фізичного
виховання залишається ще недостатньо дослідженим.
У доступній нам літературі не було виявлено дослід-
жень, пов’язаних з обґрунтуванням теоретико-мето-
дологічних та організаційно-практичних аспектів ви-
користання засобів фізичної культури для
формування моральних якостей дошкільників.

Отже, актуальність, соціальна та педагогічна
значущість проблеми, недостатнє теоретичне і мето-
дичне її обґрунтування й зумовили вибір теми досл-
ідження „Формування моральних якостей дітей стар-
шого дошкільного віку в  процесі фізичного
виховання”.

Дослідження виконується згідно зі „Зведеним
планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2006-2010 pp.” Міністерства Ук-
раїни у справах сім’ї, молоді і спорту у межах теми
1.1.2 „Формування гуманістичної орієнтації світогля-
ду у суб’єктів фізичного виховання” та державної
бюджетної науково-дослідної теми Міністерства осв-
іти і науки України „Організаційна структура та кри-
терії оцінювання рівня сформованості спортивного
стилю життя підростаючого покоління України”, но-
мер державної реєстрації 0107U002979, яка є основ-
ним напрямом роботи наукової лабораторії кафедри
теорії і методики фізичного виховання ДВНЗ «Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди»

Формулювання цілей роботи.
Мета – розкрити теоретико-методичні засади

виховання патріотизму у старших дошкільників в про-
цесі занять фізичною культурою.

Результати дослідження.
Виховання – це залучення дитини до світу

людських духовних цінностей. Особливої ваги сьо-
годні набувають такі загальнолюдські цінності, як гу-
манізм, патріотизм, честь, справедливість тощо. Мо-
ральні норми – основні правила будь-якого людського
співжиття, вироблені протягом тисячоліть морально-
го розвитку суспільства, є складовою загальнолюдсь-
кої моралі.

Специфіка морального виховання залежить від
особливостей моралі як форми суспільної свідомості.
Вона відображає соціальну дійсність у вигляді спе-
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цифічних уявлень про добро і зло, що закріплюються
в свідомості людей як принципи, норми, ідеали, по-
кликані регулювати людську поведінку з метою збе-
реження і розвитку суспільства. У більш конкретно-
му визначенні мораль – це специфічний засіб
нормативного регулювання спільного життя і діяль-
ності людей і соціалізації особистості, засвоєння на-
копиченого суспільством соціально-історичного
морального досвіду [12].

Одним із найважливіших завдань морального
виховання є виховання любові до Батьківщини і толе-
рантного відношення до людей інших країн і націо-
нальностей.

Складність вирішення цього завдання пов’яза-
не, перш за все, з віком дітей. У дошкільному віці
жодна моральна якість не може бути сформована
остаточно, вони знаходяться на стадії початкового
становлення. Тим не менш, практично всі моральні
якості (гуманізм, колективізм, почуття власної
гідності) беруть всій початок у дошкільному віці.

Почуття патріотизму багатогранне за своєю
структурою і змістом. До нього відносяться відпові-
дальність, бажання і вміння працювати для Батьків-
щини, гама естетичних почуттів та ін.

Виникає питання, як виховати у дитини таке
складне, різноманітне почуття, як любов до Батьків-
щини? Результати досліджень [1, 9, 10] свідчать, що
виховання патріотизму найбільш доцільне на основі
співчуття, доброти, любові до рідних і близьких. Саме
з любові до рідного дому це почуття розповсюджуєть-
ся на більш широке коло – на своє місто, село, тобто
ту місцевість, де людина народилась і живе. На на-
ступному етапі можна повідомляти дитині певні знан-
ня про те, до чого вона встигла звикнути, що встигла
полюбити: про дошкільний заклад, про власний дім,
про вулицю, на якій вона живе, про район і місто,
про країну. Знання поступово збагачують уявлення
дітей про рідну країну. Такий «територіальний» прин-
цип відбору і побудови методики патріотичного ви-
ховання є ефективним лише у тому випадку, якщо
він реалізується неформально і у поєднанні з практи-
кою поведінки дітей.

Засобами патріотичного виховання дошкіль-
ників є саме оточення (природне та соціальне), у яко-
му вони мешкають, художня література, музика, об-
разотворче мистецтво. Засобами виховання також є
та або інша діяльність дитини (гра, праця, спортив-
на), свята, які відмічаються у країні або дитячому садку.

На жаль, значення засобів фізичного вихован-
ня у формуванні моральних якостей дошкільників (в
тому числі – і патріотизму) не дооцінюється, хоча на
думку В.В.Белорусової [2], моральне обличчя осо-
бистості складається з гармонійного поєднання фізич-
ного вдосконалення і духовного багатства. Як зазна-
чає  Б.М.Шиян [14], що якими б високими
результатами не були досягнення в удосконаленні
фізичних якостей і рухових можливостей особистості,
вони не будуть корисними для суспільства, якщо їх
власник не вихований морально, і якщо у нього немає
активного прагнення прикласти свої сили на користь
суспільства.

Про органічний взаємозв’язок фізичного і
морального виховання дітей і виключну значущість
фізичного навантаження для їх духовного вдоскона-
лення наголошував видатний педагог В.А.Сухом-
линський [13].

Отже, засоби фізичного виховання можуть
бути виключно дієвими у формуванні духовного світу
дитини.

Наводимо приблизний сценарій фізкультурно-
го свята виховної спрямованості для старших дошк-
ільників.

ІГРИ ПАТРІОТІВ
Мета: актуалізувати знання та уявлення дітей

про минуле і сучасне життя народу України; розви-
вати зв’язне мовлення, увагу, пам’ять, логічне мис-
лення; виховувати у дітей патріотичні почуття, фор-
мувати дружні стосунки, навички командної гри;
сприяти розвитку швидкості, координаційних і швид-
кісно-силових здібностей.

Ведуча. Вітаємо всіх на веселих Іграх патріотів.
У них візьмуть участь найкмітливіші та найспритніші
діти нашого дитячого садка. Тож зустрічайте наших
гравців!

Діти заходять і виконують «Пісню патріотів»
(муз. та сл. О. Пономарьова)

Візьмемось за руки,
Залишивши всі турботи,
Візьмемось за руки,
Відкривши серця.
Візьмемось за руки
І на іграх патріотів
До перемоги разом
Ітимем до кінця!

Далі кожна команда презентує свою назву і
девіз.

Ведуча. Пропоную вам відправитись у світ
пригод та забав теренами України. І допоможуть у
цьому питання-загадки.

Питання-загадки задаються командами по
черзі.
1.Узимку біле, навесні чорне,
Влітку зелене, восени стрижене.

(Поле)
2.Цвіте синьо, лист зелений,
Квітник прикрашає;
Хоч мороз усе побив, -
його не чіпає.

(Барвінок)
3. Знак цей дуже давній,
Він є символом державним.

(Тризуб)
4.Давно ця річка славна
Народи три єднає.
У Чорне море плине.
Величну назву має.

(Дніпро)
5.Він маленький, він біленький,
Сповіщає рідний край:
«Гей весна прийшла! Стрічай!»

(Пролісок)
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6. Зимою спить, влітку бринить,
Понад водою літає,
Солодку росу збирає.

(Бджола)
7.Швидко скрізь цей птах літає,
Безліч мошок поїдає.
Під дахом гніздо будує
Тільки в нас він не зимує.

(Ластівка)
Ведуча. Любити Україну – означає добре зна-

ти та поважати її історію.
Хай кожна дівчинка
І кожен хлопчина
Добре вміють розказати
Про минуле України.

Наступний конкурс – «Домашнє завдання»
Кожна команда підготувала невеликий теат-

рально-історичний нарис.
1.Під музику М. Римського – Корсакова (із опери

«Садко») «випливає» човен, у ньому три брати:
Кий, Щек, Хорив та сестра Либідь. Вони звертають-
ся до дітей: «Ми хочемо побудувати на цих пагор-
бах місто. І буде його назва – Київ».

Команда суперників повинна впізнати цей еп-
ізод історії України та розповісти все, що знає про
нього.

Під фонограму пісні «Києве мій» (муз. І.Шамо,
сл. Д.Луценка) діти гуртом моделюють на настінно-
му панно зображення стародавніх київських будівель.
Так з’являється панорама стародавнього Києва.
2. Гравці іншої команди беруть «зброю», одягають
шоломи, перевтілюють в князеву дружину.

Князь Володимир (дитина): «Здорові будьте,
князі та дружина!»

Дружина «Здрастуй, князь Володимир,Ясне
Сонечко!»

Команда суперників впізнає цей історичний
фрагмент, розповідає все, що знає про великі діяння
князя Володимира (одне з них – хрещення Русі після
якого «русичі», предки росіян, українців, білорусів
стали християнами і побудували свої храми).

Ведуча. Давайте і ми побудуємо храми по всій
великій Київській Русі, зведемо куполи на церквах.

Діти добирають куполи до будівель на на-
стінному панно. Панорама Києва доповнюється но-
вими деталями.

Ведуча. Ось так і перетворився Київ у град
Божий! (Звучить запис церковного дзвону).

Ведуча. А чи знаєте ви, діти, хто прославляв
Україну в Запорізький Січі? (Козаки).

Зараз, люба дітвора,
В нас цікава буде гра
Для хлопчат та дівчат –
-Переяславських козачат!
Естафета для хлопчиків «Збий шапку».

Треба проскакати «змійкою» на дерев’яному
коні до стійки; начепити на шаблю шапку і, тримаю-
чи її так, повернутися назад; передати шапку іншому
гравцеві. Той так само дістається стійки, чіпляє шап-
ку та повертається до гурту передаючи естафету далі.

Під час естафети звучить фонограма українсь-
кої народної пісні «Їхали козаки із Дону додому».

Естафета для дівчаток «Я козачка твоя»
Біля кожної дівчинки стоять два відерця з во-

дою, їх треба перенести через «місток» (гімнастичну
лаву) на маленькому коромислі; перелити воду у
прозору ємкість і повернутись назад; передати коро-
мисло подрузі. Перемагають ті козачки, які швидше
наповнять ємкість водою.

Під час естафети звучить фонограма пісні «Ко-
зачка» (муз. М.Збарацького, сл. Н.Галковської).

Ведуча. І ось, нарешті, маленькі патріоти, ве-
лика заключна естафета  «Круті перегони». У ній
перемагають діти, що вміють дружити та мають не-
абияку волю до перемоги.

Естафета проводиться у п’ять етапів.
Хлопчики стоять на старті смуги перешкод, а

дівчатка – на фініші.
1 етап – проповзти по гімнастичній лаві, підтягую-
чись руками.

2 етап – пролізти під дугами.
3 етап – пробігти по похилій корекційній дошці (тре-
нажер «Бігунок»).

4 етап – закинути м’яч у баскетбольний кошик.
5 етап – передати естафету дівчинці, а їй треба повер-
нутись до стартової позиції на скейті, лежачи на
животі та відштовхуючись руками.

Підведення підсумків.
Переможці здобувають «золоті» медалі, а

гравці іншої команди – «срібні».
Ведуча. Любіть Україну

у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
красу її вічну,
живу і нову,
І мову її солов’їну.

Діти вітають одне одного, обнімаються, вико-
нують «Гімн патріотів».

Висновки.
1. Отже, сучасний стан фізичного і духовного здоро-
в’я підростаючого покоління викликає велике за-
непокоєння. У цих умовах саме фізичне виховання
розглядається як особливий вид діяльності, що
сприяє вихованню кращих фізичних, моральних і
психічних якостей особистості.

2. На заняттях фізичною культурою та спортом з
дітьми старшого дошкільного віку необхідно чітко
визначати виховні завдання і вирішувати їх у взає-
мозв’язку з оздоровленням і фізичною підготов-
кою дитини.

3. Ефективними засобами виховання моральних яко-
стей (одним із яких є патріотизм) може бути актив-
на рухова діяльність дитини за особливою модел-
лю системи педагогічних дій.

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямі. Розробка структури комплексної спря-
мованості педагогічних дій; визначення співвідно-
шення засобів і методів виховання моральних якостей
і фізичних здібностей у старших дошкільників.
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ЭТИКА А. ШВЕЙЦЕРА
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Прокофьев В.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Центром всего воспитания  является формиро-
вание нравственности человека. Деятельная любовь к людям
– вот что должно вести человека в нравственном отношении
вперёд. Человечество всегда нуждалось в нравственных иде-
алах, которые помогали бы ему находить ему верный путь и
наилучшим образом использовать свои силы. Жизненный
подвиг А. Швейцара может по праву служить императивом
XXI столетия.
Ключевые слова: нравственность, личность, благоговение
перед жизнью, ответственность.
Анотація. Прокоф’єв В. М. Етика А. Швейцара в світлі сучас-
них проблем гуманізації освіти. Центром всього виховання є
формування моральності людини. Діяльна любов до людей –
ось що повинно вести людину в моральному відношенні впе-
ред. Людство завжди мало потребу у моральних ідеалах, що
допомагали б йому знаходити вірний шлях і найкращім чи-
ном використовувати свої сили. Життєвий подвиг А. Швейца-
ра справді може служити імперативом XXI століття.
Ключові слова: мораль, особистість, благоговіння перед
життям, відповідальність.
Annotation. Prokofiev V.N. Ethics of A. Schweitzer in the light
of contemporary problems of humanization of education. The
center of all education is formation of morals of the person.
Active love to people – that is what should conduct the person
in the moral att itude forward. At all times mankind always
required moral ideals which would help it to find a correct way

and apply its power in the best possible way. A. Schweitzer’s
vital feat can serve as an imperative of XXI century.
Keywords: morals, personality, respect for life, responsibility.

Введение.
В современной научной литературе пробле-

ма гуманизации образования рассматривается пре-
имущественно в двух аспектах:
1. Расширение и углубление гуманитарных циклов в
подготовке специалистов

2.Наполнение подлинно гуманистическим содержа-
нием знаний, формирование на этой основе высо-
конравственного специалиста.

В подготовке специалиста долгое время при-
оритет отдавался его профессиональным знаниям и
идейной убежденности. Осведомленности в области
мировой культуры отводилась не столь значитель-
ная роль.

В кризисные эпохи, как известно, духовность
идет на спад, теряется нравственная чувствительность
к различению таких важных понятий, как истина и
ложь, красота и безобразие, добро и зло.

Этика А. Швейцера привлекает педагогов сво-
им гуманистическим началом, вниманием к таким
проблемам, как постановка вопроса о смысле жиз-
ни, благоговение перед жизнью и моральная ответ-
ственность личности.

Чем глубже мы заглядываем в природу, тем
больше мы понимаем, что она исполнена жизнью, и
тем основательнее узнаем, что вся жизнь – это вели-
кая тайна и что мы тесно связаны со всеми явления-
ми жизни в природе.

Изучение влияния человечества на природу
является важнейшей составляющей образования.

Сегодня в эпоху экологических катаклизмов
становится особенно актуальным швейцеровский
призыв к благоговению перед жизнью. Гуманисти-
ческое отношение ко всему живому и природе и не-
возможно без такого важного шага на этом пути как
перестройка образования с целью гуманизации
мышления, “очеловечивания науки”. Человека мож-
но назвать нравственным лишь тогда, когда жизнь для
него настолько священна, что он ценит жизнь расте-
ний и животных наравне с жизнью своего ближнего,
и когда он с готовностью посвящает себя помощи
всем живым существам, которые в этой помощи
нуждаются.

По словам А. Швейцера, личный пример – это
не главный способ повлиять на других людей. Это
просто единственный способ. А. Швейцер развил си-
стему этических принципов, которую назвал “Почте-
ние к жизни”. Свои взгляды он изложил в книгах “Фи-
лософия культуры I: Упадок и возрождение
цивилизации” и “Философия культуры II: Культура и
этика”, опубликованных в 1923 году. Его Нобелевс-
кая лекция “Проблемы мира”, его обращение “Дек-
ларация совести” положили начало кампании за зап-
рещение испытаний атомного оружия. Личным
примером А. Швейцер показал, что жизнь человека
и его мечта могут слиться воедино.
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Формулирование целей работы.
Цель исследования состоит в поисках обо-

снования средств повышения гуманизации образо-
вания.

Результаты исследования.
Альберт Швейцер, выдающийся философ, бо-

гослов, врач, музыкант XX столетия, родился в 1875
году в семье бедного лютеранского пастора. По окон-
чании реального училища и гимназии А. Швейцер
поступает в 1893 году в Страсбургский университет,
где он изучает философию и богословие. В 1899 году
А. Швейцер защищает диссертацию по философии,
в 1900 году – по богословию. С 1903 по 1906 год он
преподаёт теологию в Страсбурге и возглавляет фонд
Святого Фомы. В 1905 году А. Швейцер начинает изу-
чать медицину, намереваясь стать врачом при какой-
нибудь миссионерской организации. “Мне казалось
непостижимым, что я могу вести такую счастливую
жизнь, в то время, как столько людей вокруг меня
вынуждены беспрерывно бороться с лишениями и
страданиями. Я решил, что смогу свою жизнь счи-
тать оправданной, если буду жить для науки и искус-
ства до 30 – летнего возраста, чтобы после этого по-
святить себя непосредственному служению людям”,
– писал А. Швейцер.

 Это решение 18 – летнего юноши вполне от-
вечает духу его будущей этики – сначала максималь-
но раскрыть свою жизнь, а затем способствовать
спасению другой жизни. Он создал собственную кар-
тину мира, такую, в которой он мог жить в соответ-
ствии со своими собственными представлениями.

В тридцать лет А. Швейцер уже был известным
теологом, педагогом проповедником, признанным
знатоком Баха и органостроения. Тем не менее он ос-
тавил своё любимое занятие и приступил к изучению
медицины, считая, что сначала он должен вылечить
людей, а уже затем нести слово Божие. Нравственные
позиции А. Швейцера перекликаются с взглядами В.
Ф. Войно-Ясенецкого, которому принадлежит выска-
зывание: “Я не вправе заниматься тем, чем нравится,
если вокруг столько страдающих людей”.

В 1913 году Швейцер получает степень доктора
медицины, защитив диссертацию на тему “Психиат-
рическая оценка личности Иисуса” и сразу же, со-
брав минимальные средства для открытия санитар-
ной станции, отправляется в Африку. Там, в селении
Ламбароне, нынешнем Габоне, тогда это была терри-
тория французской колонии, он открывает больницу.

 В 1914 году А. Швейцер, будучи германским
подданным, был интернирован колониальными влас-
тями, а затем в 1917 году в качестве военнопленного
был отправлен в лагерь во Францию. В 1918 году, ког-
да Эльзас и Лотарингия отошли к Франции, А. Швей-
цер принимает французское гражданство. Выступая
с органными концертами и лекциями в Европе, Швей-
цер, собрав необходимые средства, вновь уезжает в
Африку строить новый больничный комплекс.

 Своей благотворительной деятельностью
Швейцер завоевал себе признание. Он стал лауреа-
том многих премий, получил почётные степени круп-
нейших университетов. В 50 – е годы Швейцер пользу-
ется всемирной известностью. В 1953 году ему была
присуждена Нобелевская премия мира. На эти день-
ги он построил неподалёку от Ламбароне деревуш-
ку для прокажённых.

Широкую известность Швейцеру принесла его
духовная доктрина благоговение перед жизнью, кото-
рая явно перекликается с учением католического ми-
стика XIII века Франциска Асизского. Как и Ф. Асизс-
кий, провозглашавший равенство всех тварей перед
Богом, Швейцер полагал, что любая жизнь священна.

Законы нравственности Швейцер выводил не
только из взаимоотношений людей, но и из их взаи-
моотношений с другими существами и с природой в
целом.

Как только человек стал мыслящим, он почув-
ствовал потребность относиться благоговейно к каж-
дому живому существу и уважать его как собствен-
ную жизнь. Своей жизнью он как бы переживает
чужую жизнь. Сохранять жизнь, двигать её вперёд,
довести развивающуюся жизнь до высшей её ступе-
ни, значит для него делать добро. Уничтожать жизнь,
мешать жизни, подавлять развивающуюся жизнь,
значит для него делать зло. Это – необходимый, абсо-
лютный, основной принцип морали.

 Главной ошибкой всех до сих пор видов этики
было мнение, что заниматься нужно лишь отноше-
нием человека к человеку. В действительности же,
речь идёт о том, как человек относится к миру и ко
всему живому, что его окружает. Он станет этичным
лишь тогда, когда жизнь как таковая, жизнь растений
и животных, будет для него так же священна, как жизнь
человека. Чувство ответственности перед всем жи-
вым естественно приводило Швейцера к мучитель-
ным размышлениям о смысле и судьбах человечес-
кой культуры, изложенным им в таких работах как
«Распад и возрождение культуры», «Культура и эти-
ка», «Христианство и мировые религии».

 Взгляды Швейцера на современную культу-
ру, порожденную индустриальным обществом, были
в целом достаточно пессимистическими. Он считал,
что в культурном отношении человечество и его со-
циальная структура приближается к катастрофе, пос-
ле которой, впрочем, по мнению Швейцера, возмо-
жен новый ренессанс, гораздо более
величественный, чем тот, который уже был.

Состояние современной западной культуры
Швейцер описывает так. Сейчас уже для всех оче-
видно, что самоуничтожение культуры идёт полным
ходом. Даже то, что ещё уцелело от неё, ненадёжно.
Способность современного человека понимать зна-
чение культуры и действовать в её интересах подо-
рвано, так как условия, в которые он поставлен, ума-
ляют его достоинство и травмируют психически.

Подчёркивая, что основой культуры является
не материальная, а духовная жизнь, Швейцер счита-
ет, что кризис современной культуры обусловлен
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чрезмерным давлением коллективов на отдельного
индивида, который тем самым лишается возможно-
сти развивать свою духовность и нравственность. С
горечью Швейцер указывает на то, что в современ-
ном мире место истины заняла пропаганда, что ис-
торию люди превратили в культ лжи, что сочетание
учёности и предвзятости стало обычным явлением,
что свобода мышления изъята из употребления, ибо
миллионы оболваненных существ отказываются
мыслить, что, теряя индивидуальность, мы даже не
осознаём своей духовной нищеты.

Сравнивая учение Канта и Гегеля, Швейцер
явно симпатизирует Канту с его моральным катего-
рическим императивом. Движущей пружиной куль-
туры Швейцер, как и Кант, считал нравственность, а
не гегелевский мировой разум или абсолютное зна-
ние. Гегель как бы стоит на капитанском мостике
океанского парохода и объясняет пассажирам тай-
ны движения судна и тайны вычисления курса, но он
совершенно выпускает из виду тот момент что необ-
ходимо постоянно поддерживать огонь в топках, т. е.
огонь этики, поэтому скорость движения судна по-
степенно падает, оно теряет управляемость и стано-
вится игрушкой штормовой стихии.

Одной из причин упадка Западноевропейской
культуры Швейцер усматривает в неспособности фи-
лософии обосновать смысл и цель человеческой жиз-
ни, обозначить цель развития общества.

Как и основоположник европейской этики
Сократ, Швейцер уверен, что моральный закон не-
возможно вывести из закономерности развития ма-
териального мира. Бытие предстаёт перед нами как
бесконечное столкновение отдельных воль к жизни.
Смысл и цель жизни можно понять, исходя из духов-
ной природы человека путём самопознания и мис-
тического откровения, что, к сожалению, не отвеча-
ет идеалам современного потребительского
общества. По мнению Швейцера, цель жизни заклю-
чается в утверждении и раскрытии жизни во всей её
полноте, как собственной жизни, так и вселенской.

Альберт Швейцер умер в 1965 году в Ламба-
роне. На траурной церемонии примьер-министр
Габона назвал Швейцера гражданином мира.

Можно утверждать, что без высоких мораль-
ных идеалов, без абсолютных образцов для подража-
ния невозможен подъём культуры.

Выводы.
Целенаправленное воспитание совершенно

необходимо каждому человеку, так как предостав-
ленный самому себе, стихийно развивающийся че-
ловек не достигнет той степени гармонического раз-
вития всех своих человеческих сил, которые
требуются от него как члена общества. В любом об-
ществе высот этического сознания достигают лишь
немногие. Но именно эти высоты и обусловливают
элементарную порядочность остальных людей. Как
точно заметил философ – этик Юлий Шрейдер, вы-
сота морального абсолюта не принижает, но возвы-
шает человека. Если я сам не способен подняться до
идеала то, по крайней мере, во мне есть нечто, ради

чего мне эти идеалы даны. Швейцер относится к тем
людям, которые способны подняться до таких высот.
Из одного восхищения перед ними можно постарать-
ся не упасть слишком низко и не предать эти идеалы.

А. Швейцеру удалось личным примером, си-
лой духа вселять окружающим любовь к жизни во
всех ее проявлениях. Его нравственные качества дос-
тойны подражания.

Перспективы дальнейшей работы видим в
поисках других средств воспитания свободной, гар-
монически развитой личности.
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НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ
ПСИХОСОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ
ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ
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Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Розглядаються базові психосоматичні характери-
стики культових практик трипільської культури в положенні
стоячи, у порівнянні з практиками інших культур, з метою їх
ідентифікації, виявлення технічних і методичних спільнос-
тей, подальшого використання в процесі фізичного вихо-
вання . Культові антропоморфні зображення трипільської
культури подають вправи трипільської психосоматичної си-
стеми з психо-емоційно-розумово-духовними, психоенер-
гетичними, звуко-вербальними та іншими елементами.
Ключові слова: психосоматичні характеристики, трипільсь-
ка культура,  фізичне виховання.
Аннотация. Твердохлеб Е.Ф. Национальные традиции пси-
хосоматической системы трипольской культуры в физичес-
ком воспитании   молодежи. Рассматриваются базовые пси-
хосоматические характеристики культовых практик
трипольской культуры в положении стоя, в сравнении с прак-
тиками других культур, с целью их идентификации, выявле-
ния технических и методических общностей, дальнейшего
использования в процессе физического воспитания.  Культо-
вые антропоморфные изображения трипольской культуры
представляют упражнения трипольской психосоматической
системы с психологическими, эмоциональными, умствен-
ными, духовными, психоэнергетическими, звуко-вербальны-
ми элементами.
Ключевые слова: психосоматические характеристики, три-
польская культура,  физическое воспитание
Annotation. Tverdokhlіb О.F. National traditions of Trypilska
Culture psychosomatic system in physical training of youth.
The base psychosomatic characteristics of Trypilska Culture
cult trainings in standing positions have been considered in
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comparison with experts of other cultures, with the purpose of
their  identification, revealing technical and methodical
generali ties, further use during physical training.  Cult
anthropomorphic images Trypilska Culture represent exercises
Trypilska psychosomatic system with psychologic, emotional,
mental, spiritual, psychologic power, acoustical verbal elements.
Keywords: psychosomatic characteristics, Trypilska Culture,
physical training.

Вступ.
Релігійно-культові системи давніх часів опіку-

валися вихованням і навчанням молоді (Букер Д,
2001; Приступа Є.Н., 1995), у тому числі і трипільсь-
кої археологічної культури, яка на теренах сучасної
України у VІ – ІІІ тис. до н.е. вирішувала задачі духов-
ного, психічного та фізичного виховання населення
засобами культових психосоматичних практик [4].
Вивчення цього різновиду людської діяльності, як виду
фізичної культури, залишилися по за увагою фахівців
вітчизняної галузі фізичної культури [3], хоча деякі їх
аспекти побіжно розглядалися фахівцями з історії,
археології, а аналіз останніх наукових досліджень по-
казав, що наступні і синхронні українські, східні та ін.
психосоматичні системи йога, цигун, бойові мистец-
тва (карате, ушу, гопак, спас та ін.) збагатили скарб-
ницю сучасних систем оздоровлення, спортивного
тренування, виховання, професійної підготовки (Гер-
бер Р., 2001; Величкович М., Мартинюк Л., 2003).

Робота відповідає  напрямку  досліджень 2.1.
“Теоретико-методичні основи фізичного виховання”
розділу ІІ, Зведеного плану  науково-дослідної роботи
в сфері фізичної культури і спорту на 2001 – 2005 рр.
по спеціальності ВАК України 24.00.02 “Фізична куль-
тура й фізичне виховання різних груп населення”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити шляхи вико-

ристання спадщини психосоматичної системи трип-
ільської культури у фізичному вихованні молоді.

Завдання дослідження: аналіз базових харак-
теристик психосоматичних вправ трипільської куль-
тури, виявлення споріднених вправ інших культур та
їх характеристик і визначення на базі аналогій основ-
них принципів психосоматичних вправ трипільської
культури та шляхів їх використання у фізичному ви-
хованні молоді.

В дослідженні використані методи комплекс-
ного візуального, логіко-теоретичного, порівняльно-
го і біомеханічного аналізів антропоморфних куль-
тових зображень трипільської та інших культур з
археологічних джерел, науково-художніх реконст-
рукцій, експозицій музеїв світу, наукових видань тощо,
методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення.
З аналізу інформаційних джерел слідує, що

антропоморфні культові зображення трипільської
культури пластики, мальованого посуду, моделей
культових споруд і предметів, являються сакральни-
ми образами осіб, що правили культові ритуали, об-
ряди тощо [4]. Вони представлені в усі часові періоди
розвитку культури у статичних і динамічних вправах,
стоячи, сидячи, у ході. Досліджено 125 фігур у поло-
женні стоячи: жіночих, чоловічих, андрогінів, антро-

поморфних, зооморфних осіб молодого та середнь-
ого віку, вдягнених, оголених, з декором тіл кольоро-
вими зафарбуваннями, культовими символами,  гео-
метричними і подібними до рослин, змій, черепах,
птахів фігурами. Виявлено, що всі особи використо-
вували один вид стояння – на двох ногах, тіло у тонусі
з різним положенням сегментів тіла: ноги разом і
нарізно, випрямлені і зігнуті у колінних суглобах, з
опорою на повну ступню і пальці ніг, хребет у чоти-
рьох положеннях – випрямлений вертикально, виг-
нутий або випрямлений у нахилі вперед, за рахунок
ротації у кульшових суглобах і нахилу таза вперед, у
нахилі в сторону.

У положенні стоячи на двох ногах, опора на
ступні, спрямовані пальцями вперед, парні суглоби
на одному рівні, хребет випрямлений вертикально
виявлено 35 фігур, переважно оголених, пропорцій-
ної будови середньої і тендітної статури, рідше не-
пропорційної кремезної,  у чотирьох положеннях ніг:
разом випрямлені, разом зігнуті у колінних суглобах
під тупим кутом, нарізно випрямлені на ширині тазу
або плечей. Руки у чотирьох положеннях: підняті впе-
ред-вверх, опущені, закруглені у ліктьових суглобах і
притулені до тулуба, у формі бугрів трикутної фор-
ми підняті в сторони горизонтально та в сторони-
вверх. Голови, переважно схематичні дископодібні,
ті що з натуралістичними рисами облич характери-
зують два вирази облич: напруженого співу або во-
лання (обличчя напружене, очі відкриті округлені,
погляд спрямовано вперед, рота відкрито О-подібно)
та спокійного співу або молитви (обличчя розслаб-
лено-доброзичливе, задоволене, очі вузькими щіли-
нами, погляд спрямовано вперед, рота відкрито вузь-
кою горизонтальною щілиною).

Положення стоячи вертикально на двох ногах,
ноги випрямлені разом, хребет випрямлений, маківка
голови вверх, трипільських зображень споріднене з
позою звичною для людини, що сформувалася в про-
цесі філогенезу [5], візуально схоже з рядом сучасних
подань:  тадаасана хатха-йоги [7,8,13], вихідні і
проміжні положення китайських комплексів цигун
«Дістати до Неба» і «Торкнутися Землі» [1], бойових
мистецтв ушу школи монастиря Шао-Лінь, стійка
«уцзі» тайцзи, стійки «основна», «струнко», «нече-
пурна»  сучасної фізичної культури і спорту [2, 5, 6,14].

Порівняльний аналіз біомеханічних характери-
стик пози, що розглядається, трипільських зображень
з сучасними зображеннями аналогічних поз у вико-
нанні фахівців йоги, цигуну, бойових мистецтв мона-
стиря Шао-Лінь, спортсменів високого класу, фізкуль-
турників показав, що тіла в усіх позах у тонусі, їх
сегменти симетричні відносно соматичної системи
координат, а відмінності стосуються лише окремих
ланок і сегментів тіла: положення носків стоп у
фізкультурних стійках – розведені в сторони під ку-
том 65-70° [5], положення рук опущені випрямлені
уздовж боків у фізкультурних стійках, вправах йоги,
цигун і бойових мистецтв, в останніх ще й підняті вип-
рямлені вверх долонями всередину (урдхва-хаста-
асана) або зігнуті перед грудьми,  стулені долонями
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пальцями вверх в області серця (намасте мудра)
[7,8,13]. Маківка голови на вертикальній соматичній
вісі, проектується на задню частину площі опори в
усіх позах, крім «нечепурної» – на передню, фрон-
тальна площина голови відхилена  вперед на 6є. Фрон-
тальна площина голів у трипільських фігур відхилена
назад відносно вертикальної соматичної вісі на 23,7°±
2,7, а у тадаасані,  стійках «основній» і «струнко»
розташована вертикально [2, 5, 6].  Кути нахилу кри-
жово-куприкового відділу хребта 25,4°± 9,3 у трип-
ільських фігур,  21,5°± 3,3 у тадаасані [9,13, 13, 8],
20,9°±3,6 у фізкультурних стійках, кут нахилу тазу,
відповідно, 31,9°±5,5, 38,1°±8,1, 40°±7,1. Як бачимо,
біомеханічні характеристики поз різних культур,  сут-
тєво не відрізняються,  що дозволяє припустити їх
спорідненість.

Співпадають і деякі методичні умови виконан-
ня вправи, що обговорюється, наприклад  практика
без одягу. Трипільські фігури оголені, керівництва з
йоги, цигуну, бойових мистецтв також рекомендують
практикувати без одягу для підвищення ефективності,
сприяння диханню шкірою, енерго- і теплорегуляції.

Положення рук трипільських фігур у формі
бугрів трикутної форми, спрямованих в сторони, з
кутами вершин  100°,90°,55°,90°,40°,38°,30°. З ним візу-
ально схожі силуети ряду жестів, де кутом «бугру»
виступають кут згинання плеча рівний 90є у жесті
руки навхрест долонями на плечах у сьомій вправі
комплексу звукової цигун терапії звукосполучення
«ху» селезінки з регуляції роботи системи травлення
[12]; кут згинання у ліктьових суглобах у жесті руки в
сторони, зігнуті у ліктьових суглобах перед грудьми,
що дорівнює у положенні кисті разом стулені доло-
нями на рівні серця вертикально (намасте мудра)
60° у тадаасані, 50° у практиці бойових мистецтв у
виконанні адептів Шаолінь, 36° у положенні стоячи
ноги випрямлені нарізно на ширині тазу у вправах
комплексів цигун «Відкрите і закрите дихання» гімна-
стики-розминки монахів-воїнів монастиря Шаолінь,
45° у жесті кисті нарізно вертикально долонями одна
до другої біля пахв [1], 40° у жесті долоні вперед у другій
вправі комплексу звукотерапії з вимовою звукосполу-
чення легень «си» [12]. У варіантах жестів кисті на-
різно на рівні серця, кінчики пальців напроти, кути
згинання ліктьових суглобів при спрямованні долонь
вверх12°, 23° – вперед, 30° – до грудей (друга, третя,
сьома вправи комплексу звукотерапії з вимовою зву-
косполучення трьох обігрівачів «сі»), 30° – вниз, 23° –
до молочних залоз, 58° –  назад, біля боків тулуба на
рівні нирок у десятій, третій, четвертій вправах комп-
лексу «Зібрати і провести ци» [12]. Як бачимо, вели-
чини кутів «бугрів» сучасних зображень різні у різних
положеннях рук, як і у трипільських, що по аналогії
допускає в останніх також різні положення рук.

Схожість зображень пози, що обговорюється,
трипільської культури і сучасних йоги, цигун, бойо-
вих мистецтв, фізичної культури за більшістю візу-
альних, біомеханічних, психосоматичних характери-
стик по аналогії допускає схожість інших складових їх
практик.

У системі йоги техніка виконання  тадаасани
(санскр.) «тада» –  «гора», «сану» – «те, що стоїть
вертикально, прямо, нерухомо», за даними провідних
керівництв [7, 10, 9, 13 та ін.]: стоячи вертикально на
двох ногах, вага тіла рівномірно розподілена на обидві
ступні, хребет випрямлений і витягується послідовно
хребець за хребцем вверх від куприка до голови, ма-
ківка голови тягнеться вертикально вверх. Ступні ра-
зом, п’яти й великі пальці дотикаються, пальці ніг
розправлені, притискаючись захоплюють опору.
Колінні чашечки, гомілки, стегна й сідниці зведені
разом, підтягнуті. Руки долонями до боків опущені,
випрямлені, тягнуться вниз, пальці разом випрямлені
верхівками вниз. Грудна клітина розправлена,  груди-
на при-піднята, плечі відведені назад, опущені вниз,
розслаблені. Живіт і крижі підтягнуті всередину. По-
гляд на рівні очей вперед, ненапружений. Рот закри-
тий, кінчик язика притулений до твердого піднебіння
над верхніми яснами (вайю-набхі мудра).  Дихання
через ніс повне йогівське, рівномірне, повільне. Ува-
га зосереджена на відчутті і усвідомленні роботи тіла
і  процесів, що відбуваються, візуалізується й усім
тілом імітується гора, що здіймається стрімко вверх.
Орієнтація на cхід, Сонце, Місяць. Час перебування у
позі 10 – 30 с [7, 10], протягом десяти повних дихаль-
них циклів [13], кількох хвилин і більше. Це початкова
або проміжна вправа у комплексах початківців [10],
дітей [7], спортсменів [8], досвідчених адептів йоги
[9]. Дія: тонізує весь організм, сприяє відчуттю лег-
кості, невагомості тіла, лабільності, ясності і звільнен-
ню розуму, концентрації і настроюванню на посліду-
ючу роботу, знімає  загальну втому, напругу у спині
і ногах, укріплює і корегує хребет і спину, запобігає
деформації опорно-рухового апарату, затуманенню
розуму. Йогівське дихання покращує газообмін та
енергообмін, зменшує жирові відкладення,  усуває
застійні явища в легенях, сприяє концентрації думок,
знімає емоційне напруження й хвилювання, сприяє
заспокоєнню, розслабленню м’язів, регулює тонус
кори головного мозку і виконується через ніс з ак-
центом на видиху, складається з послідовної єдності
трьох видів дихання за участі усіх частин легень: ниж-
нього, середнього та верхнього. У першій фазі, в
результаті розслаблення живота, опускання діафраг-
ми, за рахунок утвореного вакууму повітря надхо-
дить у нижню частину легенів, у другій, за рахунок
розправлення плечей, руху ребер назовні і збільшен-
ня об’єму грудної  клітини повітря  – у середню час-
тину легенів, у третій,  за  рахунок підняття плечей й
ключиць вверх, – у верхню частину легенів. Асани у
структурі системи йоги виділені в окрему ступінь (тре-
тю у восьмиступеневій системі Патанджалі).

У тайцзи основна стійка виконується облич-
чям на північ, ступні разом, дев’ять точок підошов у
контакті з землею, сприяє стану «невагомості» тіла,
який у чжун юань цигун називають «стан цигун» [11].

У деяких практиках йоги, цигун, бойових мис-
тецтв вправи виконуються зі звуко-вербальним суп-
роводом. У вправах звукотерапії цигун вимова зву-
косполученнь виконується під час видиху, живіт і анус
втягнуті, руки зігнуті у ліктьових суглобах, підняті
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передпліччями і кистями на рівень серця, що відпов-
ідає місцю знаходження психоенергетичного центру
анахата чакра йоги або передній (точка тань-чжун
VС17) [12] чи середній [11] дань-тянь цигуну. Вираз
обличчя при вимові звуків «сі» трьох обігрівачів (губи
майже стулені, розтягнуті ніби у легкій посмішці ра-
дості і здивування, язик напружений, кінчик на сере-
динній лінії торкається нижнього піднебіння) та «ху»
селезінки  (губи витягнуті вперед, утворюючи круг,
язик у центрі, його бокові частини трохи підняті вверх)
[12], співпадають з виразами облич трипільських зоб-
ражень, що по аналогії припускає подібну звуковер-
бальну практику і у трипільців.

«Основна» стійка фізичної культури і спорту
визначена, як одне з основних статичних положень
тіла людини, що знаходиться у рівновазі [2, 5, 6]: голо-
ва і тулуб прямо, хребет у фізіологічній кривизні, кут
нахилу тазу 60 – 65°, ноги випрямленні п’яти стулені,
носки розведені під кутом 65-70°, площа опори 250-
350 см2  – рівносторонній трикутник, кут між гоміл-
кою і стопою 90°, руки вільно опущені вздовж боків
тулуба, плечі трохи відведені назад. Центр ваги тіла
на рівні 3-5 крижових хребців, лінія ваги перетинає
площу опори у центрі, ступінь стійкості тіла не знач-
на, рівномірна в усіх напрямках, більшість м’язів у
тонічному напруженні, умови сприятливі для дихан-
ня змішаного типу і нормального кровообігу. Як ба-
чимо,  вказівки стосуються, в основному, фізичних і
біомеханічних характеристик, у той час, як подання
йоги і цигуну включають ще й психо-емоційно-розу-
мово-духовні та психоенергетичні, вплив на нервові
сплетення і залози внутрішньої секреції,  використан-
ня геоастрологічних і вібраційно-звукових впливів,
весь загал яких свідомо контролюються протягом
усього часу виконання вправи з усвідомленням спря-
мованості вправи на саморегуляцію і оптимізацію
роботи певних органів і систем організму.

Висновки.
З підсумку вище викладеного і урахування по-

ходження системи цигун від йоги слідує, що культові
антропоморфні зображення трипільської культури
подають вправи трипільської психосоматичної сис-
теми з психо-емоційно-розумово-духовними, психо-
енергетичними, звуко-вербальними та іншими еле-
ментами, які можна кваліфікувати, як вправи
«трипільської йоги» і перспективно використати у
фізичному вихованні молоді, як спадок національної
культури.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем націо-
нальних традицій психосоматичної системи  трип-
ільської культури у фізичному вихованні молоді.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Туник Е. Ю.

Европейский университет, Донецкий филиал

Аннотация. Автор в статье рассматривает возможные кри-
терии педагогического мастерства преподавателя физичес-
кого воспитания Вуза, которые выступают как мерило оцен-
ки педагогической деятельности и ее результатов. На основе
рассмотренных критериев определены уровни педагогичес-
кого мастерства. Уровень теоретических и практических
знаний  и умений каждого студента зависит от уровня педа-
гогического мастерства преподавателя. Определение уров-
ня педагогического мастерства невозможно без установле-
ния его показателей и формулировки критериев.
Ключевые слова: педагог, мастерство, уровень, критерии,
оценка.
Анотація. Туник Е.Ю. Визначення рівня педагогічної майстер-
ності викладача фізичного виховання у ВНЗ. Автор у статті
розглядає можливі критерії педагогічної майстерності виклада-
ча фізичного виховання Вузу, які виступають як мірило оцінки
педагогічної діяльності і її результатів. На основі розглянутих
критеріїв визначені рівні педагогічної майстерності. Рівень
теоретичних і практичних знань і вмінь кожного студента зале-
жить від рівня педагогічної майстерності викладача. Визначен-
ня рівня педагогічної майстерності неможливо без установ-
лення його показників і формулювання критеріїв.
Ключові слова: педагог, майстерність, рівень, критерії, оцінка.
Annotation. Tunik Е.Y. Determination of level of pedagogical
trade of teacher of physical education in higher educational
establishment. An author in the article examines the possible
criteria of pedagogical trade of teacher of physical education of
Institute of higher, which come forward as measured the
estimations of pedagogical activity and its results. On the basis of
the considered criteria the levels of pedagogical trade are certain.
The level of theoretical and practical knowledge and skills of
each student depends on a level of pedagogical skill of the teacher.
The level detection of pedagogical skill is impossible without an
establishment of his parameters and the formulation of criteria.
Keywords: teacher, trade, level, criteria, estimation.
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Введение.
Основным “двигателем” направляющего и ре-

гулирующего образовательного и воспитательного
процессов вуза является педагог, который, руковод-
ствуясь своим педагогическим мастерством и знани-
ями, работает с молодежью. Насколько высок будет
уровень педагогического мастерства преподавателя,
настолько высок будет уровень теоретических и прак-
тических знаний и умений каждого студента.

Актуальность работы в том, что до сих пор
нет четких показателей и критериев определения уров-
ня профессионального мастерства педагога. Оценка
квалификации педагога в связи с этим носит субъек-
тивный характер. Это приводит к тому, что педагог
часто не удовлетворен итогами экспертизы, не все-
гда оценивается по достоинству, дезориентирован и
не знает, чем следует заниматься, над чем работать, а
главное какие способности и умения развивать, что-
бы повысить свой профессиональный уровень.

Одерий Л.П. рассматривает педагогическое
мастерство как синтез психолого-педагогического
мышления, соответствующих знаний, навыков, уме-
ний и эмоционально-волевых способов выражений,
которые во взаимосвязи с высокоразвитыми способ-
ностями личности педагога дают возможность ему
эффективно решать учебно-воспитательные задачи.

Общие признаки педагогического мастерства:
сильные и глубокие знания, развитые умения и на-
выки, авторитет в научно-исследовательской, рабо-
чей, методической деятельности, широта кругозора
и способность находить эффективные методы, при-
емы и способы для достижения цели обучения [1-5].

Определение уровня педагогического мастер-
ства невозможно без установления его показателей
и формулировки критериев. Показатели педагогичес-
кого мастерства – то, по чему можно судить об его
уровне.

Показатели педагогического мастерства могут
быть определены с помощью критериев, которые
выступают как мерило оценки педагогической дея-
тельности и ее результатов. И поскольку педагоги-
ческое мастерство в учебном процессе – это выс-
ший уровень осуществления обучающей
деятельности, то формулировка таких критериев – это
поиск критериев оценки обучающей деятельности
педагога и ее результатов.

Работа выполнена по плану НИР Европейско-
го университета Донецкого филиала.

Формулирование целей работы.
Цель и задачи: определение возможных кри-

териев для выявления уровня педагогического мас-
терства преподавателя физического воспитания в
Вузе, является целью нашей работы.

Результаты исследования
Уровень педагогического мастерства педаго-

га может определяться по следующим показателям:
I. Создание общих условий эффективности учебно-
воспитательного процесса:
1.Обеспечение общих условий эффективности за-
нятия: предварительные указания по плану заня-

тия (цель, задачи, основные этапы, лаконичные,
четкие) учебные пособия, эксперимент, ТСО, спо-
собствующие быстрому включению учащихся в
работу рациональное начало занятия без пауз,
задержек, поиска инвентаря.

2.Адаптация обучения учащихся: соответствие обу-
чения возрастным особенностям учащихся, учет
индивидуальных особенностей учащихся, диффе-
ренцированный подход к выбору задания для уча-
щихся, организация групповой работы как фор-
мы взаимопомощи.

II. Компетентность преподавателя:
1.Владение учебным предметом и методами обу-
чения: применяются современные (оригиналь-
ные) приемы, методы обучения (новейшие педа-
гогические технологии).

2.Организация учебной деятельности, последова-
тельность в достижении цели урока, закрепление,
подведение итогов, интеграция.

III. Техника объяснения:
1. Рассказ и показ, опора на все виды памяти (слу-
ховую, зрительную, механическую).

2. Дополнительное разъяснение материала не по-
нявшим его учащимся.

IV. Учебное взаимодействие:
1.Контроль и коррекция деятельности учащихся:
оценка деятельности занимающегося объективная,
независимо от личного отношения к данному уче-
нику, преподаватель избегает прямых указаний и
коррекции деятельности занимающихся, студенты
побуждаются к самооценке, самокоррекции, оцен-
ке и коррекции деятельности друг друга.

2.Использование предложенных учащимися ини-
циатив, тактично корректируются, идеи учащих-
ся разрабатываются и используются в учебно-
воспитательном процессе.

V. Создание благоприятного климата на занятии, спо-
собствующего производительной, продуктивной
деятельности:
1. Стимулирование интереса учащихся: использо-
вание необычных, интересных аспектов урока,
юмора, использование примеров из жизни, прак-
тической деятельности.

2. Оказание помощи в выработке положительной
самооценки студента: в речи педагога отсутству-
ют сарказм, насмешка, упреки поощрение осу-
ществляется за конкретную работу и обращено к
конкретным учащимся, педагог помогает, поддер-
живает тех учащихся, которые испытывают зат-
руднения, неуверенность в своих знаниях и спо-
собностях.

VI. Поддержание должной дисциплины на занятии.
Также в качестве критериев, посредством ко-

торых, можно было бы сделать вывод об уровне осу-
ществления педагогом деятельности в обучении мо-
гут выступать:

Во-первых, те виды деятельности, которые
имеют непосредственный выход на элементы объек-
та деятельности педагога, связаны с ее организацией
и осуществлением и с обеспечением функциони-
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рования дидактической системы. При этом виды де-
ятельности педагога должны носить обобщенный ха-
рактер и охватывать в своей совокупности все ос-
новные стороны процесса обучения.

Во-вторых, об уровне, на котором осуществ-
ляется профессионально-педагогическая деятель-
ность, можно судить по результатам, которых дости-
гают студенты и педагог. Значит, должна быть группа
критериев, позволяющих оценить эти результаты про-
фессионально-педагогической деятельности.

Во взаимодействии педагога в процессе обу-
чения с учащимся как личностью в качестве такого
критерия выступает стимулирование и мотивация
личности, побуждающая к активной деятельности
обучаемого. Взаимодействие деятельности педагога
с деятельностью учащегося может быть оценено с
помощью критерия – организация учебно-познава-
тельной деятельности обучаемого. Взаимосвязь
деятельности педагога с содержанием образования
будет определяться таким критерием, как владение
содержанием и его дидактическая организация.
Мерилом оценки организации обучающей деятель-
ности педагога, которая обеспечила бы взаимосвязь
со всеми элементами ее объекта, выступает крите-
рий – организация и осуществление своей деятель-
ности в процессе обучения. И, наконец, важным
будет соединение всех составляющих процесса обу-
чения в единое целое, создание функциональной
дидактической системы, сориентированной на дос-
тижение необходимого результата. Здесь мерилом
оценки будет критерий – структурно-композици-
онное построение учебного занятия.

Эти критерии отражают основные стороны
деятельности педагога в обучении, так как они связа-
ны с главными компонентами учебного процесса.

Кроме оценивания эффективности деятельно-
сти педагога в обучении, важно принять во внима-
ние и тот результат, к которому она приводит. При
этом необходимо учесть, что на эффективность учеб-
ного процесса оказывает влияние не только уровень
осуществления обучающей деятельности педагогом,
но и ряд других факторов. Например, личностные
качества педагога или условия, в которых он осуще-
ствляет деятельность и т.д. Значит, кроме критериев
оценки осуществления обучающей деятельности
(оценка по функциональному аспекту), необходимо
разработать и критерии оценки результативно-лич-
ностного аспекта деятельности. В этом заключается
особенность предлагаемого подхода Г.И. Хозинова.
Оценивать не свойства личности, как это предлагают
делать, например, Н.В. Кузьмина, В.Ф. Кочуров, Н.В.
Мишина, а результаты деятельности педагога и уча-
щихся и проявление личности педагога в этих резуль-
татах, которое выражается, например, в совершен-
ствовании им своей профессиональной
деятельности, в профессионально-педагогической и
социальной значимости личности педагога, в успеш-
ности обучения, в комплексном решении задач об-
разования, воспитания, развития обучаемых и т.д. В
достижении всех этих и других результатов профес-
сиональной деятельности проявляется личность пе-

дагога. И в этом плане они и имеют профессиональ-
ное значение, а не сами по себе как таковые при оцен-
ке их экспертами. Осознаваемо или неосознаваемо
направленность личности, педагогические способ-
ности, личностные качества и т.д. в той или иной мере
выступают как предпосылки и таким образом уча-
ствуют в достижении результатов профессионально-
педагогической деятельности.

В качестве критериев результативно-личност-
ного аспекта могут выступать следующие: успеш-
ность обучения; комплексное решение задач обра-
зования, воспитания, развития; степень перевода
обучаемого с уровня “объект обучения и воспита-
ния” на уровень “субъект обучения и воспитания”;
совершенствование своей профессиональной дея-
тельности; профессионально-педагогическая и соци-
альная значимость личности педагога.

Г.И. Хозяинов по выше приведенным крите-
риям определяет уровни педагогического мастерства.
Оценивая каждый из критериев по 10-ти бальной си-
стеме. Получив семь уровней педагогического мас-
терства от начального до очень высокого [2].

И. Каплунович утверждает, что педагог с наи-
более низким, первым уровнем, конструируя про-
цесс обучения, просто не задумываются над обосно-
ванностью своих действий. Как правило, они
опираются лишь на собственные интуитивные, не
подкрепленные никакими научными закономернос-
тями представления о необходимости, доступности,
научности той информации, которую они препод-
носят. Принцип известен: хочешь научиться плавать
— лезь в воду.

Педагог со вторым, более высоким уровнем
педагогического мастерства, ищут различные дидак-
тические и методические приемы формирования у
занимающихся мотивации к предмету, привлечения
внимания, развития их познавательных способностей.
Для этого они используют наглядность, интересные
научные, исторические и биографические факты.

Третьего, более высокого уровня педагогичес-
кого мастерства достигают педагоги, ориентирующи-
еся именно на сущность преподаваемого предмета.
Они акцентируют внимание занимающихся не
столько на последовательном воспроизведении ма-
териала, сколько на выводе, объяснении, исходящих
из общих законов. В результате учащимся обеспечи-
вает высокий уровень развития мышления.

Т.Н. Поборончук, В.В. Пономарев разработа-
ли в оптимальном количестве и качественном по со-
держанию составе критерии комплексной (интегра-
тивной) оценки уровня педагогического мастерства
педагогов физического воспитания.

В их комплексную оценку уровня педагоги-
ческого мастерства преподавателя физического вос-
питания вошли 19 критериев. Они состоят из двух
больших блоков.

1-й блок: критерии, оценивающие практичес-
кую деятельность преподавателя: проведение учеб-
но-практических занятий, где оцениваются следую-
щие показатели (критерии) – количество студентов,
какой курс, готовность спортивного зала и наличие
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инвентаря, организация занятий, процесс проведе-
ния занятий, контроль и оценка деятельности студен-
тов в течение занятия, домашние и индивидуальные
задания, активность занимающихся.

2-й блок: критерии, оценивающие научно-
методическую деятельность преподавателя, это преж-
де всего умение анализировать научно-методичес-
кую литературу, проводить несложные
педагогические эксперименты, вести дискуссии по
актуальным проблемам физического воспитания сту-
дентов на заседаниях, советах, конференциях, работа
с конспектом учебных занятий, наличие методичес-
ких разработок, публикации статей и тезисов в сбор-
никах научно-практических конференций, уровень
спортивной подготовки преподавателя, педагогичес-
кий стаж, разряд ЕТС [1].

Из вышесказанного мы можем сделать вывод,
что уровень педагогического мастерства преподава-
теля физического воспитания состоит из практичес-
кой деятельности и научно методической деятельно-
сти (рис 1).

Таким образом, исследователями была разра-
ботана таблица, где каждый критерий был оценен
определенным количеством баллов. В зависимости
от суммы набранных баллов анкеты определяется
уровень педагогического мастерства педагога: очень
высокий, высокий, средний, низкий и очень низкий
уровни педагогического мастерства.

Выводы.
Уровень теоретических и практических зна-

ний и умений каждого студента зависит от уровня
педагогического мастерства преподавателя. При-
знаки педагогического мастерства достаточно об-
ширно представлены, соответственно и критериев
будет множество. В свою очередь само определе-
ние уровня педагогического мастерства невозмож-
но без установления его показателей и формули-
ровки критериев.

Исследователи по-разному рассматривают
уровни мастерства и критерии по которым они оп-
ределяются. Делая выводы нашей работы можно от-
метить некоторые из них.

Уровень педагогического мастерства педагога
может определяться по следующим показателям: со-
здание общих условий эффективности учебно-воспи-
тательного процесса, компетентность преподавателя,
техника объяснения, учебное взаимодействие, созда-

ние благоприятного климата на занятии, способству-
ющего производительной, продуктивной деятельнос-
ти, поддержание должной дисциплины на занятии.

Критерии отражающие основные стороны
деятельности педагога в обучении, так как они связа-
ны с главными компонентами учебного процесса. И
критерии результативно-личностного аспекта. Оце-
нивая каждый из критериев по 10-ти бальной систе-
ме, возможно получить семь уровней педагогичес-
кого мастерства от начального до очень высокого.

Другой вариант определения самого высоко-
го уровня педагогического мастерства тот, в котором
в результате учащимся обеспечивает высокий уро-
вень развития мышления.

На наш взгляд самой объективной оценкой
уровня педагогического мастерства является комп-
лексная оценка уровня педагогического мастерства
преподавателя физического воспитания, в которую
вошли 19 критериев, состоящие из двух больших бло-
ков. В зависимости от суммы набранных баллов ан-
кеты определяется уровень педагогического мастер-
ства педагога: очень высокий, высокий, средний,
низкий и очень низкий уровни педагогического мас-
терства.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
определение уровня педагогического мастерства
преподавателя физического воспитания в Вузе.
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Рис 1. Составляющие уровня педагогического мастерства
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные  вопросы со-
временного правового образования и воспитания студен-
тов. Были проанализированы существующие подходы в сис-
теме высшего образования Украины, а также их эффективность
в процессе формирования правового сознания студента. В
результате проведеного исследования были найдены новые
способы правового воспитания  студентов неюридических
факультетов.
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, право-
вое воспитание, закон, законопослушание.
Анотація. Тюрдьо Н.С., Лівенцова В.А. Формування право-
вої свідомості у студентів неюридичних факультетів. У  статті
розглянуті актуальні питання сучасної правової освіти і ви-
ховання студентів. Були проаналізовані існуючі підходи, а
також їхня ефективність у процесі формування правової свідо-
мості студента. У результаті проведеного дослідження були
знайдені  нові способи правового виховання студентів не-
юридичних факультетів.
Ключові слова: правосвідомість, правова культура, правове
виховання, закон, законослухняний громадянин.
Annotation.  Tyurdyo N.S., Liventsova V.A. Formation of
students’  legal mind at the nonlaw faculties. Timely important
questions of legal education at the university were looked through
in this art icle. Different approaches and its  effectiveness in
forming students’ legal mind were analysed. A new method of
legal education nonlaw faculty students was found out.
Keywords: legal mind, legal culture, legal education, law, law
abiding citizen.

Введение.
Актуальность статьи обусловлена необходи-

мостью более глубокого изучения тенденций, нали-
чествующих на современном этапе в сфере право-
вого воспитания студентов высших учебных
заведений.

В данной статье исходным принято определе-
ние правовой  культуры как социального явления,
характеризующего качественное правовое состоя-
ние личности и общества  и выражающееся в достиг-
нутом уровне развития правовой деятельности, юри-
дических актов, правосознания и в уровне правового
развития субъекта, степени гарантированности го-
сударством и гражданским обществом свобод и прав
человека.

Процесс подготовки специалистов в высших
учебных заведения зависит от взаимосвязи образо-
вательного и воспитательного факторов. Неподготов-
ленность молодых специалистов к жизненным ситу-
ациям, требующих знаний своих прав и
обязанностей связаны с субъективными факторами,
обусловленными низким уровнем правового воспи-
тания. Функция правового воспитания в подготовке
будущих специалистов возложена на каждого пре-
подавателя, который своим личным примером дол-
жен демонстрировать образцы законопослушности,
профессионализма и патриотизма. Правовое воспи-
тание — это целенапрвленная деятельность государ-

ственных организаций, основанная на принципах
педагогики, а также общественных и религиозных
объединений, трудовых коллективов и отдельных
граждан по передаче юридического опыта от одного
поколения к другому. Юридический опыт – это сво-
еобразный «код-шаблон» поведения в тех или иных
ситуациях несущих в себе правовую основу. Одной
из задач правового воспитания является формирова-
ние и повышение уровня правосознания и правовой
культуры населения, позитивного отношения к пра-
ву, правосудию, законности. Правовое воспитание
тесно связано с нравственным, которое начинает
формироваться у ребёнка ещё в раннем возрасте
вначале в семье, детском саду, а затем и в школе.

Практически во все времена правовое воспи-
тание являлось составной частью идеологической
функции государства и конкретного общества, и се-
годняшняя ситуация в Украине не является исключе-
нием. Более того, мы считаем, что на данном этапе
формирования национального сознания   нового
украинского поколения молодых людей – эта про-
блема стоит наиболее остро и требует современных
подходов в её решении. Правовое воспитание осу-
ществляется с использованием таких субъектов, как
религиозные организации, политические партии,
искусства, средства массовой информации и юри-
дического образования. В начале XXI века в Украине
эффективным будет такое правовое воспитание, ко-
торое основывается на исторических традициях. (Ук-
раина была одной из первых стран, где появилась
демократическая конституция).

Объектом правового воспитания и обучения
является правовое сознание личности. Методами
правового воспитания признаются правовое просве-
щение убеждение, принуждение и  поощрение .

Убеждение — это метод влияния на сознание
и волю человека с помощью морали. Способы убеж-
дения многообразны (обучение, пропаганда, агита-
ция, разъяснение, обмен опытом). Средства идеоло-
гического воздействия в современной Украине
должны сформировать у населения веру в возмож-
ность полной победы права в обществе.

Принуждение — это методы силового воздей-
ствия на правонарушителя  государственными орга-
нами несущими ответственность за соблюдение за-
кона.. Властвующий субъект воздействует силой на
волю человека совершившего правонарушение, что-
бы подчинить ее себе. Принудительные меры могут
применяться как к индивидуальным, так и к коллек-
тивным субъектам права.

Поощрение — это метод, стимулирующий
активную деятельность субъектов процесса право-
вого воспитания и выражается в закреплении в пра-
ве и в реализации на практике различных стимулов.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель данной статьи – проанализировать про-

блему правового просвещения студентов неюриди-
ческих факультетов и экспериментально апробовать
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содержание правового образования студентов педа-
гогического факультета.

Результаты исследования.
В данной статье мы хотели бы более подроб-

но рассмотреть метод правового просвещения, ко-
торый включает в себя процесс распространения
правовых знаний среди населения, что способствует
росту их правовой культуры, уважительного отно-
шения к праву, правосудию и законности. Формиро-
вание правового сознания у будущих молодых спе-
циалистов задача высшей школы. Человек
отправляющийся во взрослую серьёзную жизнь дол-
жен знать свои права и быть готовым выполнить свои
обязанности.

В настоящее время в Украине проходят интен-
сивные правовые реформы, издаются новые законы
и поправки к старым и  бывает довольно не легко
разобраться в происходящих законодательных про-
цессах нашего государства, формирующего совре-
менную законодательную базу. Необходимо посто-
янно информировать студентов об изменениях в
украинском законодательстве, так как правовые зна-
ния должны дать возможность молодому специали-
сту ориентироваться в жизни и, прежде всего, спо-
собствовать профессиональной активности.
Гражданин знающий как составить трудовой дого-
вор или как внести изменения в уже существующий,
куда обращаться, если возник спорный вопрос с ра-
ботодателем, как составить брачный контракт и так
далее является основой правового государства, он
сам становится носителем права. «Право» начинает
функционировать в обществе, поэтому главное не
просто знакомить студента  с правовой информаци-
ей, сколько формировать правовое мышление граж-
данина, позиция которого будет активной.

В формировании правовой культуры индиви-
да, как мы упоминали выше взаимодействуют лич-
ность, семья, государство и разнообразные обще-
ственные институты, такие как, религиозные
организации, общественные объединения и СМИ.
Важная роль в правововоспитательной деятельности
отводится учебным заведениям, в которых развитие
правовой культуры  осуществляется главным обра-
зом через правовое обучение.

Сегодня можно наблюдать наличие противо-
речия между потребностью  в значительных право-
вых знаниях, с одной стороны, и действующим ме-
ханизмом обучения правовым знаниям в Вузе,
нацеленным в основном на получение некоторого
количества правовых знаний, но не обеспечиваю-
щего в полной мере развитие  правовой культуры
студентов.

В зависимости от того, какое образование полу-
чают студенты, тенденции правовой культуры будут
несколько различными у студентов, получающих не-
юридическое либо юридическое высшее образование.

Студенты неюридических факультетов могут
получить правовые знания только в курсе препода-
вания учебной дисциплины «правоведение».  Озна-
комившись с учебными планами неюридических
факультетов, мы пришли к выводу, что, как правило,

на изучение курса правоведения отводится один се-
местр, причём курс включает только изучение об-
щих понятий, а также истории права; что не плохо
само по себе, но является лишь определённой базой
для получения  прикладных знаний. Таким образом,
студент, прослушавший такой курс и получивший
зачёт, не имеет чётких  правовых знаний необходи-
мых в его реальной жизни.  Необходимо более де-
тально изучать гражданское,  административное и
уголовное право. Студент должен уметь составить
заявление в суд или юстицию, понимать содержание
нормативных документов различного содержания,
он должен осознавать важность таких практических
умений. Курс правоведения должен быть более со-
отнесён к реалиям нашей современной жизни.

Важная роль в формировании правового со-
знания отводится беседам со студентами неюриди-
ческих факультетов о праве как о социальном регу-
ляторе. Именно в ходе таких бесед, мы смогли узнать
отношение студентов к правовым знаниям. Мы час-
то сталкивались с такими утверждениями: «зачем
нужно право, если законы никто не выполняет?»,
«кругом бюрократия и коррупция, простому чело-
веку правды не добиться», «за нас все уже решено».
В результате опроса мы выяснили, что многие сту-
денты относятся к правовым знаниям как к второсте-
пенным, отвлекающим от обучения их основной спе-
циальности, по которой будет выдан диплом. Можно
было услышать: «если возникнет необходимость в
правовых знаниях лучше обращаться к специалисту,
самому все равно не разобраться», «досадно, что
приходится учить лишнюю информацию». Нельзя не
заметить, что интерес студентов  исчерпывается ана-
лизом конкретной ситуации,  в которой требуется
разъяснение нормативных правовых предписаний.

В интересах развития правовой культуры сту-
дентов неюридических факультетов необходимо учи-
тывать и специфику преподавания правоведения, и
настроения конкретной аудитории студентов.

В рамках формирующего эксперимента наше-
го исследования был спроектирован образователь-
ный процесс, направленный на формирование пра-
вового сознания в рамках дисциплины иностранный
язык. Формирование правовой компетентности и
гражданской ответственности будущих выпускников
был осуществлен поэтапно. На первом этапе было
необходимо убедить студентов в важности знаний
законодательства. На втором этапе – предоставить
возможность проявить себя в различных практичес-
ких ситуациях, имитирующих решение правовых
проблем в повседневной жизни. На третьем этапе –
предоставить возможность проявиться действиям и
поступкам студентов в соответствии со своими зна-
ниями правовых норм и своими нравственными
убеждениями, основанными на совести, справедли-
вости и ответственности. Согласно результатам, по-
лученным в ходе эксперимента, студенты первого
курса педагогического факультета ДИПиП относят-
ся к правовой системе Украины абсолютно индиф-
ферентно. А гражданская ответственность рассмат-
ривается ими формально как клише. Они не осознают
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ведущую роль знания прав и обязанностей в их буду-
щей профессиональной деятельности. Первый этап
включает десять занятий. На каждом занятии студен-
там предлагается материал, содержащий правовую
тематику. В ходе предтекстового этапа, в качестве
речевой разминки, предлагается афоризм, подчер-
кивающий главенство закона и важность его знания.
Афоризмы отбираются по ключевым словам: спра-
ведливость, закон и ответственность. Они отражают
взаимосвязи внутри триады, заставляют задуматься
о правовых категориях. После обсуждения афориз-
ма, студентам для ознакомления и дальнейшего об-
суждения предлагается текст. Главная задача студен-
та – уловить основной смысл текста и ключевые
проблемы. В ходе послетекстового этапа, следует
дискуссия, основанная на обсуждении предлагаемых
вопросов, либо основанная на обдуманном и офор-
мленном студентом в той или иной форме, моноло-
гического высказывания, отражающего его мнение
по обсуждаемому вопросу. На занятиях предлагают-
ся тексты, в которых студенты знакомятся с такими
понятиями: закон, мораль, норма, право, справедли-
вость, законность. Изучаются проблемы соотноше-
ния принципов законности и справедливости права
и морали. По окончанию первого этапа студентам
предлагается ответить на вопросы анкеты, выявляю-
щей насколько они заинтересовались правовой ин-
формацией и поняли ли они важность правовых зна-
ний. На втором этапе у студентов должно
сформироваться свое отношение к существующим
правовым нормам. Предлагаются тексты о природе
закона его сути и истоках, о соотношении принципов
законности и справедливости, а также запланирован
просмотр фильмов правового содержания «Вердикт»,
«Закон и порядок», «Основной подозреваемый». Пос-
ле просмотра фильмов, студентам предлагается по-
дискутировать на тему «Закон и справедливость». Сту-
денты знакомятся с работой профессионалов, их
правовой этикой, они обсуждают природу совести,
ответственности и справедливости. На третьем этапе
реализуется целенаправленно организованная педа-
гогическая ситуация, в рамках которой происходит
ролевая игра «Суд». Сценарий предлагает разработку
«роли», в которой студент должен проявить свою граж-
данскую позицию, знание правовых норм, в соответ-
ствии с пониманием справедливости и ответственно-
сти. Дискуссия выступает основным методом,
организационной формой для применения студента-
ми своих знаний на практике, максимально прибли-
женной к реальным условиям жизни.

В целях формирования и развития правовой
культуры наряду с более глубоким и практическим
изучением правовых дисциплин, мы считаем воз-
можным рекомендовать ряд мер, которые можно
внедрить на уровне ВУЗа:
1. Налаживать взаимодействие с государственными
и муниципальными органами, с общественными
объединениями (например, с правозащитными
организациями, политическими партиями), в час-
тности, организовывать встречи как в ВУЗе, так и
по месту нахождения этих органов и организаций;

2. Проводить анкетирование в целях  выявления  тен-
денций в сфере правовой культуры, а также  полу-
чения информации об осведомленности студентов
в правовой сфере, о конкретных потребностях в пра-
вовых знаниях, о сложностях, которые объективно
существуют в процессе правового воспитания;

3. Проводить тематические олимпиады и викторины
на улучшение владения правовыми знаниями внут-
ри ВУЗа и между ВУЗами.

4. Разъяснять наиболее важные вопросы в области
государства и права.

5. Информировать о политико-правовых событиях (на-
пример, о визитах официальных лиц государства),
правовых мероприятиях (например, о конференци-
ях, семинарах, проводимых в городе), о передачах
политико-правовой направленности в СМИ.

6. Ввести правовую тематику в курс изучения инос-
транных языков всех факультетов, организовывать
обсуждения украинской правовой системы и её
основ,  проводить сравнения с зарубежными ана-
логами, а также предлагать пути усовершенство-
вания современного законодательства.

Выводы.
В завершении статьи еще раз отметим, что

формирование и развитие правовой культуры  сту-
дентов является важнейшей задачей, стоящей перед
вузовским образованием. Образовательный процесс
в современном вузе не  отражает необходимость
формирования правового сознания у студента. Курс
правоведения не даёт достаточной как теоретичес-
кой, так и практической базы для подготовки буду-
щего специалиста к современным реалиям нашей
жизни, поэтому следует определить педагогические
условия эффективного введения содержания право-
вого образования в процесс профессиональной под-
готовки студентов неюридических факультетов. Мы
полагаем, что, прежде всего правовую тему необхо-
димо расширить не только в курсе правоведения, но
и в курсе изучения иностранных языков и других гу-
манитарных предметов. Для этого следует пересмот-
реть и изменить содержание учебной литературы,
ввести  тематический раздел с правовой направлен-
ностью, содержащий не только соответственные тек-
сты, но и задания более творческого характера, на-
правленные на осмысленное восприятие данной
темы и формирование собственной точки зрения о
правовой системе Украины или другого государства.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем право-
вого воспитания в высших учебных заведениях.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ярмолинский В.И., Коледа В.А.

Белорусский государственный университет,
 г. Минск, Беларусь

Аннотация. В статье рассматриваются ценностно-смысло-
вые ориентиры, подходы и принципы формирования физи-
ческой культуры личности в системе непрерывного социо-
культурного образования. Разъяснение преимуществ
здорового образа жизни позволяет школьникам и студентам
своевременно занять активную позицию в отношении свое-
го здоровья, учиться подчинять свои действия и поступки
установленным требованиям. Важно помочь им найти прак-
тические способы реализации своих потребностей в двига-
тельной активности. Формирование мотивации к самостоя-
тельным занятиям физической культурой и спортом возможно
только за счет повышения образованности человека.
Ключевые слова: культура личности, физическая культура,
критерии и механизмы формирования.
Анотація. Ярмолінський В.І., Коледа В.А. Сучасні механізми
формування фізичної культури особи в системі безперерв-
ної освіти. У статті розглядаються ціннісно-смислові орієн-
тири, підходи і принципи  формування фізичної культури
особи в системі безперервної соціокультурної освіти. Роз’-
яснення переваг здорового способу життя дозволяє школя-
рам і студентам вчасно зайняти активну позицію відносно
свого здоров’я, учитися підкоряти свої дії й учинки встанов-
леним вимогам. Важливо допомогти їм знайти практичні
способи реалізації своїх потреб у руховій активності. Фор-
мування мотивації до самостійних занять фізичною культу-
рою й спортом можливо тільки за рахунок підвищення осві-
ченості людини.
Ключові слова: культура особи, фізична культура, критерії і
механізми формування.
Annotation. Yarmolinskiy V.I., Koleda V. A. Modern mechanisms
of formation physical components of culture of the person in
system of continuous education. In the article reference points,
approaches and principles of formation of physical culture of
the person in system continuous education are considered. The
articulation of advantages of an able-bodied mode of life allows
schoolboys and students is well-timed to occupy an active position
in the attitude of the health, to study to subordinate the actions
and acts to established demands. It is  important to help for
them to find practical methods of realization of the necessities
in a motor performance. Formation of motivation to
independent occupations by physical training and sports probably
only at the expense of increase of erudition of the person.
Keywords. culture of the person, physical components of culture,
criteria and formation mechanisms.

Введение.
Физическая культура личности – один из клю-

чевых факторов, определяющих отношение челове-
ка к здоровью, как высшей социальной ценности.
Обладая ей, человек сохраняет характерный образ
жизни, несмотря на перемены окружающей действи-
тельности, места проживания, характера работы,
материального достатка и т.д. Уровень этой культу-
ры определяет способность и степень самостоятель-
ного использования средств физической культуры для
самосовершенствования организма, повышения об-
щей работоспособности, поддержания здорового
стиля жизни.

Современный человек должен представлять
собой целостную, всесторонне развитую личность,

воплощающую в себе идею единства всех своих сущ-
ностных сил, духовного и физического совершенства.
Высокие требования к характеристикам личности
обусловлены прогрессом цивилизации, развитием
сфер жизнедеятельности. Здоровье граждан рассмат-
ривается сегодня как категория, характеризующая
экономические достижения общества и перспекти-
ву его дальнейшего развития.

Совершенствование самого человека – глав-
ная цель цивилизованного общества. Этот тезис осо-
бенно актуален для нашего государства, активно воз-
рождающего традиции здорового образа жизни и
здоровьесберегающего поведения. Занятия физичес-
кой культурой способствуют проявлению индиви-
дуальности, они дают возможность каждому достичь
особенных вершин физического совершенства.

В Республике Беларусь формирование физи-
ческой культуры личности связано с совершенство-
ванием системы физического воспитания учащейся
молодежи и повышением качества учебной работы.
Основные механизмы работы – углубление теорети-
ческих знаний, освоение практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение здоровья; раз-
витие психофизических способностей, качеств и
свойств личности, способствующих укреплению тела
и психики; обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности; изучение
опыта творческого использования физкультурной
деятельности в других странах и др.

«Уже на уровне дошкольного физического
воспитания формирование элементарных знаний об
организме создает у детей мощную скрытую энер-
гию, энергию процесса обучения, проявляющуюся
на определенном его этапе в виде лавинообразных
«ага-реакций», собственных открытий самого ребен-
ка. Усвоение детьми системы знаний, отражающих
тот или иной объект в различных, нередко противо-
речивых аспектах, обеспечивает гибкость, динамич-
ность детского мышления, возможность получения
новых знаний и построение новых способов умствен-
ной деятельности при знакомстве с новыми явления-
ми» – пишет белорусский специалист по дошколь-
ной физической культуре В.Н. Шебеко [1].
Дошкольный возраст обоснованно считается наибо-
лее важным периодом в процессе формирования
личности человека. В этом возрасте более интенсив-
но развиваются различные двигательные способно-
сти, формируются нравственные качества, выраба-
тываются черты характера, а также закладывается и
укрепляется фундамент здоровья, что необходимо
для эффективного участия в последующем образо-
вательном процессе и социальной адаптации [2] .

В младшем школьном возрасте формируются
основы культуры движений, успешно осваиваются
новые, ранее неизвестные упражнения и действия,
приобретаются физкультурные знания. Основные
социальные, психологические и биологические ком-
поненты физической активности человека формиру-
ются именно в этот, ключевой для развития мотори-
ки ребенка, период. Последующий период школьной
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жизни, на всем его протяжении, служит дальнейше-
му формированию и развитию физических качеств
и психических функций у детей, росту их интеллекту-
альных способностей [3].

Высшее образование, обеспечивая суще-
ственный прирост знаний и формирование профес-
сиональных качеств у молодых людей, продолжает
активно влиять на развитие физической культуры
каждой личности, принимая во внимание, что без
надлежащей профессионально-прикладной физичес-
кой подготовки невозможно становление полноцен-
ного специалиста, востребованного на современном
рынке труда [4].

 Совершенствование процесса физического
воспитания в учебных заведениях требует постоян-
ного изучения ценностных ориентаций современной
молодежи, ее смыслового отношения к физической
культуре и спорту. В Беларуси социологические оп-
росы студентов и школьников по этой тематике про-
водятся уже несколько десятилетий. Анализ резуль-
татов показывает, что основная масса учащихся и
студентов все еще ограниченно воспринимает физи-
ческую культуру. Отсутствует понимание взаимосвя-
зей общей культуры гражданина – будущего специа-
листа и его физической культуры, состояния здоровья
и целесообразности занятий физическими упражне-
ниями, физическими качествами человека и его ус-
пешной профессиональной деятельностью.

Как следствие недостаточного физкультурно-
го образования, а также социально-экономических и
экологических перемен, происходящих в обществе,
у школьников и студентов наблюдается негативная
тенденция в динамике уровня здоровья, растет чис-
ленность специальных медицинских групп. По дан-
ным научно-практических конференций, сегодня до
85% учащихся обще-образовательных школ и студен-
тов вузов имеют отклонения в состоянии здоровья.

В этой связи в Беларуси проводится много
мероприятий и исследований, посвященных форми-
рованию личностно ориентированной и здоровье-
сберегающей системы физкультурного образования.
Эта система предусматривает освоение не только
двигательных, но и интеллектуальных, мировоззрен-
ческих, информационных и других ценностей. Твор-
ческий подход не противоречит требованиям приня-
тых учебных программ, профессиональной
подготовке. Обновление учебно-методических посо-
бий, образовательных стандартов, инструкций также
проводится в целях улучшения качества преподава-
ния учебной дисциплины «Физическая культура».

Главной задачей в работе с учащейся молоде-
жью считается формирование потребности в само-
стоятельных регулярных занятиях физкультурой и
спортом для укрепления здоровья и поддержания
высокого уровня общей работоспособности. Эта за-
дача решается сегодня на уровне всех звеньев обра-
зовательного процесса – дошкольном, общеобразо-
вательном, среднем специальном, высшем. Кроме
того, в обществе активно проводится компания по
пропаганде здорового образа жизни. Этому содей-

ствуют общественные организации, средства массо-
вой информации, спортивно-массовые мероприятия
на государственных праздниках и др.

Сегодня значительная часть молодежи и взрос-
лых людей считает себя компетентными в вопросах
сохранения здоровья и развития физических качеств.
Однако для принципиального изменения мышления
всего общества, улучшения здоровья нации необхо-
димо более тщательно и творчески подходить к воп-
росам непрерывного физкультурного образования,
развивать преемственность в физическом воспита-
нии подрастающих поколений. При этом важно изу-
чать особенности психологии и систему ценностей
современной молодежи, чтобы найти правильные и
эффективные механизмы ее физического воспита-
ния [6, 7].

Работа выполнена по плану НИР Белорусско-
го государственного университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования является анализ ценнос-

тно-смысловых ориентиров современной молодежи
и проблем сохранения ее здоровья, задачей – поиск
эффективных механизмов формирования физичес-
кой культуры личности на различных этапах получе-
ния образования.

Результаты исследований.
По мнению специалистов, формирование у

человека культуры здоровья и здорового стиля жиз-
ни является сложной социальной и психолого-педа-
гогической проблемой, успешное решение которой
зависит от множества факторов. Современные школь-
ники, подростки – это поколение, сформировавшее-
ся в наиболее трудный период перехода к рыночным
отношениям. В 90-е годы многие страны бывшего
Союза обрели самостоятельный путь экономичес-
кого развития, но сохранили при этом социально
ориентированную экономику. Этот путь был нелег-
ким, и нынешняя молодежь ощутила на себе все пе-
репады материального благосостояния семей, изме-
нения рейтинга профессий, нравственных ценностей
и отношений.

Вместе с тем, молодежь остается основным
потенциалом интеллектуальных и трудовых ресурсов
страны. От качества ее образования, здоровья зави-
сит будущее нашего государства.

Термин «ценностное отношение к здоровью»
появился в отечественной педагогике на рубеже ХХ-
ХХI вв. Он определяется как высокая степень заботы
о формировании, сохранении и укреплении физи-
ческого, психического и социального здоровья. C
появлением в 80-х годах валеологии, как науки о здо-
ровье, стали развиваться понятия индивидуального
и общественного здоровья, структуры здоровья, воз-
никли новые научные направления – психология здо-
ровья и педагогика здоровья.

 В 90-е годы все большее внимание проблеме
здоровьесбережения учащейся молодежи стало уде-
ляться в системах здравоохранения, образования,
спорта и туризма. Регулярные совместные коллегии
трех названных министерств Республики Беларусь
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позволили выработать ряд важных постановлений и
конкретных мероприятий по обеспечению усилен-
ного врачебно-педагогического контроля за состоя-
нием здоровья школьников и студентов в учрежде-
ниях образования.

Однако, по мнению специалистов в области
физического воспитания, формирование культуры
здоровья, здорового стиля жизни в школьном воз-
расте проводится пока недостаточно успешно: шко-
ла, являясь одним из основных социальных инсти-
тутов, оказывающих влияние на образ жизни
подростков, еще не справляется с решением задачи
по формированию у детей самосохранительного
поведения, устремления к здоровому образу жиз-
ни. Доказательством тому, по данным А.И. Федо-
рова [3], служит рост общей заболеваемости школь-
ников (в 1,5 раза). Ухудшение уровня здоровья у
современных подростков автор связывает с чрез-
мерными нагрузками, связанными с выполнением
учебной деятельности в школе и недостаточной
физкультурной образованностью.

Не лучшим образом характеризуется динами-
ка здоровья у студенческой молодежи. Высшее об-
разование становится своеобразным фактором рис-
ка из-за нарастающей гиподинамии, стрессогенности
учебы и обоснованным стремлением многих студен-
тов дневной формы обучения трудоустроиться уже
в период обучения [4-5].

Обеспечение полноценного здоровья учащих-
ся и студентов требует совершенствования работы
всех звеньев образовательной системы. Сюда входят
организация обучения, его материальное обеспече-
ние, переподготовка специалистов, психологическое
сопровождение учащихся и, несомненно, новые
формы физического воспитания, качественное вале-
ологическое образование, ориентированное на фор-
мирование позитивного отношения к своему здоро-
вью. Проблема выбора оптимальных механизмов
неспециального физкультурного образования ста-
виться в центр внимания многих последних научно-
практических конференций, причем не только у нас,
но и в странах дальнего зарубежья [14].

Качество физического воспитания в общеоб-
разовательной школе и вузе приобретает особую зна-
чимость не только в связи с низким уровнем здоро-
вья, физического развития и физической
подготовленности современных школьников, но и в
связи с сокращением числа учебных часов, отводи-
мых на эту учебную дисциплину в основное учебное
время. Вопросы материально-технической базы, пло-
щадей для занятий физической культурой в зимнее вре-
мя, приобретения простейшего научного оборудова-
ния для мониторинга здоровья учащихся остаются
трудноразрешимой проблемой для многих образова-
тельных учреждений. Это не может не отражаться на
общей работоспособности школьников, их гармонич-
ном развитии, подготовке к поступлению в вузы, пос-
ледующей трудовой деятельности и т.д.

 Здесь уместно привести данные российских
ученых о том, что по сравнению с лицами, не зани-

мающимися физической культурой и спортом, люди,
активно и регулярно выполняющие физические уп-
ражнения в 1,5 раза меньше страдают от утомляемо-
сти, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов
пищеварения, в 2,5 раза реже – гипертонической бо-
лезнью, в 3,5 раза реже – хроническим тонзиллитом,
в 2 раза реже – гриппом. Как результат, лица, активно
занимающиеся спортом, в 2,3 раза реже пропускают
работу по состоянию здоровья (Фетисов В.А., 2005).

Вместе с тем, согласно докладу российского
профессора А.О. Егорычева, озвученного в МГУ в
июне 2008 г., физическими упражнениями в России
постоянно занимаются только около 11 % населения,
тогда как в развитых странах – до 40- 50% граждан.
Среди студентов российских вузов, по данным этого
ученого, около 30% не испытывают потребности в
занятиях физической культурой. Отрицательными
мотивами для таких занятий являются, по мнению
студентов:
1)нехватка времени;
2)отдаленность места занятия от места жительства;
3)усталость от учебы;
4)домашние дела;
5)отсутствие желания заниматься;
6)лень и отсутствие такой привычки.

В среде занимающихся спортом рейтинг наи-
более популярных форм досуга молодежи выглядит
следующим образом:
1)спортивные игры;
2)легкая атлетика;
3)плавание;
4)лыжный спорт;
5)единоборства;
6)туризм и альпинизм.

Основные положительные мотивы для занятий
физической культурой у студентов – мужчин – это:
1)улучшение здоровья;
2)улучшение самочувствия, активности, настроения;
3)стремление иметь красивую фигуру;
4)стремление развить физические качества.

Автор доклада доказывает, что при создании
благоприятных условий для занятий спортом им са-
мостоятельно занимаются от 50 до 70% студентов.
Наиболее эффективным средством оздоровления для
юношей является баскетбол, для девушек – аэробика.
Как показывает их опрос, с увеличением уровня дви-
гательной активности снижается усталость от учебы.

Одновременно А.О. Егорычев утверждает, что
в московских вузах большинство студентов имеют
недостаточные сведения о состоянии своего здоро-
вья и в процессе их обучения необходимо глубже
показывать связь будущей профессиональной карь-
еры и уровня здоровья.

Данные, приведенные в белорусской научной
литературе, также свидетельствуют: ценности здоро-
вого образа жизни признаются подавляющим боль-
шинством студентов. Автор работы [8] исследовала
многочисленные формы досуга студентов и их отно-
шение к социальным ценностям, и показала, что бо-
лее 70 % респондентов придают ценностям здорово-
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го образа жизни «огромное значение», так как фор-
мируемые личностные качества способствуют ус-
пехам в будущей работе и положительно сказывают-
ся на здоровье и семейной жизни. Занятия
физкультурой, спортом и туризмом находятся у бе-
лорусских студентов среди привычных форм досуга:
66,9 % студентов занимаются ими постоянно, регу-
лярно или часто. Еще одной форме активного прове-
дения досуга – посещению вечеров отдыха, диско-
тек, – отдают предпочтение 64,4 % опрошенных.

Но вместе с тем, высокий процент студентов
ориентирован на потребление так называемой “мас-
совой культуры”: прослушивание аудиозаписей, ра-
дио (90,9 % студентов), просмотр телевизионных пе-
редач, видеозаписей (71,9 %). Большое число
студентов использует досуг для формирования про-
фессиональной культуры, а это также требует ком-
пенсации гиподинамии. Автор исследований заме-
чает: ставя на одно из первых мест в своих жизненных
ценностях здоровье, многие студенты достаточно
пассивно относятся к одному из самых эффектив-
ных средств его укрепления и сохранения. «Причи-
ной этого, – пишет автор, – является, вероятно, невы-
сокий уровень просвещения в вопросах физической
культуры, а в связи с этим и недостаточная мотива-
ция к занятиям физкультурой и спортом». Этот вы-
вод подтверждается, на наш взгляд, и тем фактом, что
такая ценность, как «знания о том, как устроен и ра-
ботает человеческий организм» было признана лишь
31,4 % опрошенных, а 51,2 % определили ее, как име-
ющую «небольшое значение».

Отношение индивида к здоровью А.И. Федо-
ров определяет как «сложившуюся на основе имею-
щихся у человека знаний оценку собственного здо-
ровья, осознание его как жизненной ценности». На
уровне общества отношение к здоровью «характе-
ризуется системой мнений и социальных норм, су-
ществующих в обществе и выраженных в действиях,
направленных на сохранение здоровья населения на
различных уровнях социального управления».

Автор выделяет два основных типа ответствен-
ности подростков за свое здоровье и соответственно
два типа поведения:
1)ориентацию на “собственные усилия”, то есть на
осуществление целенаправленной деятельности по
сохранению и укреплению здоровья. Этот тип по-
ведения характерен для подростков, имеющих вы-
сокую оценку своего здоровья;

2)ориентацию на “условия жизни”, когда собствен-
ной деятельности в сфере здоровья отводится вто-
ростепенная роль. Этот тип поведения характерен
для подростков, имеющих относительно низкий
уровень самооценки своего здоровья.

В структуре самооценки психологи выделяют
2 основных компонента: когнитивный (познаватель-
ный) и аффективный (эмоциональный). В основе
когнитивного компонента самооценки лежит срав-
нение себя с другими людьми, сопоставление соб-
ственных качеств с выработанными эталонами. Аф-

фективный компонент самооценки (он превалирует
у детей дошкольного возраста) выражает отношение
ребенка к себе, уровень его удовлетворенности со-
бой. При достаточном развитии названных компо-
нентов самооценка выполняет функцию регулятора
поведения.

Условием эффективного развития личности по
Г.А. Берулава [9] является развитие у нее навыков
рефлексии, обеспечивающих постоянный логичес-
кий анализ своих поступков и действий для выбора
наиболее оптимального решения.

Ряд педагогов высказывает мнение, что эффек-
тивным методом работы с молодежью является ис-
пользование образовательного, воспитательного и
оздоровительного потенциала популярных видов
спорта. Перспективы развития «спортизированного»
физического воспитания сегодня активно обсужда-
ются в российской научной литературе. Ее сторон-
ники приводят следующие аргументы:
· «спортизированное» физическое воспитание удов-
летворяет индивидуальные интересы значительно-
го количества учащихся и студентов (до 60%);

· выполнение массовых спортивных разрядов служит
маркером того, что уровень соматического здоро-
вья занимающихся приближается к безопасному;

· перспективы развития «спортизированного» фи-
зического воспитания связаны с созданием хоро-
ших условий для массовых занятий популярными
видами спорта.

Освоение личностью различных элементов
физической культуры может быть неравномерным.
Наличие предварительного личного опыта делает
возможным как присвоение и расширение опыта,
сопровождающееся перестройкой системы смысло-
вых, личностно окрашенных отношений к ценнос-
тям физической культуры, так и его непринятие. Пол-
ное или частичное отсутствие исходного ценностного
отношения к физической культуре может приводить
к тому, что в процессе получения образования воз-
никает лишь иллюзия формирования физической
культуры личности.

Изменения, происходящие в биологической и
социальной жизни человека, подчиняются законам
преемственности, которые отражают дискретный
характер каких-либо достижений, но обеспечивают
неуклонное движение процессов.

 «Формирование личностной физической
культуры, – пишет Булавкина Т.А. (2008) [10], – мож-
но считать законченным лишь тогда, когда субъект
самостоятельно делает осознанный свободный вы-
бор в пользу предлагаемых ему ранее культурных
ценностей. Поэтому, физкультурная образованность
личности должна закрепляться в ее внутренних ха-
рактеристиках, а внешним проявлением будет выс-
тупать практическая деятельность».

По мнению Л.И.Лубышевой [11], «главной
задачей физической культуры является формирова-
ние у молодежи осознания ее жизненной важности
и социальной значимости. Необходимо обществен-
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ное понимание и осмысление этого феномена как
важнейшей составляющей человеческой культуры
вообще, сущность которого состоит не только в обес-
печении процесса физического совершенствования,
но и развития духовных, эмоционально-чувственных,
нравственных, интеллектуальных и эстетических спо-
собностей человека».

Культура в целом и культура физическая тес-
но переплетаются между собой. Восточная мудрость
гласит: «Человек, не познавший самого себя, обре-
чен на бескультурье». Следовательно, под физичес-
кой культурой следует понимать творческую деятель-
ность, которая ставит в числе главных целей
самопознание и самосовершенствование.

Основной задачей дошкольного воспитания
является создание у детей сознательной установки
на существование в гармонии с собой и с окружаю-
щим миром. В этих целях в дошкольных учреждени-
ях широко используется игровой способ решения
двигательной задачи – это работа творческого вооб-
ражения, культуры движения, в которую внесена доля
собственного миропонимания. В старшем дошколь-
ном возрасте на основе самооценки уже возникает
саморегуляция собственной деятельности (контроль
над своим поведением).

Основой физкультурных знаний, позволяющих
целенаправленно корректировать представления уча-
щихся об окружающем мире и за счет этого менять
свое поведение, выступают:
· совокупность знаний и представлений о собствен-
ном организме, его строении и функционировании;

· знания о физическом состоянии и средствах воз-
действия на него, признаки здоровья и признаки
заболевания;

· знания простейших правил самодисциплины и ги-
гиены;

·  знания о физических упражнениях, их назначении,
способах использования; знакомство с правилами
подвижных и спортивных игр.

Сообщение детям физкультурных знаний на
занятиях по физической культуре решается на трех
уровнях работы [1]:
1)информативном, предполагающем уточнение
представлений детей по теме занятия;

2)личностном, вызывающем у детей положительное
эмоциональное отношение к теме занятия;

3)осознавательном, когда ребенок учится понимать,
что с ним происходит.

Чтобы вызвать в организме устойчивые адап-
тивные изменения, ведущие к повышению работос-
пособности и росту функциональных резервов, не-
обходима оптимальная доза физических нагрузок [2].
А чтобы дозировать нагрузки, нужны критерии го-
товности к ее выполнению, критерии качества реак-
ций и критерии восстановления работоспособнос-
ти. Следовательно, в физическом воспитании, как и в
спорте высоких достижений, требуется научный под-
ход и индивидуальное планирование занятий физи-
ческой культурой, персональный подход к подбору

средств, методов и форм физической подготовки [5].
Наконец, условием воспитания культурной

личности является обеспечение благоприятного мик-
роклимата – на учебных занятиях, в семье, окружаю-
щем обществе. Это повышает требования к культуре
и эрудиции самих педагогов, родителей ребенка, его
домашнему окружению.

Специалисты-кибернетики указывают, что
признаком устойчивости любой системы, ее способ-
ности к приспособлению является ее организован-
ность. Она, в свою очередь, зависит от объема и пе-
реработки поступающей информации. Для
человеческого организма это означает многообраз-
ность связей между элементами центральной не-
рвной системы, способность к оптимальному управ-
лению поведением, а значит – выживанию, росту
продолжительности жизни, здоровью.

Тот факт, что уровень образования положи-
тельно влияет на продолжительность жизни, доказан
недавно группой американских ученых, которая ис-
следовала данные по смертности 3,5 млн. своих со-
граждан между 1993 и 2001 годами. Выяснилось, что
разница в продолжительности жизни между образо-
ванными и малообразованными людьми неуклонно
растет с каждым годом (www. tut.by//news (17.05.2008)

Далее, согласно новостям сайта «tut.by» от
29.01.2008, уровень физической активности замедля-
ет скорость старения клеток. Люди, ведущие сидячий
образ жизни, стареют в среднем на 10 лет раньше,
чем их более активные сверстники, утверждают бри-
танские ученые. Это доказано ими при сравнении
хромосом (точнее – их концевых фрагментов – тело-
мер, не несущих наследственной информации) у 2400
пар близнецов, ведущих различный физический об-
раз жизни. Этот факт, на наш взгляд, можно рассмат-
ривать как обратное информационное влияние фи-
зической активности человека на механизм действия
его же клеток.

При формировании физической культуры
личности следует опираться на структуру общече-
ловеческих ценностей. Физическая культура направ-
лена на развитие самого человека, а ее идеалом явля-
ется нравственно и психически здоровая личность
[4]. Новая типовая программа по физической куль-
туре студентов, совсем недавно принятая в Белару-
си, предполагает, что результатом обучения, то есть
подготовки специалистов, является формирование
физической культуры личности, а не только переда-
ча знаний и обучение двигательной деятельности.

В структуре общечеловеческих ценностей
физическая культура обеспечивает формирование,
как минимум, 10 качеств, выделенных нами в общем
списке курсивом:
1)Автономность
2)Безопасность и защищенность
3)Богатство духовной культуры
4)Богатая духовно-религиозная жизнь
5)Власть и влияние
6)Здоровье



160

7)Известность
8)Интересная работа
9)Личностный рост
10) Материальный успех
11) Межличностные контакты и общение
12) Нравственные качества
13) Общественно-политическая деятельность (ОПД)
14) Привлекательность
15) Привязанность и любовь
16) Профессиональные качества
17) Свобода, открытость и демократия в обществе
18) Служение людям
19) Чувственные удовольствия и наслаждения
20) Яркие впечатления от жизни

Согласно В.И. Ильиничу (1999), структуру
физической культуры личности можно представить
в форме, представленной в таблице 1.

Лубышева Л.И.(2004) выделяет следующие
уровни сформированности физической культуры
личности:
1)ситуативный;
2)начальной грамотности;
3)уровень образованности;
4)творческий уровень.

Последний уровень должен быть результатом
совместных усилий специалистов общеобразователь-
ных школ и вузов.

Для нравственного самосовершенствования
личности каждого отдельного человека особое зна-
чение приобретает социализация личности школь-
ника и студента в обществе и образовательном уч-
реждении, их активное включение в общественные и
научные мероприятия. Показателен факт объявления
нами о создании научного кружка для студентов-
спортсменов. Не только студенты, увлекающиеся
спортом, но и многие из тех, кто просто интересует-
ся физическими возможностями человека, различ-
ными аспектами укрепления его здоровья, немедлен-
но откликнулись на предложение и выразили

готовность заняться посильными исследованиями.
Научная работа, проведенная кафедрой фи-

зического воспитания и спорта БГУ, показала, что
субъективные оценки состояния здоровья учащих-
ся, студентов часто не совпадают с данными их объек-
тивного обследования и экспертными мнениями пе-
дагогов. Поэтому одним из приоритетных научных
направлений деятельности специалистов по физичес-
кому воспитанию является объективизация физичес-
кого состояния занимающихся физической культу-
рой и спортом, анализ его динамики в период
обучения [5,7].

Эффективность учебных занятий по физичес-
кой культуре должна изучаться по совокупности по-
казателей физического развития, физической под-
готовленности, функционального состояния покоя,
а также качества реакции организма на различные
нагрузочные пробы. Практически это возможно
лишь при наличии автоматизированных систем мас-
сового тестирования учащихся и внедрения соот-
ветствующих компьютерных программ обработки
и представления данных. Такая технология успеш-
но развивается в БГУ уже около десятилетия. Со-
зданы оригинальные приборы и методики экспресс-
диагностики организма, готовится к производству
компьютеризированная система мониторинга фи-
зического состояния студентов, формирующая элек-
тронный паспорт здоровья, фазовый портрет физи-
ческого состояния, диаграммы  динамики
показателей физической культуры личности и др.
Результаты наблюдений используются в учебном
процессе для индивидуализации физической нагруз-
ки, ее коррекции в соответствии с адаптивными воз-
можностями организма.

По мнению специалистов БГУФК [13], важным
средством повышения общей и спортивной работос-
пособности студентов, эффективности образователь-
ного процесса является сочетание оптимальной сис-
темы тренировочных упражнений и эффективных

Таблица 1  
Структура физической культуры личности по В.И. Ильиничу 

 
Операциональный компонент Мотивационно-ценностный 

компонент 
Практико-деятельностный 

компонент 
 

Двигательные умения 
 

Знания, убеждения 
 

Познавательная 
 

Двигательные навыки 
 

Потребности, мотивы 
 

Пропагандистская 
 

Физическое развитие 
 

Интересы 
 

Инструкторская 
 

Физическая подготовленность 
 

Отношения, ценностные 
ориентации 

 
Судейская 

 
Физическое самовоспитание, 

саморазвитие 

 
Физическое совершенство 

 
Эмоции, Волевые усилия 

 
  

Здоровый стиль жизни 
 

Профессиональная направленность физической культуры 
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реабилитационных мероприятий, сочетающие при-
менение различных форм физиотерапии, разрешен-
ных фармакологических средств и сбалансированно-
го питания. То есть здоровье учащихся и студентов
должно обеспечиваться не только рациональным
построением учебного и учебно-тренировочного
процесса, но и иметь адекватное медицинское со-
провождение.

Таким образом, выбор механизмов формиро-
вания физически развитой личности должен, на наш
взгляд, опираться на разработанную для каждой воз-
растной группы модель физической культуры чело-
века и ее структурные компоненты. Определение со-
ответствия человека принятой модели должно
проходить через призму сопоставления его фактичес-
ких параметров эмпирически установленным норма-
тивным значениям и рассчитанным по ним идеаль-
ным показателям (индексам), оптимальным для
соответствующего возраста и профессиональной де-
ятельности.

Выводы.
Современное общество глубоко осознало зна-

чимость физической культуры для всестороннего
развития личности. Поэтому неспециальное физкуль-
турное образование стало неотъемлемой частью
непрерывного образовательного процесса, и оно
постоянно совершенствуется – в содержании, сред-
ствах, методических подходах и т.д. Тем не менее, здо-
ровье и будущая профессиональная деятельность
учащихся и студентов остаются центральными ори-
ентирами в практической работе педагогов.

 Создание социально и личностно ориентиро-
ванной среды, способствующей формированию по-
зитивного отношения к своему здоровью, рассмат-
ривается большинством специалистов, как главное
условие самопознания и последующего физическо-
го самосовершенствования. Без определения личных
целей и задач, без достаточных теоретических зна-
ний невозможна фактическая реализация здорового
стиля жизни.

Специфика современного образовательного
процесса выражается в усилении гиподинамии и стрес-
согенности, а потому требует разработки новых на-
учных и организационно-методических мероприятий,
которые позволили бы выяснить, детализировать и
систематизировать факторы разрушения здоровья,
противопоставить им эффективные меры профилак-
тики, способы укрепления здоровья, регуляции пси-
хофизического состояния в процессе учебы.

Разъяснение преимуществ здорового образа
жизни позволяет школьникам и студентам своевре-
менно занять активную позицию в отношении свое-
го здоровья, учиться подчинять свои действия и по-
ступки установленным требованиям. Важно помочь
им найти практические способы реализации своих
потребностей в двигательной активности, последо-
вательно увлекая их учебными занятиями, научны-
ми экспериментами, массовыми спортивными ме-
роприятиями – исключительно с добровольным
участием.

Формирование мотивации к самостоятельным
занятиям физической культурой и спортом возмож-
но только за счет повышения образованности чело-
века, наглядной иллюстрации динамики его личного
здоровья, его физических резервов, убедительных
доказательств того, что физическая культура являет-
ся мощным инструментом самосозидания, важной
составляющей общей культуры современного граж-
данина и специалиста.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
формирования физической культуры личности в си-
стеме непрерывного образования.
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Аннотация. В данной  статье сообщается о необходимости
исследования закономерностей распространения заболева-
ний  органов кровообращения. Урбанизация рассматривает-
ся как один из основных факторов, способствующих разви-
тию и распространению ишемической болезни сердца. В ходе
исследований изучена динамика  заболеваемости ИБС среди
городского и сельского населения Донецкой области, а так
же выявлена зависимость этих показателей от полового и
территориального факторов.
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Введение.
Болезни органов кровообращения являются

главной причиной смертности населения стран со-
временной цивилизации. Во второй половине про-
шлого столетия во всем мире намечается неуклон-
ный тревожный рост заболеваемости и смертности
от ишемической болезни сердца. В том числе и в
Украине за последние 80 лет среди причин смертно-
сти населения доля болезней органов кровообраще-
ния возросла более чем в 10 раз. При этом, из всех
видов болезней органов кровообращения ишемичес-
кая болезнь сердца (ИБС) занимает первое место как
причина смертности.

Сравнительно редко встречаются клинические
формы ишемической болезни сердца и атеросклеро-
зом коронарных артерий в Азии и Африке. Весьма
малый процент населения страдает грудной жабой и
инфарктом миокарда в Монгольской Народной Рес-

публике, Китае, Индии. Почти неизвестен инфаркт ми-
окарда в Эфиопии, у представителей племени Банту.

В Москве и Петербурге инфаркт миокарда пос-
ле 40 лет диагностируется примерно в восьми случаях
на 1000 человек, а в Рязани, Киеве, Каунасе, Душанбе,
Фрунзе, Уфе почти в два-три раза реже. Вместе с тем
заболеваемость населения в больших городах Украи-
ны – Киеве, Харькове в три-четыре раза выше, чем в
менее крупных населенных центрах [1, 5].

Так же отмечаются устойчивые особенности
возникновения ИБС регионального, экологического,
социально-бытового, профессионального, этничес-
кого и возрастно-полового характера. Заметные ко-
лебания заболеваемости ишемической болезнью
сердца установлены в зависимости от образа жизни,
характера питания, профессии, возраста, пола и др. в
разных странах мира.

Несмотря на чрезвычайное разнообразие и
даже кажущиеся противоречия в географическом
распространении ишемической болезни сердца, уче-
ные пришли к твердому убеждению о существова-
нии определенных факторов (факторов риска), пред-
ставляющих угрозу здоровью человека.

В настоящее время доказано, что своевремен-
ное устранение указанных факторов риска может
предотвратить или затормозить развитие ишемичес-
кой болезни сердца [1, 3-5].

В современной литературе можно найти клас-
сификацию факторов риска ИБС, по которой они
делятся на четыре группы: социальные и образа жиз-
ни, генетико-биологические, экологические и меди-
цинские. Однако степень их значимости в формиро-
вании болезней системы кровообращения, и ИБС в
частности, либо многих из них или неизвестна, или
неоднозначна и требует идентифицирования и клас-
сификации. Наибольшее внимание обращают на себя
те факторы риска ИБС, которые обусловлены сре-
дой проживания человека [1].

Не смотря на большие усилия здравоохране-
ния по борьбе с этой патологией, она продолжает
расширяться среди населения, как нашей страны, так
и в мире в целом. Изучение проблемы возникнове-
ния и распространения ишемической болезни серд-
ца представляется исключительно важным для поис-
ка возможностей продления человеческой жизни.

Одной из вероятных причин увеличения забо-
леваемости считают индустриализацию и урбаниза-
цию с напряженным ритмом жизни, учитывая, что
особенно много больных наблюдается в развитых
странах.

Практически вся территория Донецкой обла-
сти вовлечена в хозяйственную деятельность. Пока-
затель плотности населения Донецкой области явля-
ется одним из самых высоких в стране (190 человек
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на 1км2). На территории административной области
сконцентрировано 2000 промышленных предприя-
тий. В области эксплуатируется около 300 месторож-
дений по добыче 50 видов полезных ископаемых.
Плотность сети железных дорог составляет 58 км на
1000 км2. Протяженность автодорог достигает 8,3 тыс.
км. Область насыщена густой сетью газопроводов,
нефтепроводов, аммиакопроводов, линиями элект-
ропередачи и гидротехническими сооружениями [1,
2, 6, 8].

Таким образом, экологическая среда с подоб-
ными характеристиками фактически является техно-
генно измененной, то есть во многом утратившей
свойства эволюционного источника здоровья чело-
века. Усугубляется это явление тем, что техногенная
экологическая среда сочетается с выраженной урба-
низацией региона, когда образ жизни сельского и го-
родского населения стали очень близкими.

Данные факты позволяют утверждать, что сре-
да обитания населения урбанизированного Донбас-
са содержит комплекс факторов экологического и
социального характера способных, как известно, вы-
ступать активными факторами, детерминирующими
те или иные заболевания среди данной популяции
населения.

В этой ситуации важен дифференцированный
научный анализ роли ключевых экологических, соци-
альных и производных от них факторов в формирова-
нии наиболее тяжелых и распространенных среди на-
селения болезней системы кровообращения [1, 7].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Целью данной работы является изучение ди-

намики первичной заболеваемости и распространен-
ности ИБС среди городского и сельского населения
Донецкой области, а так же выявление зависимости
этих показателей от полового и территориального
факторов.

Результаты исследования.
В течение последних 20 лет первичная и об-

щая (распространенность) заболеваемость населе-
ния ИБС неуклонно возрастала. Особо высокие тем-
пы роста отмечались во второй половине 90-х годов,
когда первичная и общая заболеваемость ИБС уве-
личилась за 5 лет более чем в 1,8 раза.

Динамика прогрессивного роста ИБС харак-
терна как для городского, так и сельского населения.
Однако темпы роста частоты возникновения и рас-
пространения ИБС значительно выше среди городс-
кого населения [1, 2, 6, 8].

Так, темпы прироста первичной заболеваемо-
сти ИБС составляли в первой половине 90-х годов
среди городского населения 21,7% случаев/год, а сре-
ди сельского – 16,9% случаев/год. Во второй полови-
не 90-х годов темпы прироста первично ИБС замет-
но снизились, примерно на одинаковую величину
(7,4-7,8% случаев/год) как среди городского, так и
среди сельского населения, и стали составлять 13,94%

случаев/год среди городского и 9,5% случаев/год
среди сельского населения.

Следовательно, процесс роста частоты возник-
новения новых случаев ИБС среди населения стал
затухать.

Распространенность ИБС увеличивалась в
последние 10 лет примерно с одинаковым темпом
среди городского (10,% случаев/год) и среди сельс-
кого (9,9% случаев/год) населения. Однако, если тем-
пы распространения ИБС среди сельского населения
были равномерны в течение всего десятилетия (8,1-
8,6% случаев/год), то среди городского они были в
первой половине 90-х годов почти в 2 раза выше, чем
во второй (11,3% случаев/год против 5,8% случаев/
год). Иначе говоря, темпы распространения ИБС рез-
ко упали к концу 90-х годов среди городского населе-
ния и почти не изменились среди сельского.

Уровни первичной заболеваемости и распро-
страненности ИБС среди городско и сельского насе-
ления до 90-х годов были близки и составляли по пер-
вичной заболеваемости 66,5 случаев (городского
население) и 60,2 случаев на 10 тыс. человек, а по
распространенности, соответственно, 742,0 случаев
и 683,6 случаев на 10 тыс. человек. Однако, за счет
резкого роста темпов возникновения новых случаев
ИБС среди городского населения, особенно в пер-
вой половине 90-х годов уровни первичной заболе-
ваемости и распространенности ИБС среди городс-
кого населения стали значительно превышать таковые
среди сельского населения. Причем различия посте-
пенно увеличивались и стали максимальными к кон-
цу последнего десятилетия.

В настоящее время уровень первичной забо-
леваемости населения ИБС находится в пределах
97,5±4,1 случаев, а распространенность ИБС состав-
ляет 976,8±35,5 случаев на 10 тыс. человек. Первич-
ная заболеваемость ИБС городского населения выше
на 33%, чем сельского и равняется 111,3±4,8 случаев
(городского) и 83,7±4,0 случаев на 10 тыс. человек
(сельское), а распространенность ИБС среди городс-
кого населения больше на 38,2%, чем среди сельско-
го и составляет, соответственно, 1133,6±48,1 случаев
и 820,0±30,0 случаев на 10 тыс. человек.

Среди городского населения первичная забо-
леваемость ИБС мужского населения выше, чем жен-
ского на 23,6%, тогда как общая заболеваемость ИБС
имеет лишь тенденцию к превышению таковой сре-
ди женского населения, то есть частота возникнове-
ния ИБС среди мужского населения достоверно
выше, чем среди женского.

Среди сельского мужского и женского насе-
ления уровни первичной заболеваемости ИБС фак-
тически идентичны с тенденцией к более высокой
среди женщин (81,5±4,2 случаев у мужчин против
85,9±4,1 случаев у женщин). В тоже время, распрос-
траненность ИБС среди сельского женского населе-
ния уже более значительно превышает таковую сре-
ди мужского населения. Первичная и общая
заболеваемость ИБС мужского и женского городс-
кого населения всегда выше, чем сельского – у муж-
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чин на 50,9% (первичная) и на 15,8% (общая), а у
женского на 46,9% (первичная) и на 30,2% (общая).

В ходе исследований нами были обнаружены
территориальные различия уровней заболеваемос-
ти населения ИБС в зависимости от места постоян-
ного проживания людей. Заболеваемость городско-
го мужского и женского населения распределяется в
зависимости от места проживания на 6 уровней: вы-
сокий (188,8±10,5 случаев среди мужчин и 171,6±8,6
случаев на 10 тыс. человек среди женщин), выше сред-
него (145,6±9,8 случаев среди мужчин и 135,3±9,0 слу-
чаев среди женщин), средний (119,2±8,4 случаев сре-
ди мужчин и 106,0±7,6 случаев среди женщин), ниже
среднего (91,7±5,8 случаев среди мужчин и 81,8±6,5
случаев среди женщин), низкий (73,1±4,4 случаев
среди мужчин и 44,3±2,2 случаев среди женщин) и
очень низкий (9,9±1,0 случаев среди мужчин и 7,3±0,8
среди женщин).

При этом стабильно высокие показатели за-
болеваемости ИБС мужского населения наблюдают-
ся в 4 городах (Доброполье, Дебальцево, Селидово,
Снежное), а женского – в одном городском населен-
ном пункте (Селидово). В тоже время, низкие и очень
низкие показатели заболеваемости ИБС отмечаются
среди мужского населения 3-х городов (Горловка,
Константиновка, Торез), а среди женского в 2-х горо-
дах (Константиновка, Торез). Следовательно, посто-
янно высокие показатели ИБС характерны для мужс-
кого и женского населения в г. Селидово, а низкие и
очень низкие – для городов Константиновка и Торез.

Подобное распределение заболеваемости ИБС
на 6 уровней характерно и для сельского населения:
высокий (161,2±8,1 случаев среди мужчин и 148,4±8,1
случаев на 10 тыс. человек среди женщин), выше сред-
него (129,4±6,5 случаев среди мужчин и 124,1±7,0 слу-
чаев среди женщин), средний (102,4±7,0 случаев сре-
ди мужчин и 101,8±6,0 случаев среди женщин), ниже
среднего (74,1±6,3 случаев среди мужчин и 69,8±4,2
случаев среди женщин), низкий (46,9±4,5 случаев
среди мужчин и 49,5±3,5 случаев среди женщин) и
очень низкий (25,2±2,0 случаев мужчин и 22,2±2,0
случаев среди женщин).

Постоянно высокие показатели заболеваемо-
сти ИБС имеют место среди сельского мужского и
женского населения Володарского района и среди
женского населения Ясиноватского района. Стабиль-
но низкие и очень низкие уровни ИБС отмечаются
среди сельского населения (мужского и женского)  4-
х районов: Новоазовского, Краснолиманского, Алек-
сандровского и Амвросиевского.

Отмеченные стойкие территориальные разли-
чия в уровнях заболеваемости населения ИБС не за-
висят от его возрастной структуры, так как использо-
ваны стандартизованные по возрасту показатели.
Поэтому данные отличия заболеваемости ИБС фор-
мируются за счет других стабильно действующих
факторов, имеющих выраженную связь с террито-
риальными условиями. Такими факторами могут
быть природно-экологические, профессиональные,
социально-бытовые и образа жизни.

В тоже время, динамика активного роста пер-
вичной заболеваемости ИБС городского и сельского
населения в конце 80-х и на протяжении 90-х годов,
вероятнее всего, предопределена двумя факторами
всеобщего значения: прогрессивным нарастанием
психологического напряжения в обществе и послед-
ствиями аварии на ЧАЭС [1, 5, 7].

Таким образом, в течение последних 20 лет
наблюдался прогрессивный рост ИБС среди населе-
ния Донецкого региона. Уровень первичной и об-
щей заболеваемости ИБС городского населения
выше, чем сельского, соответственно, на 33,0% и
38,2%. Уровень первичной заболеваемости городс-
кого мужского населения выше, чем женского (на
23,6%) и идентичен в сельской местности.

Существуют территориальные различия забо-
леваемости ИБС как среди городского, так и сельско-
го населения. Отмечается зависимость общего подъе-
ма заболеваемости ИБС населения от падения
социально-экономического уровня жизни, накопле-
ния в экологических средах радионуклидов послед-
ствие аварии на ЧАЭС) и особенностей образа жиз-
ни людей.

Выводы:
1. За последние 20 лет на всей территории Донецкой
области зафиксирована положительная динамика
заболеваемости ИБС, причем наиболее высокие тем-
пы прироста заболеваемости отмечались в первой
половине 90-х годов. Во второй половине 90-х годов
темпы прироста заболеваемости снизились как сре-
ди городского населения, так и среди сельского.

2. В течение исследованного промежутка времени
первичная заболеваемость и распространенность
ИБС городского населения выше, чем у сельского.
Анна сегодняшний день первичная заболеваемость
ИБС городского населения на 33% выше, чем сель-
ского, а распространенность ИБС среди городско-
го населения на 38,2% превышает таковую среди
сельского.

3. Выявлено, что среди городского населения часто-
та возникновения ИБС среди мужского населения
на 23,6% выше, чем среди женщин, в то время как
среди сельского населения, наоборот, заболевае-
мость женского населения превышает мужскую.

4. Установлено, что наиболее высокая заболевае-
мость ИБС как среди женского, так и среди мужс-
кого населения городов Донецкой области зафик-
сирована в г. Селидово. Низкие и очень низкие
показатели отмечаются в таких городах, как Кон-
стантиновка и Торез.

5. Володарский район Донецкой области имеет вы-
сокие показатели заболеваемости мужского и жен-
ского населения. В Новоазовском, Краснолиманс-
ком, Александровском и Амвросиевском районах
Донецкой области показатели заболеваемости ИБС
низкие и очень низкие.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем форми-
рования ишемической болезни сердца среди урбани-
зированного населения на примере донецкой области.
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МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ
ПСИХОМОТОРНИХ РЕАКЦІЙ У СЛІПИХ

ТА СЛАБКОЗОРИХ ДІТЕЙ
Дичко В.В.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. В роботі показано оцінку психофізіологічного
стану сліпих та слабкозорих дітей, що полягає у визначенні
стійкості психофункціональної системи людини на підставі
виміру психофізіологічних показників  швидкості,  який
відрізняється тим що вимірюють показники виконання про-
стої слухомоторної реакції, здійснюють комп’ютерну об-
робку отриманих даних, після чого отримують три інтег-
ральні критерії стану психофункціональної системи, а саме:
функціональний рівень системи (ФРС), стійкість реакції (СР),
рівень функціональних можливостей (РФМ).
Ключові слова: слухомоторна реакція, психофізіологічний
стан, психомоторика, оцінка психомоторних якостей, що
індивідуалізувалася.
Аннотация. Дичко В.В. Методы диагностики  нарушений пси-
хомоторных реакций у слепых и слабовидящих детей. В ра-
боте приведено определение оценки психофизиологического
состояния слепых и слабовидящих детей, которое заключает-
ся в определении стойкости психофункциональной системы
человека на  основании  измерения психофизиологических
показателей быстроты, которое отличается тем, что измеря-
ют 11 основных показателей выполнения простой слухомо-
торной реакции, осуществляют компьютерную обработку
полученных данных, после чего получают три интегральные
критерия состояния психофункциональной системы, а имен-
но: функциональный уровень системы (ФРС), стойкость ре-
акции (СР), уровень функциональных возможностей (РФМ).
Ключевые слова: слухомоторная реакция, психофизиологи-
ческое состояние, психомоторика, индивидуализированная
оценка психомоторных качеств.
Annotation. Dichko V.V. Methods of diagnostic of breaking
psychomotor reactions at blind and cecutient children. Definition
of an assessment of a psychophysiological state of blind and
cecutient children which consists in definition of durabil ity
psychofunctional system of the person on the establishment of
gauging psychophysiological parameters of rapidity which differs
that is in-process reduced that measure 11 basic parameters of

execution of simple acoustical motor reaction, realize computer
machining obtained datas then gain three integrated criteria of
a state psychofunctional system, namely: a function level of
system, durability of reaction, a level of functionalities.
Keywords: acoustical  motor reaction,  psychophysiological
state, psychomotor system, individualized assessment of
psychomotor qualities.

Вступ.
Актуальною проблемою диференціальної пси-

хофізіології, клінічної патофізіології, спеціальної пе-
дагогіки є визначення індивідуальних особливостей
психофізіологічного стану сліпих і слабкозорих дітей,
з метою своєчасного виявлення порушень психомо-
торного розвитку.

Сьогодні відоме використання психомоторних
показників для оцінки психофізіологічного стану
дітей, доцільність цього приведена Е.П. Ільїним. Але
цей спосіб не влаштовує фахівців дефектологів з та-
ких причин:
· устаткування не дає можливість досить точної реє-
страції показників рухової активності і реактивності
у сліпих і слабкозорких дітей;

· функціональні проби виконуються окремо, без
урахування зв’язків між ними;

· відсутня чітка документальна фіксація результатів,
не проводить комп’ютерна обробка і аналізів пер-
винних даних;

· не певні чіткі критерії стійкості психофункціональ-
них систем, які визначають рівень функціонально-
го стану людини;

· результати випробувань розглядаються окремо без
комплексного уніфікованого аналізу.

Оскільки психомоторика це об’єктивізація в
русі будь-яких психічних функцій, за результатами
психомоторних випробувань (тестові методики) мож-
на судити не тільки про рухову сферу людської псих-
іки, але і про інші її сфери (афектної, сенсорно-пер-
цептивної, інтелектуальної, вольової) [4,6,9].

І.М.Сеченов вказував, що в психомоторній
організації дитини всі форми психічного відображен-
ня, і руховий аналізатор виступає як інтегратор всіх
систем аналізаторів мозку.

За даними дослідників психомоторика шко-
лярів є цілісним, системно-інтегральним утворенням
у дітей; встановлені – численні зв’язки між різними
сторонами психічного і моторного розвитку. Чим
успішніше виконуються дії, що вимагають зорово-
моторної координації, тим вищі інтелектуальні показ-
ники розвитку дитини, особливо невербальні.

У фізичній реабілітації методики орієнтовані на
оцінку психомоторних якостей, використовуються для
діагностики рухового розвитку в онтогенезі і своєчас-
ного виявлення психомоторних порушень. Психомо-
торні показники звичайно включаються в аналіз за-
гальних результатів психодіагностики, при проведенні
комплексного спостереження не тільки за психомо-
торним розвитком дитини, але за його емоційним, інте-
лектуальним і сенсорно-перцептивним [9].

Це зумовило проведення нами комплексних дос-
ліджень у напрямі розробки методу інтегральної оцін-
ки психомоторних якостей дітей і підлітків на підставі
окулодинамічних параметрів зорової аферентації [6,9].
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Робота виконана за планом НДР Слов’янсько-
го державного педагогічного університету.

Мета: визначення рівень психомоторики у
сліпих і слабкозорих дітей з урахуванням  індивіду-
альних особливостей і психофізичного статусу для
своєчасного виявлення порушень психомоторних
функцій.

Для досягнення поставленої мети було визна-
чено такі завдання дослідження:
1. Розробити програму обстеження сліпих та слабко-
зорих дітей з використанням об’єктивних психо-
фізіологічних методів.

2.Своєчасне виявлення порушень психомоторної
функції дітей з вадами зору.

3.Оцінка психомоторики на основі рухових тестів.
Результати дослідження.
Для виконання поставлених завдань досліджен-

ня нами були обстежені 35 сліпих та слабкозорих шко-
лярів загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з
вадами зору № 1 м. Слов’янська віком 7-17 років, та
20 здорових дітей загальноосвітньої школи № 12. За-
лежно від віку діти були розбиті на 3 підгрупи: молод-
ший шкільний вік – 7-10 років, середній шкільний вік
11-14 років, підлітковий вік -15-17 років.

Нами розроблений спосіб оцінки психофізіо-
логічного стану людини за рахунок використання
об’єктивних параметрів стійкості психофункціональ-
ної системи при проведенні простої слухомоторної
реакції і їх критериального аналізу, що дозволить оц-
інити психофізіологічний стан дитини.

Поставлене завдання дозволяється тим, що в
способі оцінки психофізіологічного стану сліпих і
слабкозорих дітей, який полягає у визначенні стійкості
психофункціональної системи людини на підставі
вимірювання психофізіологічних показників швид-
кості, вимірюють одинадцять основних показників
виконання слухомоторной реакції, здійснюють ком-
п’ютерну обробку отриманих даних, після чого одер-
жують три інтегральні критерії стану психофункціо-
нальної системи, які свідчать про рівень її стійкості і
характеризують рівень порушення при патології.

Запропонований метод оцінки психофізіолог-
ічного стану сліпих і слабкозорих дітей за об’єктив-
ними параметрами стійкості психофункціональних
систем на підставі показників проведення простої
слухомоторної реакції може бути використаний для
визначення індивідуальних особливостей психофізіо-
логічного стану дітей із порушеннями зору.

Пропозиція, яка полягає в тому, що оцінка пси-
хофізіологічного стану сліпих і слабкозорких дітей,
що індивідуалізується, здійснюється на підставі анал-
ізу показників слухомоторної реакції одинадцяти па-
раметрів рухової активності, по яких визначається
рівень стійкості, в свою чергу виступає, інтеграль-
ною оцінкою психофізіологічного стану людини.

Для того, щоб обстежені підлітки були дифе-
ренційовані за станом психомоторики необхідно було
на підставі проведеної психодіагностики визначити
той узагальнений показник, який би враховував ре-
зультати всіх тестів, що оцінюють психомоторні якості.

Критерійний аналіз стійкості психофункціональ-
них систем здійснюється на підставі таких основних
показників простої слухомоторної реакції (ПСМР):
1. Середнє значення часу ПСМР реакції.
2. Число помилок запізнювання.
3. Число помилок випередження.
4. Середнєквадратичне відхилення від нормативного
значення.

5.Медіана.
6.Мода.
7.Асиметричність.
8. Ексцес.
9.Функціональний рівень систем.
10. Стійкість реакції.
11. Рівень функціональних можливостей.

Швидкість реакції (ШР) і інші показники вико-
нання простої слухомоторної реакції надають мож-
ливість оцінити психофізичний стан сліпих і слабко-
зорих дітей, а також поточний функціональний стан
дітей і дорослих без порушень зорових функцій.

Здійснюють статистичний аналіз по кожному
з одержаних показників, до якого входять: розподіл
частот первинних даних з представленням результатів
у вигляді таблиць, ділення; розрахунок середніх вели-
чин (середнє арифметичне, медіана, мода); розраху-
нок достовірності одержаних результатів; розрахунок
асиметрії; коефіцієнти Уїппла та Лоскутовой.

Аналізуючи вищезазначені об’єктивні психо-
фізіологічні параметри ПСМР, які характеризують
стійкість утворення психофункціональних систем на
організменному рівні (збільшення розкиду фізіолог-
ічних показників) і одержують характеристику акту-
ального психофізіологічного стану дітей у вигляді
трьох інтегральних критеріїв, які виявляють індивіду-
альні особливості психофізіологічного стану.

Нами експериментально одержані інтегральні
критерії, які характеризують рівні функціонального
стану ЦНС сліпих і слабкозорих дітей в нормі і визна-
чають ступінь його зміни при патології, таблиця 1.

Величина першого критерію (функціонально-
го рівня системи (ФУС) визначається положенням
варіаційної кривої, тобто абсолютними значеннями
часу простої зорово-моторної реакції.

Величина другого показника (стійкість реакції
(УР) обернено пропорційна показнику розсіювання
часу реакції; стійкість реакції інтерпретується як
стійкість стану центральної нервової системи.

Третій критерій (рівень функціональних мож-
ливостей (УФВ) пов’язаний з асиметрією є якнайпов-
нішим, дозволяючи судити про здатність обстежува-
ного формувати адекватну завданню функціональну
систему і достатньо тривало її утримувати.

Зроблений нами кореляційний аналіз всіх по-
казників психомоторики за наслідками психодіагно-
стичних тестів виявив високий рівень взаємозв’язків
між цими показниками (r=0,3-0,7, p<0,001), що послу-
жило підставою для можливості проведення аналізу,
фактора, таблиця 2.

Поточний психофізіологічний стан організму
характеризується  по показнику “функціональний
рівень” системи (ФРС) і “стійкість реакції” (СР).
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Таблиця 1 
Середні значення і середньоквадратичні відхилення отриманих оцінок за показниками, що вивчаються,  

в групах дітей різних віків 
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7-10  х 2 26,3 313,3 1,1 1,4 305,3 284,8 4,3 1,6 3,0 -3,5 2,0 1,8 

 σ 3 13,45 33,53 0,19 0,55 82,60 33,48 0,55 0,80 0,75 4,11 0,74 0,68 

11-14 х 4 27,1 216,0 0,9 1,3 221,7 195,4 2,9 1,0 2,3 1,3 4,5 2,1 

 σ 5 14,69 47,90 0,72 1,06 92,33 66,35 2,07 0,79 1,97 4,60 1,58 0,93 

15-17  х 6 30,9 242,4 0,8 1,2 274,3 227,3 3,7 1,4 2,6 -0,8 2,4 2,2 

 σ 7 12,30 69,20 0,66 0,89 99,97 63,52 1,58 0,99 1,33 3,70 0,65 0,62 
 

1 

ТР
(п
ра
в)

 

ТР
(л
ев

) 

Л
ог

.м
ы
ш
л. 

С
ил
а 

ки
с..
пр
ав

. 

С
ил
а 

ки
с.(
ле
в)

 

С
ил
а 
Н
С 

У
ра
вн

 

П
од
в 

П
С
М
Р 

Ф
У
С 

У
С 

У
Ф
В 

С
лу
х.

 
К
ор
ре
кт
ур

н 
те
ст

 

2 1,5 1,6 4,1 15,2 13,0 3,6 3,2 5,0 261,4 3,6 1,4 3,1 487,8 

3 1,43 1,28 1,78 5,80 5,11 1,90 0,97 0,00 62,52 0,42 0,47 0,60 15,24 

4 1,7 2,0 4,0 18,7 17,2 3,4 2,8 4,1 279,1 3,3 1,3 2,8 - 

5 1,35 1,55 1,34 10,99 9,10 1,89 1,71 1,51 86,51 0,96 0,72 0,98 - 

6 2,0 2,2 3,5 25,3 28,6 3,6 3,7 3,4 320,6 3,5 1,2 2,6 - 

7 1,46 1,29 1,67 10,13 8,61 1,41 1,54 1,41 88,80 0,86 0,80 
0,91 

- 

Примітка: х – середнє значення показника у вибірці; t – значення t-критерію Стьюдента 
     2. *- відмінності достовірні на рівні р<0,01;  

Таблиця 2 
Значення критерій що характеризують рівень функціонального стану ЦНС людини  

в нормі і ступені показників при патології 
 

Критерії Рівень норми Ступені показника при патології 
Значний  Виражений  Незначний  I ІІ ІІІ ІV 

ФРС 4,9±5,5 4,5±4,9 4,2±4,5 3,8±4,2 2,9±3,8 1,0+2,9 <1,0 
СР 2,0±2,8 1,5±2,0 1,0±1,5 0,5±1,0 0,7±0,5 -3,3±0,7 <3,3 
РФМ 3,8±4,8 3,1±3,8 2,7±3,1 20±2,7 0,4±2,0 -2,7+0,4 <2,7 

 
- Значний ступінь – до 5%
- Виражений ступінь – до 4%
- Незначний ступінь зміни, відхилень від показників –
до 1,5%.

Висновки.
Запропонований спосіб дозволяє здійснюва-

ти оцінку психофізіологічного стану сліпих і слабко-
зорих дітей, що індивідуалізується, і його доцільно
використовувати для оцінки поточного психофізіо-
логічного стану дітей, підлітків із порушеннями зо-
рових функцій за об’єктивними параметрами
стійкості психофункціональних систем. Цей спосіб
надає можливість усунення недоліків суб’єктивності
при проведенні психологічного тестування і інших
функціональних методів дослідження і має реальні
перспективи для широкого впровадження в клінічну
патофізіологію, психолого-педагогічну і дефектолог-
ічну практику.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем діагнос-
тики порушень психомоторних реакцій у сліпих та
слабкозорих дітей.
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физического воспитания и спорта

Аннотация. Показаны этапы развития экологического созна-
ния , его типы , роль субъектного восприятия природных
объектов в формировании экологического сознания духов-
ного, нравственного восприятия и отношения к природе.
Субъективное отношение человека к природе – это доста-
точно сложная сфера взаимодействия человека с миром. В
нем находят выражение позиции личности, ее взгляды, уста-
новки . Основной целью экологического образования и вос-
питания  подрастающего поколения является формирование
личности.
Ключевые слова: экологический, сознание, восприятие,
субъектное, отношение, антропоцентрическое, экоцентри-
ческое.
Анотація. Єремка О.В., Шокотко Т.В., Баланова С.Г., Калоє-
рова В.Г. Проблеми духовності і моралі у формуванні еколо-
гічної свідомості. Показано етапи розвитку екологічної свідо-
мості, ї ї типи , роль суб’єктного сприйняття природних
об’єктів у формуванні екологічної свідомості, духовного і
морального сприйняття і відношення до природи. Суб’єктив-
не відношення людини до природи – це досить складна сфера
взаємодії людини з миром. У ньому знаходять вираження
позиції особистості, її погляди, установки. Основною метою
екологічної освіти й виховання підростаючого покоління є
формування особистості.
Ключові слова: екологічний, свідомість, сприйняття, суб-
’єктне, відношення, антропоцентричне, екоцентричне.
Annotation.  Eremka E.V.,  Shokotko T.V.,  Balanova S.G.,
Kaloerova V.G. The problem of spirituality and morali ty in
formation of ecological consciousness. The article shows the
stages of development of ecological consciousness, its types,
the role of subject perception of natural objects in the formation
of ecological consciousness, spiritual and moral perception and
attitude to the nature. The subjective attitude of the person to
the nature – is complex enough sphere of interacting of the
person with the world. Discover expression of a position of the
person, its views, installations. The basic purpose of ecological
education and education of rising generation is formation of the
person.
Key words: ecological, consciousness, perception, subject,
attitude, anthropocentric, ecocentric.

Введение.
Идея сохранения природы, ее воспроизводства

возникла достаточно давно – еще в Средние века. Но
практическая ее реализация началась лишь в ХХ веке,
когда человечество оказалось на грани глобальной
экологической катастрофы. Человечество предстало
перед выбором: либо сменить свой менталитет по-
требительского отношения к природе на менталитет
партнерства, либо погибнуть. Отсюда вытекает прак-
тическая значимость не только экологического обра-
зования и воспитания, но и формирования экологи-
ческого сознания, новой, ориентированной на
природу нравственности людей.

Дисциплина «Экология» является обязатель-
ной для всех высших учебных заведений. Обусловле-
но это тем, что современная экология представляет
собой комплексную науку, решающую чрезвычай-
но широкий спектр практических и теоретических
задач, актуальнейших на современном этапе разви-
тия человечества. По емкому определению одного
из крупнейших современных экологов Юджина Оду-
ма, «экология – это междисциплинарная область зна-
ния, наука об устройстве многоуровневых систем в
природе, обществе, их взаимосвязи».

Можно выделить следующие основные цели
и задачи изучаемой дисциплины:
· общеобразовательные: усвоение основных законо-
мерностей взаимоотношений между живыми орга-
низмами и окружающей средой, понимание при-
чин возникновения нарушений динамического
равновесия экосистемных связей и их последствий,
экологических проблем современности;

· воспитательные: формирование и развитие эколо-
гического сознания, воспитание ответственного
отношения к окружающей природной среде, един-
ства экологического сознания и поведения, гармо-
ничного с природой;

· практические: соблюдение моральных и правовых
принципов природопользования, умение прогнози-
ровать развитие экологических проблем и находить
пути их решения, оценивать свои действия и действия
других людей с точки зрения их воздействия на окру-
жающую среду и экологическую безопасность всех
живых организмов, в том числе и человека.

Важнейшим условием успешного решения
поставленных задач является их реализация на прин-
ципах нравственности и духовности, соблюдения эти-
ческих по отношению к природным объектам, при-
роды в целом.

Говоря о духовности и нравственности необ-
ходимо раскрыть смысл этих понятий.

Духовность – свойство души, состоящее в
преобладании духовных, нравственных и интеллек-
туальных интересов над материальными. По опре-
делению Ожегова С.И, дух – это сознание, мышле-
ние, психические способности, то, что побуждает к
действиям, деятельности, начало, определяющее
поведение, действия [4].

Нравственность – внутренние, духовные ка-
чества, которыми руководствуется человек, этичес-



169

кие нормы; правила поведения, определяемые эти-
ми качествами.

Термины «этика», «мораль», «нравствен-
ность» близки по смыслу. Они возникли в трех язы-
ках. Слово «этика» от греческого ethos – нрав, обы-
чай, «мораль» – от латинского mores, что означает то
же, что и в греческом ethos и «нравственность» – от
русского нрав. В ІУ веке до н.э. Аристотель терми-
ном ethos обозначил добродетели человека, прояв-
ляющиеся в его поведении и делающие его совер-
шенным: мужество, умеренность, мудрость,
справедливость, благоразумие, честность.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы – показать этапы развития со-

временного экологического сознания, его типы, роль
субъектного восприятия природы в формировании
экологического сознания, духовного, нравственного
восприятия и отношения к природным объектам, к
природе в целом.

Результаты исследования.
В середине прошлого столетия в психологии

стала формироваться новая научная отрасль – эколо-
гическая психология – наука о влиянии окружающей
среды, ее факторов на психику человека, наука о пси-
хологии экологического сознания. Философской ос-
новой психологии экологического сознания стало раз-
витие понимания того, что прогрессирующий
экологический кризис не возможно преодолеть без
господствующего типа массового экологического со-
знания, являющегося его «психологической базой» [3].

Экологическое сознание в широком смысле
слова представляет собой сферу общественного и
социального сознания, связанную с отражением при-
роды как части бытия. Формирование специфичес-
кого восприятия мира природы и своеобразного от-
ношения к этому миру способствует с течением
времени развитию экологического сознания. В свою
очередь, сформировавшееся экологическое сознание
оказывает существенное влияние как на своеобра-
зие восприятия природных объектов и явлений, так и
на специфику отношения к ним.

Дерябо С.Д. и Ясвин В.А. [1, 2, 5], рассматри-
вая экологическое сознание в социогенетическом и
онтогенетическом аспектах, выделяют следующие ос-
новные параметры, характеризующие его в целом:
психологическая включенность (или противопостав-
ленность) человека в мир природы; субъектность
(или объектность) восприятия природных объектов
и явлений; непрагматический (или прагматический)
характер взаимодействия с природой. Авторами вы-
деляется следующие этапы формирования современ-
ного экологического сознания: архаическая эпоха,
эпоха античности, Средневековье, Новое время. Крат-
кая характеристика приводится ниже.

Архаическое экологическое сознание характери-
зуется высокой психологической включенностью че-
ловека в мир природы, наделением в той или иной фор-

ме субъектностью объектов и явлений окружающего
мира, а также неразделенностью прагматического и не-
прагматического взаимодействия с природой.

В архаическом сознании человек понимался
как часть великого природного организма. Вопрос
взаимоотношений с окружающей природой был воп-
росом физического выживания человеческого рода.
Образ жизни не позволял ни встать над ней, ни игно-
рировать её.

Атрибуция (от лат. atributum – приданное – на-
деление каким-либо качеством, свойством) субъект-
ности существовало в разных формах на разных эта-
пах эволюции архаического сознания. В архаической
эпохе Дерябо С.Д. [1] выделяет пять этапов развития
субъектного восприятия природных объектов.

На первом этапе первобытная община прак-
тически не отличается от стада высокоорганизован-
ных животных и просто занимает свойственную ей
экологическую нишу. В это время ни о какой атрибу-
ции субъектности еще нет и речи.

На втором этапе уже появляется субъектифи-
кация, но в особой форме, порождаемой не отдель-
ной личностью, а родом. И в основе перенесения на
природный объект человеческих качеств, уподобле-
ние его человеку, т.е. антропопатизма, лежит его не-
разделенность с природой. Каждый объект мира яв-
ляется сосредоточением демонической энергии,
которая может быть благоприятной или вредной для
человека. Отсюда целая система ритуалов, направ-
ленных на минимизацию действия «злой» и повы-
шения действия «доброй» демонической силы.

На третьем этапе, когда человек научился от-
личать «идею вещи» от самой вещи, ведущей фор-
мой атрибуции субъектности становится анимизм.

Анимизм – это система представлений о мире,
в основе которой лежит вера в наличие у природных
объектов и явлений особой отделимой от них суб-
станции (духа, души), способной активно и самосто-
ятельно действовать. В анимических концепциях духи
живут в природных объектах и явлениях, но не отож-
дествляются с ними. Они могут жить и после гибели
объекта, вызывать разные природные явления, ми-
луя или наказывая человека в зависимости от его
поведения в природе.

Постепенно анимистические представления
приобретают все более абстрактный и обобщенный
характер – мир духов перерастает в мир богов. В это
время боги равны природе в ее проявлениях; природа
и есть сами боги, их воплощение, их персонифика-
ции. То есть, на четвертом этапе ведущей формой ат-
рибуции субъектности становится персонификация.

Персонификация, или олицетворение – это
система представлений о мире, в которой объект яв-
ляется воплощением какого-то человеческого свой-
ства, представителем определенного типа человечес-
кого характера, абстрактных понятий, идей.
Египетские, греческие, римские боги являются пер-
сонификациями тех или иных абстрактных понятий и
идей. Осирис или Деметра – персонификация зем-
ного плодородия, Марс или Арес – войны, Гефест –
ремесленного искусства и т.д.
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И наконец, на пятом этапе ведущей формой ат-
рибуции субъектности становится антропоморфизм.

Антропоморфизм – система представлений о
мире, в основе которой лежит признание наличия
телесного и психического подобия, сходства между
человеком и другими объектами и явлениями (жи-
вотными, растениями, живой природой, небесными
телами, мифологическими и божественными суще-
ствами и т.п.); наделение объектов и явлений мира
человеческими свойствами, уподобление человеку,
т.е. все объекты воспринимаются как люди, но в дру-
гом обличии.

В эпоху античности в экологическом сознании
произошло его первое качественное изменение: пси-
хологическая включенность в мир природы смени-
лась психологической противопоставленностью. На-
чалось научное осмысление природы, она стала
объектом изучения, что стало предпосылкой её объек-
тного восприятия и, тем не менее, характерной чер-
той античного экологического сознания является, что
оно ближе к субъектному, чем к объектному воспри-
ятию природы. Это связано с тем, что мифологичес-
кое мышление в эпоху античности не исчезает полно-
стью, а переплетается с научно-логическим. И природа
для античного человека не только материальная, но и
духовная ценность. Поэтому взаимодействию с ми-
ром природы свойственен не только прогматический,
но и непрогматический характер.

Дерябо С.Д. [1] отмечает, что античная эпоха,
закрепив психологическую отчужденность челове-
ка и мира природы и, в определенном смысле, под-
готовив их определенную противопоставленность в
последующие века, стала первым качественным эта-
пом в формировании современного экологического
сознания.

Начало следующего этапа в формировании со-
временного экологического сознания связано с появ-
лением монотеистических религий. Для средневеково-
го сознания, идеологическим стержнем которого было
христианство, характерна жесткая иерархизированная
картина мира. Система представлений в христианстве
строится на основе иерархии «Бог – человек – приро-
да». То есть для средневекового экологического созна-
ния характерна абсолютная психологическая противо-
поставленность человека и природы.

В христианстве Бог поднимается на абсолютную
высоту: все есть Бог, ничто не может быть вне Бога и не
по воле Бога. Человек тоже поднимается в мировой
иерархии. Но поставив человека на вершину пирами-
ды земного мира, христианство кардинально меняет
характер восприятия природных объектов – оно стано-
вится абсолютно объектным. Утверждается прагмати-
ческий характер взаимодействия с природой.

Говоря о христианстве, необходимо отметить,
что определенные христианские течения отличают-
ся особенным этическим характером отношения к
природе. Так, старообрядцами природа восприни-
мается как светлое очистительное начало. Уничто-
жение всего естественного, природного рассматри-
вается как тяжкий грех.

И современному христианскому духовенству
совсем небезразличны экологические проблемы:
читаются церковные проповеди, печатаются соответ-
ствующие публикации в духовной литературе, освя-
щаются различные акции общественных экологичес-
ких организаций, принимается участие в
экологических форумах. В современных христианс-
ких проповедях подчеркивается, что растения и жи-
вотные обладают автономным правом на жизнь, соб-
ственным значением перед Богом-творцом,
независимо от того, приносят они пользу человеку
или нет. Показательно, что Всемирный совет церк-
вей (300 церквей из 130 стран) в 1991 году стал иници-
атором Всеобщей Декларации обязательств челове-
ка по отношению к природе.

Закрепив абсолютно объектное восприятие
природы, Средневековье явилось вторым качествен-
ным этапом формирования современного экологи-
ческого сознания [1].

Важнейшую роль в формировании экологичес-
кого сознания Нового времени сыграла картезианство,
возникшее в ХУП веке и ставшее одной из философс-
ких основ современной цивилизации. Его исходным
пунктом стало представление о человеке-субъекте и
о мире-объекте, которым человек управляет.

В культуре классицизма господствующей в
ХУП-ХУШ веках природа отодвигается на перифе-
рию мира. Она может быть прекрасна, если «обла-
горожена» человеком-творцом. В экологическом
сознании Нового времени психологическая проти-
вопоставленность человека и природы достигла мак-
симальной степени. Картезианство утверждало аб-
солютную ценность человеческого разума,
субъективности в целом, а поскольку внечеловечес-
кая природа ими не обладает, ее ценность несоизме-
римо ниже. В результате, в экологическом сознании
Нового времени объективность восприятия приро-
ды также достигла максимальной степени. Конечную
цель знания картезианство видело в господстве чело-
века над силами природы, природа должна служить
человеку, а « человек – царь природы». И, как след-
ствие, в экологическом сознании Нового времени
взаимодействие с природой носит абсолютно праг-
матический характер.

Абсолютизировав прагматический характер
взаимодействия с природой, Новое время стало тре-
тьим качественным этапом формирования современ-
ного экологического сознания.

Историческое развитие «западного мировоз-
зрения» привело к господству «парадигмы челове-
ческой исключительности». Для нее характерны: ан-
тропоморфизм, антиэкологизм и социальный
оптимизм и базирующееся на ней экологическое
сознание может быть в целом названо антропоцент-
рическим [1]. Его признаки и структурные компо-
ненты, представлены в таблице 1.

Современный антропоцентрический тип эко-
логического сознания Дерябо С.Д. характеризует как
систему представлений о мире, для которой харак-
терны:
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1) противопоставленность человека как высшей цен-
ности и природы как его собственности;

2) восприятие природы как объекта одностороннего
воздействия человека;

3) прагматический характер мотивов и целей взаи-
модействия с ним.

Как видим, для антропоцентрического эколо-
гического сознания характерно противопоставление
природы и человека, высшей ценностью является
сам человек, использующий природу для удовлетво-
рения своих прагматических потребностей и не рас-
пространяющий на взаимодействие с ней этические
нормы и правила.

Понимание того, что для преодоления эколо-
гического кризиса, необходимо новое видение мира,
новый тип экологического сознания, новая система
взаимоотношений человека с природой привело к
возникновению так называемой «новой инвайрон-
ментальной парадигмы». Базирующееся на ней эко-
логическое сознание названо экоцентрическим. Его
основные признаки и структурные компоненты пред-
ставлены в таблице 1.

Экоцентрический тип экологического созна-
ния – это система представлений о мире, для кото-
рой характерны:
1) ориентированность на экологическую целесооб-
разность, отсутствие противопоставленности чело-
века и природы;

2) восприятие природных объектов как полноправ-
ных субъектов, партнеров по взаимодействию с
человеком;

3) баланс прагматического и непрагматического вза-
имодействия с природой.

То есть, для экоцентрического экологическо-
го сознания характерно наделение объектов и явле-
ний природы субъективными свойствами, в резуль-

тате чего сама природа признается как ценность,
отношения с ней строятся на принципах равнопра-
вия и распространения на мир природы этических
норм и правил.

Экологическое сознание, экологическое пред-
ставление, сформированные в процессе жизнедея-
тельности человека становятся в последующем тем
фундаментом, на основе которого вырабатываются
основные направления в решении экологических, эти-
ческих, экономических проблем взаимодействия че-
ловека с природой.

Как уже указывалось, в формировании эко-
центрического экологического сознания важное, а
можно сказать основополагающее, значение имеет
субъективное восприятие мира природы.

Современная форма субъектного восприятия
природных объектов субъектификация – принципи-
ально отличается от атрибуции субъектности, свой-
ственной архаическому сознанию.

Субъектификация – это процесс наделения
природных объектов и явлений функциями субъек-
та, после чего они начинают восприниматься как
субъекты, т.е. это процесс наделения природных
объектов человеческими качествами, свойствами,
уподобления их человеку.

От анимистических концепций она отличает-
ся тем, что никак не связана с представлениями о
наличии потустороннего мира духов: субъектно вос-
принимается сам природный объект, а не некий дух,
живущий в нем.

При персонификации природный объект –
это, скорее всего, не столько природный объект,
сколько воплощение кого-либо человеческого каче-
ства абстрактного понятия идеи. А при субъектифи-
кации природный объект является самим собой, а не
«воплощением чего-либо».

Таблица1  
Структура антропоцентрического и экоцентрического экологического сознания 

 
Антропоцентрическое экологическое сознание Экоцентрическое экологическое сознание 

1. Высшую ценность представляет человек 1.Высшую ценность представляет гармоническое 
развитие человека и природы 

2. Иерархическая картина мира 2. Отказ от иерархической картины мира 

3.Целью взаимодействия с природой является 
удовлетворения тех или иных прагматических 
потребностей 

3.Целью взаимодействия с природой является 
оптимальное удовлетворение как потребностей 
человека, так и потребностей всего природного 
сообщества. 

4. «Прагматический императив»: правильно то, что 
полезно человеку 

4. «Экологический императив»: правильно только 
то, что не нарушает существующее в природе 
равновесие. 

5.Природа воспринимается как объект человеческой 
деятельности 

5. Природа воспринимается как равноправный 
субъект по взаимодействию с человеком 

6. Этические нормы и правила не распространяются 
на взаимодействие с миром природы 

6. Этические нормы и правила равным образом 
распространяются как на взаимодействие людей, так 
и на взаимодействие с природой 

7. Развитие природы мыслится как процесс, который 
должен быть подчинен целям и задачам человека 

7. Развитие природы мыслится как процесс 
взаимовыгодного единства 

8. Деятельность по охране природы продиктована 
дальним прагматизмом: необходимостью сохранить 
природную среду, чтобы ею могли пользоваться 
будущие поколения 

8. Деятельность по охране природы продиктована 
необходимостью сохранить природу ради нее самой 
и ради людей 
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Наиболее близок к субъектификации антро-
поморфизм. Антроморфическая картина мира стро-
ится на представлениях о том, что природным объек-
том присущи человеческие свойства, качества, что
природные объекты могут думать, чувствовать точ-
но также как и люди, они, практически, превращают-
ся в «людей в другом обличии». Принципиальное
отличие антропоморфизма от субъектификации зак-
лючается в том, что субъектные свойства мыслятся
как имеющиеся у природных объектов в действитель-
ности, а при последней человек отдает всегда себе
отчет в том, что природные объекты не обладают
этими свойствами, но тем не менее, продолжают
воспринимать их как субъектов. В силу этого стано-
вится возможным общение с природой, отдельны-
ми ее объектами. Например, разговаривать с кош-
кой, растениями, цветами. Субъектификация является
наиболее мощным средством формирования
субъектного восприятия природы, что в свою оче-
редь, является мощным средством построения сис-
темы отношений к природе, миру в целом.

В субъектном восприятии мира природы важ-
ное значение имеют эмоции. Разные объекты могут
вызывать различные эмоции: эстетические, познава-
тельные, этические, практические. Одни и те же объек-
ты у разных людей могут вызывать различные эмо-
ции. На эмоции накладываются знания личности, ее
представления о мире природы, мышление и др.

На структуру восприятия оказывает влияние
и потребностно-мотивационный компонент лично-
сти. И особое влияние на восприятие конкретного
объекта природы оказывает мировоззрение челове-
ка, его сознание, система ценностных ориентаций.

Субъектное восприятие служит основой для
построения и проявления отношений к природе. Как
человек воспринимает природу, какой внутренний
образ ее он у себя формирует, в какой степени наде-
ляет ее субъектными свойствами (очеловечивает), от
этого будет во многом зависеть и его конкретное от-
ношение к ней. В свою очередь, сформировавшиеся
и закрепившиеся отношения будут способствовать
расширению сферы восприятия, насыщению ее но-
вым содержанием.

Выводы.
Субъективное отношение человека к природе

– это достаточно сложная сфера взаимодействия че-
ловека с миром, где находят выражение позиции лич-
ности, ее взгляды, установки, обусловленные уров-
нем развития экологического сознания и уровнем
воспитания. Основной целью экологического обра-
зования и воспитания подрастающего поколения яв-
ляется формирование личности, наделяющей при-
роду признаками субъектности и характеризующейся
балансом прагматического и непрагматического вза-
имодействия, сознательно и ответственно осуществ-
ляющей не только свои действия по отношению к
природе, но и совершающей поступки, несущие вы-
сокий заряд нравственности и порядочности, духов-
ности в широком смысле этого слова.

В перспективе очень важно, чтобы професси-
ональная подготовка студентов педагогических ву-

зов предусматривало изучение психологических ос-
нов развития экологического сознания.
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СПОСІБ ПЛАСТИКИ ГЛИБОКИХ ДЕФЕКТІВ
ПОКРОВНИХ ТКАНИН СТОПИ ТА ГОМІЛКИ

Зенін О.К., Крюков Е.Л.
Донецький державний інститут здоров’я,

фізичного виховання і спорту
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького

Анотація. В роботі представлений спосіб пластики глибоко-
го дефекту покривних тканин стопи та гомілки. Суть спосо-
бу: вимірюють площину дефекту, величину якої вводять у
комп’ютер та за допомогою оригінальної програми
«Vasculograph» розраховують мінімальний  діаметр необхід-
ної судини-перфоранту та область її розташування у басейні
однієї з артерій трифуркації, після чого виконують ультра-
звукове доплерографічне ангіосканування , індивідуально
прецизійно лоцирують судину-перфорант з розрахованим
мінімальним діаметром, відносно якого визначають  місце
потенціального клаптю, викроюють його та закривають де-
фект стопи або гомілки.
Ключові слова. Пластика глибоких дефектів покровних тка-
нин, артерії-перфоранти гомілки та стопи, комп’ютерна про-
грама «Vasculograph».
Аннотация. Зенин О.К., Крюков Э.Л. Способ пластики глубо-
ких дефектов покровных тканей стопы и голени. В работе
представлен способ пластики глубоких дефектов покровных
тканей стопы и голени. Сущность способа: измеряют пло-
щадь дефекта, величину которой вводят в компьютер и с по-
мощью оригинальной программы «Vasculograph» рассчиты-
вают минимальный диаметр необходимой артерии-перфоранта
и область ее расположения в бассейне одной из артерий три-
фуркации, после чего выполняют ультразвуковое доплерог-
рафическое ангиосканирование , индивидуально, прецизион-
но лоцируют артерию-перфорант с расчетом минимального
диаметра, относительно которого определяют место потен-
циального лоскута, выкраивают его и закрывают дефект сто-
пы или голени.
Ключевые слова. Пластика глубоких дефектов покровных
тканей, артерии-перфоранты голени и стопы, компьютерная
програма «Vasculorgraph».
Annotation. Zenin О.К., Kruycov E.L.  Plasty method of deep
wounds of leg and foot. In the article the new method of plasty
of leg and foot deep wounds is introduced. The essence of the
method: to measure the wound defect square and input the data
into the original PC program “Vasculograph”, then calculate
the minimal diameter of the necessary perforator artery and its
location in one of the trifurcation artery pool, and then perform
the ultrasound doppler angioscanning and locate precisely and
individually the perforator artery with the calculation of the
minimal diameter and in regard with this data find the place of
the potential flap and perform the defect closure surgery using
this flap.
Key words. Wound deep defects plasty, shin perforator arteries,
PC soft ware “Vasculograph”.
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Вступ.
Глибокі дефекти покривних тканин гомілки і

стопи до теперішнього часу залишаються однією із
складних проблем сучасної клінічної хірургії. Не див-
лячись на деякі успіхи, традиційні методи аутодер-
мопластики не завжди забезпечують задовільні як
найближчі, так і віддалені результати [3], а мікрохі-
рургічні методи аутотрансплантації є складними в
технічному плані. Відомий спосіб пластики глибоко-
го дефекту покривних тканин стопи та гомілки [1,4],
шляхом вимірювання площини дефекту, викроюван-
ня шкіряного клаптю та закриття дефекту. Для цього
визначення площини та локалізації шкіряного клап-
тю виконують інвазійним методом, для чого вводять
фарбувальну речовину у судину-перфорант та виз-
начають площину шкіряного клаптю, яку він крово-
постачає.

Недоліком способу є порівняно висока трав-
матичність та недостатня ефективність пластики у
зв’язку з тим, що не враховують індивідуальні особ-
ливості ангіоархітектоніки стопи або гомілки та базу-
ються на усереднених даних, отриманих на анатоміч-
них препаратах. Як наслідок, вони не підходять для
більш-меньш прецизійного планування операцій з
пластичного закриття дефектів гомілки та стопи з ви-
користанням місцевих васкуляризованих клаптів. Крім
того, неможливо точно визначити місце й площину
взяття васкуляризованого шкіряного клаптя, який буде
ефективно приживлятися.

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного вихован-
ня і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Тому метою роботи було створення нового

способу пластики глибокого дефекту покривних тка-
нин стопи та гомілки шляхом доопераційного розра-
хунку мінімального діаметра судини та визначення
оптимальної площини й місця потенціального вас-
куляризованого шкіряного клаптю, що надає можли-
вості індивідуального підбору життєздатних васкуля-
ризованих клаптів.

Результати дослідження.
Сутність способу, полягає у тому, що вимірю-

ють площину дефекту, величину якої вводять у комп-
’ютер та за допомогою комп’ютерної програми
«Vasculorgraph» [2] розраховують мінімальний діа-
метр необхідної судини-перфоранту та область її роз-
ташування у басейні однієї з артерій трифуркації,
після чого виконують ультразвукове доплерографіч-
не ангіосканування, індивідуально прецизійно лоци-
рують перфорант з розрахованим мінімальним діа-
метром, відносно якого визначають місце
потенційного клаптю, викроюють його та закрива-
ють дефект стопи або гомілки.

Новим у способі, є те, що вводять у комп’ю-
тер величину виміряної площини дефекту та за допо-
могою оригінальної програми «Vasculorgraph» роз-
раховують мінімальний діаметр  необхідної
судини-перфоранту та область її розташування у ба-
сейні однієї з артерій трифуркації, після чого викону-

ють ультразвукове доплерографічне ангіоскануван-
ня, індивідуально прецизійно лоцирують судину-пер-
форант з розрахованим мінімальним діаметром,
відносно якого визначають місце потенціального
клаптю, викроюють його та закривають дефект сто-
пи або гомілки.

Судини підшкіряно-жирової клітковини розпо-
ділені украй нерівномірно за діаметром, коливання
якого істотно впливають на місцеве кровопостачан-
ня. З урахуванням того, що кровопостачання через
судини є прямо пропорційним четвертому ступеню
його радіусу, розрізнення у колібрі сусідніх судин у
два рази будуть відповідати різниці у величині крово-
постачання у шістнадцять разів, тому рівень крово-
постачання периферичних відділів шкіряних клаптів
однакової локалізації на різних боках тіла істотно
відрізняється, а ще й більше у різних людей. 3 приво-
ду цього треба розрахувати мінімальний діаметр не-
обхідної судини-перфоранту та область його розта-
шування у басейні однієї з артерій трифуркації для
оптимального визначення площини та місця потенц-
іального шкіряного клаптю, що створюється.

Кровопостачання шкіри й підшкіряно-жиро-
вої клітковини гомілки, здійснюється в основному за
рахунок перфорантних артерій, які безпосередньо
відходять від судин трифуркації (передня, задня вели-
когомілкові та малогомілкова артерії) на передню та
задню поверхні гомілки та стопи. Перфорантні ар-
терії після прободіння поверхневої фасції гомілки, роз-
галужуються усередині підшкіряно-жирової клітко-
вини та забезпечують кровопостачання відповідної
шкірно-фасціальної ділянки. Розподілення артерій
гомілки є в основному дихотомічним та нерівнове-
ликим. Кожна материнська артерія розгалужується
на дві дочірні, при цьому одна з дочірніх гілок має
більший діаметр, а інша – менший, одна з яких пря-
мує краніально (доверху), а інша – каудально (дони-
зу) та паралельно поверхні шкіри у підшкіряно-жи-
ровій клітковині, тому можна точно визначити форму
та розрахувати площину шкіряного клаптю у межах
відповідного артеріального русла [2].

Теоретичною основою для визначення розмі-
ру шкірно-фасціальної клаптя, що пересаджують, з’я-
вилися широко відомі в світовій медичній літературі
«правила Ру» (Roux W.)  [2], які, в інтерпретації Мар-
рея (Murray C. D.), полягають в наступному:
1. Якщо деяка артерія розгалужується на дві однакові
гілки, то вони відходять під однаковими кутами до
основного стовбура.

2. Якщо одна з двох гілок тонша іншій, то товща гілка,
або продовження основної артерії, утворює з ос-
новним стовбуром менший кут, ніж тонка гілка.

3. Всі відгалуження, які такі малі, що вони практично
не зменшують основний стовбур, відходять від ньо-
го під великим кутом.

Для пояснення цих правил В. Ру (Roux W.) зап-
ропонував гіпотезу, про те, що конструкція і функці-
онування кровоносної системи відповідає принципу
мінімальних витрат біологічного матеріалу, витраче-
ного на її побудову, і принципу мінімальної роботи,
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необхідної для просування по ній крові. При цьому
артеріальні дихотомії під впливом гемодинамічного
чинника приймають конфігурації, які для даних умов
є якнайкращими зі всіх можливих, тобто оптималь-
ними. Англійський фізіолог С. Д. Маррей в 1926 році
(Murray С. D.) запропонував рівняння, що дозволяє
розрахувати оптимальну величину кута розгалужен-
ня в судинній дихотомії.

У новій редакції «Правила Ру» були сформу-
льовані у вигляді набору рівнянь галуження довіль-
ної артерії з діаметром  do (рис. 1) на дві дочірні ар-
терії з діаметрами d1 і d2 і кутами галуження  α1  і  α2
відповідно:
1. если d1≈d2, то α1 ≈ α2 ,
2. если d1<d2, то α1>α2 ,
3. если d1<<d2  и  d0≈d2, то α1 ≈ 90°, α1 ≈ 0°.

Якщо розрахувати параметри галуження
OABC, яке забезпечує постачання рідини з крапки O
у крапки B і C (рис. 1.) з мінімальними витратами
енергії, то для кутів оптимального галуження можна
одержати:

(1)

У роботі [2], присвяченій, зокрема, і артері-
альному руслу гомілки (і перфорантним артеріям,
зокрема), наводяться наступні анатомічні факти:
1. Кровопостачання шкіри і підшкірно-жирової клітко-
вини гомілки здійснюється в основному за раху-
нок перфорантних артерій, що безпосередньо
відходять від, так званих судин трифуркації (місце
розгалуження підколінної артерії на передню і зад-

ню великогомілкової артерії, а також надалі мало-
гомілкову артерію).

2. Перфорантні артерії, після прориву поверхневої
фасції гомілки, розгалужуються усередині
підшкірно-жирової клітковини (усередині просто-
ру між внутрішньою поверхнею шкіри і зовніш-
ньою поверхнею поверхневої фасції гомілки) і за-
безпечують кровопостачання відповідної
шкірно-фасціальної  ділянки.

3. Розподіли артерій гомілки (у тому числі і перфо-
рантних артерій) в 98% є дихотомічним і нерівно-
великим, тобто, кожна материнська артерія (D)
ділиться на дві дочірні, при цьому одна з дочірніх
гілок (dmax) має більший внутрішній діаметр, а інша
– менший (dmin).

4. Існують строгі регресійні залежності між внутріш-
німи діаметрами материнської артерії і дочірніми з
великим і меншим діаметрами, початковим діамет-
ром материнської артерії і загальною її довжиною
від початку до рівня гемомікроциркуляторного
русла (до судин з внутрішнім діаметром рівними
0,1 мм):

dmax=0.88D-0,009 (R2=0,95)  (2),
dmin=0,58D-0,056 (R2=0,73)  (3),
L=76,41D + 1,68 (R2=0,91)  (4),

де D – внутрішній діаметр материнської артерії (мм),
dmax – внутрішній діаметр максимальної дочірньої
гілки (мм), dmin – внутрішній діаметр мінімальної
дочірньої гілки (мм), L – загальна довжина мате-
ринської артерії від початку до рівня гемомікроцир-
куляторного русла (0,1 мм) (мм), R2 – величина дос-
товірності апроксимації.

Рис. 1.  Схема дихотомічного
артеріального розгалуження.

Рис. 2. Графічне зображення артеріального русла
перфорантної артерії, яке було відновлене

і візуалізоване програмою Vasculograph (D=0,5 мм),
а також розрахована площа, яку воно займає

Площа=1912.97 мм2

Довжина=56.51 мм
Ширина=67.71 мм
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Використовуючи ці регресійні рівняння мож-
на відновити ціле артеріальне русло будь-якої перфо-
рантної артерії, якщо знати її початковий внутрішній
діаметр. Крім того, враховуючи факти, що дана пер-
форантна артерія розгалужується на дві дочірні гілки
(дихотомічно), одна з яких прямує краніально (вго-
ру), а інша каудально (вниз) і паралельно поверхні
шкіри в підшкірно-жировій клітковині, можна визна-
чити форму і розрахувати площу, яку займає артері-
альне руслом, що утворилося  (рис.2).

На основі цих анатомічних відомостей було
розроблено математичну модель, реалізовану у виг-
ляді оригінальної комп’ютерної програми
«Vasculograph», яка дозволяє моделювати русло пер-
форантних артерій та  розраховувати площину, що
займається цим руслом. За допомогою ультразвуко-
вого ангіосканування відшукується місце з розрахо-
ваним діаметром перфоранту, який кровопостачає
потенціальний шкіряний клапоть для наступної плас-
тики. Завдяки цьому отримується можливість опти-
мального розрахунку та індивідуального відбору
шкіряного клаптя як за локалізацією, так і за площи-
ною з урахуванням анатомічних особливостей конк-
ретно для кожної людини.

Спосіб реалізують наступним чином. Вимірю-
ють площину дефекту, величину якої вводять у комп-
’ютер та за допомогою програми «Vasculograph»
розраховують мінімальний діаметр необхідної суди-
ни-перфоранту та область її розташування у басейні
однієї з артерій трифуркації. Після цього проводять
ультразвукове доплерографічне ангіосканування з
використанням ультразвукового сканера преміум-
класу “SONOLINE Elegra Advanced” (Siemens, Німеч-
чина) та застосуванням електронних датчиків: кон-
вексного з магістральною частотою 3,5 МГц та
лінійного з магістральною частотою 7,5 МГц. Потім
за візуалізованим на екрані зображенням судинного
русла індивідуально прецизійно лоцирують судину-
перфорант з попередньо розрахованим мінімальним
діаметром, відносно якого визначають оптимальне
місце й площину потенціального клаптю. Далі після
обробки операційного поля розчином йоду січуть
краї дефекту у межах здорових тканин, і рану проми-
вають розчином антисептику. У відповідності з роз-
рахованими параметрами місця й площини дефекту
формують місцевий васкуляризований шкіряно-фас-
ціальний клапоть з основою, що включає осьову ар-
терію, та переміщують із закриттям дефекту.

Висновки.
Використання способу, надає можливості

щодо індивідуального підбору місцевих васкуляри-
зованих клаптів з наступним забезпеченням їх життє-
здатності.

Спосіб, може бути використаний для хірургіч-
ного лікування хворих з глибокими дефектами по-
кривних тканин стопи й гомілки з оптимізацією плас-
тики місцевими васкуляризованими клаптями.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем пластики гли-
боких дефектів покровних тканин стопи та гомілки.
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ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ФАХІВЦІВ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Зенченков І.П.
Донецький державний інститут здоров’я,

фізичного виховання і спорту

Анотація. З моменту становлення України як незалежної дер-
жави і подальшого її розвитку, соціальна функція освіти ви-
щих навчальних  закладів збільшується. На цей час вже не
стає питання про потрібність виховання студентів, тому що
соціальна функція вищої освіти полягає у передачі загально-
людських цінностей, специфічним професійним навичкам  і
правилам соціального саморегулювання у процесі навчан-
ня. Тому на кожного майбутнього фахівця покладається зав-
дання  усвідомлено реалізувати свої суспільно-професійні і
духовні придбання у суспільстві.
Ключові слова: духовність, цінність, фахівець, реабілітація,
діяльність, знання, творчість, гуманність.
Аннотация. Зенченков И.П. Духовные ценности специалис-
тов физической реабилитации . С момента становления Ук-
раины как независимого государства и последующего его
развития, социальная функция образования высших учеб-
ных заведений  увеличивается. В настоящее время уже не
становится вопрос о необходимости воспитания  студентов,
потому что социальная функция высшего образования зак-
лючается в передаче общечеловеческих ценностей, специ-
фических профессиональных навыков и правилам социаль-
ного саморегулирования в процессе обучения. Поэтому на
каждого будущего специалиста возлагается задача осознан-
но реализовать свои общественно профессиональные и ду-
ховные приобретения в обществе.
Ключевые слова: духовность, ценность, специалист, реаби-
литация, деятельность, знания, творчество, гуманность.
Annotation. Zenchenkov I.P. The Spiritual values of specialists
of physical rehabilitation. From the moment of becoming of
Ukraine as independent state and subsequent his development,
the social function of formation of higher educational
establishments is multiplied. Presently already a question does
not become about the necessity of education of students, because
the social function of higher education consists in the
transmission of common to all mankind values, specific
professional skills and to the rules of social self-regulation in
the process of teaching. Therefore on every future specialist a
task realized to realize it publicly professional and spiritual
acquisitions in society is laid.
Keywords: spirituality, value, specialist, rehabilitation, activity,
knowledge, creation, humanity.

Вступ.
Розвиток соціально-економічних перетворень

в Україні, інтеграція її в європейське суспільство, ство-
рює потрібність у фахівців нового якісного рівня. Це у
свою чергу впливає на зростання науково-педагогіч-
них досліджень, яке характеризується подальшою
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розробкою процесу професійної підготовки майбутніх
фахівців. Найбільш пріоритетний характер є питання,
що стосуються педагогічного забезпечення навчаль-
но-виховного процесу, внаслідок того, що від їх успіш-
ного рішення залежить підвищення ефективності про-
цесу професійної підготовки майбутніх фахівців.

Особу гостроту і актуальність придбавають
питання, що стосуються підготовки майбутніх
фахівців фізичної реабілітації. Тому що фізична реа-
білітація є однією з нових фахових спеціальностей у
галузі фізичної культури і спорту. І перед фізкультур-
ними вищими навчальними закладами стоїть найваж-
ливіша задача щодо підготовки майбутніх фахівців
фізичної реабілітації до професійної діяльності.

Професійна діяльність фахівців фізичної реаб-
ілітації пов’язана з організацією і проведенням занять
з метою відновлення або заміни втрачених функцій
окремих органів, систем чи організму у цілому. Тому
у практичній діяльності вони стикаються з пробле-
мами відновлення здоров’я людей після травми або
хвороби, проведення профілактичних заходів, корек-
ція розвитку підростаючих дітей різного віку, догляд
за хворими та ін. [9, 2, 8]

Згідно з перерахованими проблемами можли-
во зробити висновок, що фізична реабілітація вхо-
дить до медичної, соціальної, психологічної реабілі-
тації і вона включає до себе систему заходів щодо
відновлення або компенсації фізичних можливостей
та інтелектуальних здібностей, поліпшення фізичних
якостей; є формою підвищення функціонального ста-
ну організму; поліпшення фізичних якостей, психо-
емоційної стійкості, й адаптаційних резервів організ-
му людини засобами і методами фізичної культури,
елементів спорту і спортивної підготовки, масажу,
фізіотерапії і природних чинників.

У зв’язку з цим фахівці фізичної реабілітації у
своєї професійної діяльності повинні використову-
вати знання з педагогіки, методики фізичної культу-
ри, психології, медико-біологічних дисциплін та ін.
Наскільки фахівці фізичної реабілітації володіють про-
фесійною майстерністю, знаннями і вміннями, які
отримані у процесі професійної підготовки, залежить
якість використання реабілітаційних заходів.

Підвищення професіоналізму у майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації є важливим завдан-
ням, оскільки від їх компетентності залежить здоро-
в’я і фізичний стан дорослих і дітей. В коло діяльності
фахівця з фізичної реабілітації входить: відновлення
та корекція фізичного стану людей після травм, про-
ведення різних профілактичних заходів. Для цього
фахівцям фізичної реабілітації потрібні глибокі знан-
ня і навички. Проте підвищення якості й рівня знань у
студентів спеціальності фізична реабілітація призво-
дить до того, що у майбутніх фахівців формується
„механічний підхід” до людини, як до медико-біологі-
чної системи. В результаті у студентів втрачається
розуміння соціального значення і духовної сутності
людини, і вона вже розглядається ними, як біологічна
істота. Формується вузько-прагматичний підхід, рац-
іоналістичне відношення до світу. Таким чином, існу-
юча професійна підготовка має технологічний харак-

тер і не дає можливості сформувати в них духовні
цінності у відношенні до хворої людини.

В практиці люди, проходячи реабілітаційні за-
ходи, чекають від фахівців з фізичної реабілітації по-
розуміння, прояви уваги і доброти, любові, співпе-
реживання й участі в їх долі. Таке можливе тільки від
людини високо духовно розвинутої, яка зможе при-
нести в реабілітаційний процес повноту почуттів і
співпереживання, прояву творчості, знайти гумані-
стичну сутність реабілітації. У цьому аспекті форму-
вання духовних цінностей у студентів, відповідного
відношення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих,
стимулювання фізичного і духовного саморозвитку
виступає важливою проблемою вищої освіти.

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного вихован-
ня і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – теоретично обґрунту-

вати духовні цінності фахівців фізичної реабілітації.
Завдання дослідження – визначити сутність

духовних цінностей фахівців фізичної реабілітації.
Результати дослідження.
Духовність являє собою внутрішню енергетич-

ну силу особистості, стрижень життя, ієрархію загаль-
нолюдських національних цінностей, а також твор-
чості за законами Краси.

Через вчинки та діяльність людини реалізуєть-
ся духовність і вона постає як відповідальний суб’єкт
життєтворчості. Духовність у свою чергу проявляєть-
ся через духовні цінності особистості.

У ході нашого дослідження необхідно визна-
чити ті духовні цінності, які потрібно формувати у
майбутніх фахівців із фізичній реабілітації у процесі
професійної підготовки. Фахівці із фізичної реабілі-
тації у своєї діяльності повинні бути професіонала-
ми, проявляти гуманне ставлення до людей і мати
творчий підхід у своєї роботі.

Щоб бути професіоналом своєї справи, су-
часним фахівцям з фізичної реабілітації необхідно
вміти відчувати настрій хворої людини, її емоційний
та внутрішній стан, запити, бажання, тобто своєю
душею відчувати її душу. Важливо так будувати ре-
абілітаційний процес, спілкування з хворими людь-
ми, щоб за бажанням якнайкраще виконати реабіл-
ітаційні заходи, використанням творчих підходів до
методів та методик проведення реабілітаційних за-
ходів, не втратити здатність жаліти, співчувати, рад-
іти спілкуванню з людьми, вміння бачити красу у
звичайних речах.

Як вважає психолог-дослідник А. Маркова,
„Професіоналом можна рахувати людину, яка ово-
лоділа нормами професійної діяльності, професій-
ного спілкування і здійснює їх на високому рівні, до-
биваючись професійної майстерності, дотримуючи
професійну етику, слідуючи професійним ціннісним
орієнтаціям; який змінює і розвиває свою особу і
індивідуальності засобами професії; який прагне вне-
сти творчий внесок в професію, збагативши досвід
професії; який прагне і уміє викликати інтерес сусп-
ільства до результатів своєї професійної діяльності,
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сприяє підвищенню ваги і престижу своєї професії у
суспільстві, гнучко враховує нові запити суспільства
до професії” [4, с.254].

Таким чином, бути професіоналом своєї спра-
ви для майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, це
не тільки мати знання та уміння професійної діяль-
ності, але також мати ціннісне ставлення до своєї про-
фесії. Ціннісне ставлення до своєї професії – це перш
за все ціннісне ставлення до знань та їх творче вико-
ристання у процесі діяльності.

Діяльність фахівця фізичної реабілітації може
бути наповнена проявами етичних, естетичних і тео-
ретичних духовних цінностей. Ці цінності можуть бути
здібностями людини, які вона проявляє у своєї діяль-
ності. Але це здібності можуть стати цінностями лише
при умові, якщо людина проявляє до них ціннісне
ставлення і вони мають гуманістичне направлення.
У сфері естетичних духовних цінностей фахівець
фізичної реабілітації може проявити у своєї діяльності
творчі здібності. Творчі здібності у діяльності фахів-
ця фізичної реабілітації реалізуються через: наход-
ження оптимальних рішень у нестандартних ситуац-
іях; прагнення на відкриття нового; усвідомлення
свого досвіду; створювати нові оригінальні ідеї; роз-
рішати проблемні ситуації; бачити проблему по но-
вому і удосконалювати процес; прагнення до гармонії
і красоти у процесі реабілітаційних заходах; прагнен-
ня до нових знань. Отже фахівець фізичної реабілі-
тації повинен бути творчою людиною.

Адже тільки для людині, яка прагне до твор-
чості, як вважає Я. Пономарьов, характерні оригі-
нальність, ініціативність, висока саморегуляція, ви-
сока працездатність і для неї важливо не тільки
досягнення мети у праці, але і сам процес [7]. На думку
Б. Ананьєва, до творчої людині належать такі власти-
вості, як глибина і гострота мислення, незвичайність
постанови питання і його рішення, інтелектуальна
ініціатива [1]. В. Петровський до важливих якостей
творчої особистості відносить вариативность і
гнучкість [6].

Але проява творчих цінностей неможлива без
знань. Тому для прояву творчих цінностей у діяль-
ності фахівця фізичної реабілітації необхідні теоре-
тичні духовні цінності – знання. Таким чином, знан-
ня для студентів повинні бути як цінність. Як вважає
В. Сластьонін: „Цінності-знання – це визначеним об-
разом упорядкована й організована система знань і
умінь, що представлена у вигляді педагогічних теорій
розвитку і соціалізації особистості, закономірностей
і принципів побудови і функціонування навчального
процесу” [5, с.119]. Звідси слідує, що у процесі про-
фесійної підготовки майбутні фахівці фізичної реаб-
ілітації у повній мірі повинні оволодіти фундамен-
тальними знаннями, мати змогу творити,
орієнтуватися в інформації що необхідно для його
професіональній діяльності, і це відноситься до
„цінності-знання”.

Відносно питання знань існують різні погляди:
від безумовного визнання науки і знань як цінності, до
твердження, що знання не мають великої цінності для
суспільства. Глибоку повагу перед знаннями демон-

стрував Сократ. Сучасний проповідник ери „великого
поновлення наук” Ф. Бекон проголосив: „Знання –
сила”. Засновник європейського раціоналізму Р. Де-
карт, у пошуках істини, надав знанням, мисленню он-
тологічний статус: „Я мислю – значить існую”. Інші
філософи сцієнтизму, позитивізму, матеріалізму вба-
чали знання, науку вищими досягненнями та ціннос-
тями людського буття: знання – абсолютна цінність.

Протилежну думку, сумнівну цінність знань
виражає цар Соломон у книзі „Еклесиаст”: „Хто при-
множує знання, примножує скорботу”. У середні віка
вважали, що знак небесного благовоління є розумо-
ва простота, убогість розумом. До розчарування,
песимізму відносно знань, привела і наукова-техніч-
на революція ХХ століття, з погляду їх корисності для
людей, хоча спочатку вона викликала ейфорію. Але
без знань неможливий прогрес і у сучасний час не-
можливе існування людства. Тому звідси слідує вис-
новок, що наукові знання, позитивна наука – велика
цінність. І коли хтось вказує на антицінність знань,
науки, він вказує перш за все на зловживання резуль-
татами наукових досягнень і винаходів. Вина у цьому
випадку повинна покладатися не на науку, а на тих
хто експлуатує знання у економічних, політичних і
ідеологічних цілях. Але самі знання є цінністю людсь-
кого буття.

У діяльності фахівців з фізичної реабілітації
мати знання і ціннісне ставлення до них – недостат-
ньо. В практиці зустрічаються багато непередбаче-
них обставин, завдяки яких у реабілітаційні заходи
фахівцям необхідне щось додавати. Тому викорис-
тання багатьох методів та методик реабілітації зале-
жить від того, як їх можливо пристосувати до кожної
людини і місця де проходить процес реабілітації. До-
давати щось нове для забезпечення процесу реабілі-
тації залежить від творчого використання знань. Та-
ким чином творчість фахівців з фізичної реабілітації
можливо більш конкретно визначити як процес ство-
рення нових шляхів рішення різних типів реабілітац-
ійних завдань Проява творчості в професійної діяль-
ності залежить від того, наскільки сформовані
естетичні духовні цінності фахівців з фізичної реабіл-
ітації.. Як було зазначено раніше творчість входить до
складу духовних цінностей.

Ціннісне ставлення до знань, проява творчих
цінностей у професійній діяльності можлива при гу-
манному ставленні до людини, коли фахівець відчу-
ває що це потрібне для людини. Коли фахівці фізич-
ної реабілітації становлять для себе питання не „Що я
можу робити? ”, а питання – „Що я можу зробити
для людини, якої потрібна професійна допомога?”,
тоді прояв духовних цінностей буде у повній мірі.
Духовні цінності повинні проявлятися у професійній
діяльності цілісно та у взаємодії, тоді можливо гово-
рити про ціннісне відношення у професійній діяль-
ності. Для цього повинне додати про етичні духовні
цінності, про гуманність до людині.

Хвора людина чутко сприймає, а іноді дуже
боляче, до себе ставлення, і за цім чітко слідкує. Вона
хоче, щоб її поважали, була значуща як повноцінна
людина, надавали увагу, співчували, відчувати до себе
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добре ставлення. І це можливо, коли фахівці з фізич-
ної реабілітації мають гуманістичне ставлення до
людини, можуть проявити терпіння, повагу, доброту,
співчуття. Все це належить до функцій моралі [3, с.99].
Згідно з цім, можна зробити висновок, що для діяль-
ності фахівців фізичної реабілітації потрібне сфор-
мованість гуманістичних цінностей.

Висновки.
Таким чином, фахівці із фізичної реабілітації у

своєї діяльності у ставленні до людини проявляють
духовно-гуманістичні цінності, реабілітаційні заходи
неможливі  без прояву духовно-творчих цінностей і
цінностей знань.

Тому для підготовки фахівців нового якісного
рівня, необхідно, щоб процес професійної підготов-
ки включав формування духовних цінностей студентів
спеціальності фізична реабілітація.

Подальша розробка цієї проблеми буде більш
детально розглядатися у дисертаційній роботі. Деякі
питання і результати дослідження будуть надруковані
у наступних статтях.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о со-
циальной помощи инвалидам , людям, получившим травмы
при различных обстоятельствах. Также рассматриваются
такие вопросы как: понятия, структура реабилитационного
процесса, психологическая коррекция, физическая культура
и спорт, как специфическая среда в социально-средовой ре-
абилитации  инвалидов.
Ключевые слова: инвалид, социальная реабилитация, жизне-
деятельность, физическая культура, спорт, структура реаби-
литационного процесса, психологическая реабилитация,

социально-средовая реабилитация инвалидов.
Анотація. Колесник Ю.О. Соціальна реабілітація інвалідів. У
даній статті розглядається питання про соціальну допомогу
інвалідам, людям, що отримали травми при різних обстави-
нах. Також розглядаються такі питання як: поняття, структу-
ра реабілітаційного процесу, психологічна корекція, фізич-
на  культура і спорт,  як специфічне середовище в
социально-средовой реабілітації інвалідів.
Ключові слова: інвалід , соціальна реабілітація, життєді-
яльність, фізична  культура, спорт, структура реабілітацій-
ного процесу, психологічна реабілітація, социально-средо-
вая реабілітація інвалідів.
Annotation. Kolesnik Y.A. Social rehabilitation of invalids. This
article is looking for social rehabilitation helping to invalids
and people who were taken an injury in different circumstances.
It’s looking through such questions like notions? Structure of
rehabilitation process, psychological correction, physical culture
and sports as a specific sphere in invalid’s social rehabilitation.
Key words: invalid, social rehabilitation, life activity, physical
culture, sport, the structure of rehabilitation process, social
surrounding of invalids.

Введение
На всех этапах своего развития человеческое

общество не оставалось безразличным к тем, кто имел
физические или психические нарушения. Эти лица
требовали к себе особого внимания. Если общество
не оказывало им адекватной помощи, если оно оста-
валось равнодушным к проблемам, то они станови-
лись тяжким бременем, большой проблемой и ис-
точником социальных проблем. История развития
проблемы инвалидности свидетельствует о том, что
она прошла сложный путь, начиная от физического
уничтожения, непризнания изоляции «неполноцен-
ных членов» до необходимости интеграции лиц с
различными физическими дефектами, патофизиоло-
гическими синдромами.

Среди населения Украины насчитывается око-
ло 4.5 млн. человек, имеющих официальный статус
инвалида. Кроме того, насчитывается приблизитель-
но такое же количество людей с ослабленным здоро-
вьем и ограниченной трудоспособностью. Все они
нуждаются в системе медицинских, психологических
и социально-экономических и реабилитационных
мероприятий. Иными словами, инвалидность стано-
вится проблемой не только одного человека или груп-
пы людей, а всего общества. Нетрудоспособные граж-
дане в каждой стране составляют предмет заботы
государства, которое социальную политику ставит во
главу угла своей деятельности. Основной заботой
государства по отношению к пожилым людям и ин-
валидам является их материальная поддержка (пен-
сии, пособия, льготы и т.д.). Однако нетрудоспособ-
ные граждане нуждаются не только в материальной
поддержке. Важную роль играет оказание им дей-
ственной физической, психологической, организаци-
онной и другой помощи.

Социальная реабилитация получила в после-
дние годы широкое признание. В современной на-
уке существует множество подходов к социальной
реабилитации и адаптации лиц с ограниченными
возможностями. Социальная реабилитация инвали-
дов важна не только сама по себе. Она важна как
средство интеграции лиц с ограниченными возмож-
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ностями в социум, как механизм создания равных
возможностей инвалидам, для того, чтобы быть со-
циально востребованными. Важными в разработке
теории социальной реабилитации являются подходы
к понятию инвалидности, предположенные Н.В. Ва-
сильевой [3], рассмотревшей восемь социологичес-
ких концепций инвалидизации.

Для того, чтобы проанализировать процесс
социальной реабилитации инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями, необходимо выяснить,
каково содержание понятия «инвалидность», каки-
ми социальными, экономическими и эмоциональ-
ными гениями оборачиваются те или иные патоло-
гии здоровья, что представляет собой процесс
социальной реабилитации, какую цель он преследу-
ет, какие элементы в него входят.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы – рассмотреть вопрос о социаль-

ной помощи инвалидам, людям, получившим травмы
при различных обстоятельствах. Также рассмотреть
такие вопросы как: понятия, структура реабилитаци-
онного процесса, психологическая коррекция, физи-
ческая культура и спорт, как специфическая среда в
социально-средовой реабилитации инвалидов.

Результаты исследований.
Все инвалиды по разным основаниям делятся

на несколько типологических групп.
· по возрасту: дети-инвалиды, инвалиды-взрослые;
· по происхождению инвалидности: с детства, вой-
ны, труда, по общему заболеванию;

· по причинам возникновения инвалидности: врож-
денное нарушение развития, несчастный случай,
ДТП, спортивный травматизм.

По степени трудоспособности все инвалиды
подразделяются на три группы: 1 группа - нетрудос-
пособные, 2-я – группа - временно нетрудоспособ-
ные или трудоспособные в ограниченных сферах; 3-
я группа - трудоспособные в щадящих условиях труда.

Цель реабилитации - восстановление социаль-
ного статуса инвалида, достижение им материаль-
ной независимости и его социальна адаптация (при-
ложение к постановлению Министерства труда и
социального развития РФ и Министерства здравоох-
ранения РФ № 1\30 от 29 января 1997 г.)

Следует учесть, что реабилитационный про-
цесс, как правило, состоит из трех этапов.
1-й этап - восстановительное лечение в стационаре.
2-й этап- реадаптация, т.е. приспособление больно-
го к условиям существования на том или ином
уровне в соответствии со степенью восстановле-
ния и компенсации функции, и 3-й - возвращение к
обычной деятельности.

Таким образом, сначала происходит меди-
цинская реабилитация, то есть больному оказыва-
ется помощь в лечении полученной травмы. Умень-
шение числа лиц с ограниченными возможностями
жизнедеятельности может достигаться средствами
медицины:

· через совершенствование профилактики;
· своевременное раннее выявление и диагностику;
· совершенствование реабилитационных меропри-
ятий;

· повышения качества медицинского сопровожде-
ния коррекционно- образовательного процесса.

Объем и содержание социальной реабилита-
ции лиц с ограниченными возможностями зависит в
немалой степени от тех принципов, которыми руко-
водствуются в своей деятельности субъекты реаби-
литации, общество в целом, государство, организу-
ющие и реализующие соответствующие социальные
программы. Социальные проблемы иного порядка
связаны с региональными условиями с наличием или
отсутствием спецшкол, специальных реабилитацион-
ных центров, специалистов-дефектологов в местах
проживания семей, где есть ребенок-инвалид.

Поскольку специальные образовательные уч-
реждения распределены по стране крайне неравно-
мерно, то дети-инвалиды часто вынуждены получать
образование и воспитание в специальных школах
интернатах. Попадая в такую школу, дети инвалиды
оказываются изолированными от семьи, от нормаль-
но развивающихся сверстников от общества в целом.
Аномальные дети как бы замыкаются в особом со-
циуме, вовремя не приобретают подлежащий соци-
альный опыт. Закрытость специальных образователь-
ных учреждений не может не сказаться на развитии
личности ребенка на его готовности к самостоятель-
ной жизни. Анализируя роль государства в органи-
зации помощи лицам с ограниченными возможнос-
тями, можно задаться вопросом, чьи интересы
должны удовлетворяться в первую очередь? Чаще
всего интересы инвалидов и интересы государства
совпадают, в конечном счете, однако возможны кон-
фликты разной глубины и расхождения интересов.
Если инвалид живет в семье, многие проблемы ре-
шаются относительно просто. А если он одинок?
Потребуются специальные работники, которые на-
ходили бы таких инвалидов, выявляли их способнос-
ти, помогали получать заказы, заключать договоры,
приобретать необходимые материалы и инструмен-
ты, организовывать сбыт продукции и т.п. Понятно,
что инвалид нуждается и в повседневном уходе, на-
чиная с утреннего туалета и кончая обеспечением
продуктами. Во всех этих случаях инвалидам помо-
гают специальные социальные работники, которые
за уход за ними получают заработную плату. За сле-
пыми, но подвижными инвалидами также закрепля-
ются оплачиваемые государством или благотвори-
тельными организациями работники.

Несмотря на серьезные требования к целост-
ности процесса реабилитации, этот последний (кон-
фликт интересов) представляет собой совокупность
относительно обособленных и структурированных
элементов, которые могут быть отделены друг от
друга в пространстве или во времени.

Структура социальной реабилитации является
предметом дискуссии. Так, Л.П. Храпылина [8] пред-
лагает выделять медицинские меры реабилитации,
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профессиональную реабилитацию. По мнению А.И.
Осадчих [6], инвалидность выступает как проблема
деятельности человека в условиях ограниченной сво-
боды выбора и включает в себя такие аспекты как:
· правовой;
· социально - средовой;
· психологический;
· образовательный.

Каждому из этих аспектов отвечает свое на-
правление реабилитации.

Законодательство о социальной помощи
инвалидам включает достаточно противоречивую
совокупность элементов, начиная с медицинской
реабилитации.

Психологическая реабилитация является са-
мостоятельным направлением реабилитационной
деятельности, направленным на преодоление страха
перед действительностью, изживание психологичес-
кого комплекса «калеки», укрепление активной, дея-
тельной личностной позиции. Активность человека
(в рамках психической организации) получает два
основополагающих направления:
1.Познание внешнего мира, производство предметов,
преобразование окружающей действительности

2.Нахождение смысла своего бытия в мире и тех его
продуктов, которые имеют значение для этого бытия.

Каждое из указанных направлений порождает
и соответствующие сферы приложения психической
активности. Одно – это мир вещей и деятельность,
которое производят эти «вещи», другое – мир идей,
связанный со смыслообразованием, производством
смысла.

Высший уровень психического здоровья это
личностно-смысловой уровень, или уровень лично-
стного здоровья, который определяется качеством
смысловых отношений человека.

Следующий уровень – уровень индивидуаль-
но-психологического здоровья человека, оценка ко-
торого связана со способностями человека строить
адекватные смыслам психологические способы реа-
лизации своих устремлений.

Психофизиологическое здоровье определяет-
ся особенностями внутренней, мозговой, нейрофи-
зиологической организацией актов психической дея-
тельности.

Образовательный - сложный комплекс, вклю-
чающий в себя процессы получения инвалидами
необходимого общего образования, при необходи-
мости - различных уровней и видов специального
или дополнительного образования. Образовательная
реабилитация частично перебивается педагогичес-
кой. В современных условиях доступ к качественно-
му образованию является одним из важнейших со-
циальных ресурсов, обеспечивающих достойный
социальный старт, развитие и полноценное существо-
вание индивидов. Таким образом, актуальность темы
исследования определяется: во-первых, логикой раз-
вития социально-педагогического знания, утвержда-
ющей необходимость формирования педагогичес-
ких систем, в комплексе обеспечивающих процессы

социализации и самореализации личности; во-вто-
рых, характером социокультурной ситуации, усугуб-
ляющей социально-культурные и личностные про-
блемы детей-инвалидов и требующей поиска
наиболее эффективных путей и средств их решения;
в-третьих, противоречием между социализирующим,
самореализационным и реабилитационным потен-
циалами культурно—досуговой деятельности и сте-
пенью их теоретического осмысления и реализации
в коррекционной и реабилитационной практике.

Социокультурная реабилитация составляет
важный элемент реабилитационной деятельности, так
как удовлетворяет блокированную у инвалидов по-
требность в информации, в получении социально-
культурных услуг, доступных видах творчества и
спорта, даже если они не приносят материального
вознаграждения. В качестве социокультурной реаби-
литации можно рассматривать спортивную реаби-
литацию инвалидов, в которой особенно сильны ме-
ханизмы соперничества, действующие также
зачастую в сфере творческой реабилитации. Поми-
мо общего оздоравливающего воздействия, занятия
спортом и участие в специальных соревнованиях для
инвалидов повышают степень координации движе-
ния, развивают общение, воспитывает командные
навыки. Положение инвалидов существенно ухудша-
ется в кризисные периоды развития общества - обо-
стряются чувства зависимости, неустроенности,
ущербности. В такой ситуации даже социальная ком-
муникация становится дополнительным источником
социального напряжения.

Социальная интеграция инвалидов, согласно
Стандартным правилам обеспечения равных возмож-
ностей для инвалидов [принятым Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 декабря 1993 года и другим декла-
рациям ООН], рассматривается как наиболее
перспективное направление современной социокуль-
турной политики.

Одним из путей вовлечения инвалидов в ак-
тивную социальную жизнь и профессиональную
деятельность, создание благоприятных условий для
их психологической и социальной реабилитации яв-
ляется физкультурно-оздоровительная и спортивная
деятельность. Инвалидность, связанная с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата составляет зна-
чительный удельный вес в структуре инвалидности в
целом. При этом заболевании наблюдается, как по-
ражение опорно-двигательного аппарата различной
степени тяжести, зачастую приводящее к тяжелой
ивалидизации, так и изменения в работе внутренних
органов, и, что особенно важно, интеллектуальные и
характерологические нарушения.

На сегодняшний день в нашей стране существу-
ет и успешно развивается система социально - педа-
гогической реабилитации лиц с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, в которой приоритетным
является использование психологического подхода.

Среди наиболее часто встречающихся огра-
ничения инвалидов являются травмы опорно - дви-
гательного аппарата. В связи с полученными трав-
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мами при различных обстоятельствах приводит к так
называемой гипокинетической болезни. В основе
которой лежат гипокинезия и гиподинамия. Проис-
ходит отрафия костных хрящей, суставов и костей.

Гиподинамия означает абсолютное и относи-
тельное снижение интенсивности двигательной ак-
тивности человека. Гипокинезия характеризуется
низким уровнем затрат энергию на мышечную ра-
боту, локальным характером мышечных действий.

Кумулятивное воздействие гиподинамии и ги-
покинезии приводит к негативным последствиям,
которые проявляются в следующем:
· трофические и дегенеративные изменения опор-
но-двигательного аппарата, его нервно-мышечно-
го и костного компонентов снижение тонуса мышц;

· нарушение устойчивости и надежности координа-
ции двигательных актов;

· контрактуры суставов;
· нарушение обменных процессов;
· детренированность мышц живота;
· нарушение сердечной деятельности;
· изменение дыхания, характеризующееся уменьше-
нием жизненной ёмкости легких и легочной венти-
ляции.

Именно физкультура и спорт в силу активи-
рующего воздействия на организм, на повышения
уровня физической подготовки, расширение круга
общения, стимуляции «духа состязания»рассматри-
вается как оздоровительная среда.

Цель физического воспитания- дать возмож-
ность инвалиду самому корректировать и компенси-
ровать свои недостатки.

Основными формами физического воспита-
ния являются:
· самостоятельные занятия физическими упражне-
ниями;

· организованные групповые и секционные занятия;
· инваспорт (организация и проведение соревнова-
ний по доступным видам спорта).

Возможности широкого общения с другими
инвалидами и здоровым окружением, дух состяза-
ния, положительные эмоции в ситуации успеха, рас-
ширение социального опыта- все это создает реаби-
литационную среду для инвалидов.

Развитие спорта инвалидов имеет более чем
столетнюю историю. Еще в XVIII и XIX ст. установ-
лено, что двигательная активность является одним из
основных факторов реабилитации инвалидов.

Первые попытки приобщения инвалидов к
спорту были предприняты в XIX ст., когда, в 1888 г., в
Берлине формировался первый спортивный клуб для
глухих. Впервые “Олимпийские игры для глухих” про-
ведены в Париже 10-17 августа 1924 г. В них участво-
вали спортсмены – представители официальных на-
циональных федераций Бельгии, Великобритании,
Голландии, Польши, Франции и Чехословакии. На
Игры прибыли спортсмены из Италии, Румынии и
Венгрии, в которых таких федераций не было. Про-
грамма Игр включала соревнования по легкой атле-
тике, велоспорту, футболу, стрельбе и плаванию.

Международный спортивный комитет глухих
(МСКГ) образован 16 августа 1924 г. В него вошли
федерации, объединяющие спортсменов с наруше-
нием слуха. На первом конгрессе МСКГ, который
состоялся в Брюсселе 31 октября 1926 г., принят Ус-
тав этой организации. Однако, начиная с 1924 г., МСКГ
каждые четыре года проводит летние Всемирные
игры глухих. До начала второй мировой войны в него
вступают Германия, Швейцария, Дания, Норвегия,
Финляндия, Швеция, Австрия, США и Япония.

В 1963 году создана Международная спортив-
ная организация инвалидов. Цель Специальных Олим-
пийских Игр – пропаганда привлечения внимания
общества к инвалидам, к их проблемам адаптации в
социальной среде.

 Специальное оборудование спортивных за-
лов, бассейнов, спортивных площадок, оснащение
этих помещений специальными снарядами и специ-
фическими приспособлениями- все это будет содей-
ствовать более эффективной социальной интеграции
инвалидов посредством воздействия на различные
сферы их жизнедеятельности. При поступлении на
лечение и реабилитацию необходима тщательная
разработка комплекса упражнений не только на вос-
становление физических возможностей, но и для того,
чтобы пройдя реабилитацию, инвалид мог выполнять
упражнения дома. Конечной целью комплексной
многопрофильной реабилитации, как процесса и
системы, является предоставление человеку с анато-
мическими дефектами, функциональными наруше-
ниями, социальными отклонениями возможности
относительно независимой жизнедеятельности. С
этой точки зрения реабилитация предотвращает на-
рушение связей человека с окружающим миром и
выполняет профилактическую функцию по отноше-
нию к инвалидности.

Социальная реабилитация личности - это слож-
ный процесс ее взаимодействия с социальной сре-
дой, в результате которого формируются качества
человека, как подлинного субъекта общественных
отношений. Одной из главных целей социальной ре-
абилитации является приспособление, адаптация че-
ловека к социальной реальности, что служит, пожа-
луй, наиболее возможным условием нормального
функционирования общества.

Выводы.
В данной статье затронуты лишь немногие

проблемы инвалидов. К сожалению, в наше время
не всегда обращают на них внимание. Согласно пос-
ледним данным, статистика указывает, что их число
растет. На данный момент в нашей стране насчиты-
вается 3.5 человек с ограниченными возможностя-
ми. Наука не стоит на месте и, возможно, уже скоро
будет оказываться еще более квалифицируемая по-
мощь. Все выше сказанное говорит о том, что соци-
альный работник должен учитывать особенности
внутренней и общественной жизни инвалида, с кото-
рым он работает. Ему необходимо получение инфор-
мации, не только для удовлетворения потребностей
инвалида, но и для улучшения качества проводимой
им деятельности.
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Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
социальной реабилитации инвалидов.
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ
ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ

ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Ливацький О.В.

Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті роздивляються педагогічні аспекти вихо-
вання  фізичних якостей школярів в умовах допрофільної
підготовки. Основна увага приділяється вихованню системи
особистісних цінностей допрофільної підготовки як склад-
ника образу «Я» вихованця. Найвищою  метою виховання
виступає всебічний гармонійний  розвиток особистості, який
передбачає формування у людини певних якостей відповідно
до вимог морального, розумового, фізичного, трудового й
естетичного виховання, а гармонійність виступає основою
узгодження, поєднання, єдності цих якостей , їх взаємодо-
повнення і взаємозбагачення.
Ключові слова: допрофільне навчання, фізичні якості, фізич-
не виховання.
Аннотация. Ливацкий  А.В. Педагогические аспекты воспи-
тания физических качеств школьников в условиях допрофиль-
ной подготовки. В статье рассматриваются педагогические
аспекты воспитания физических качеств у школьников в ус-
ловиях допрофильной подготовки. Основное внимание  уде-
ляется воспитанию  системы личностных ценностей в допро-
фильной подготовке как составляющей образа «Я»
воспитанника . Высочайшей целью воспитания  выступает
всестороннее гармоническое развитие личности, которое
предусматривает формирование у человека определенных
качеств соответственно требованиям морального, умствен-
ного, физического, трудового и эстетичного воспитания, а
гармоничность выступает основой согласования, объедине-
ния, единства этих качеств , их взаимодополнение и взаимо-
обогащение.
Ключевые слова: допрофильное обучение, физические каче-
ства, физическое воспитание.

Annotation. Livackiy А.V. Pedagogical aspects of education of
physical quali ties of schoolboys in the conditions of before
profile preparation. In the article the pedagogical aspects of
education of physical qualities are examined for schoolboys in
the conditions of before profile preparation. Basic attention is
spared education of the system of personality values in before
profile preparation as constituent of appearance of «Ya» of
pupil. The highest purpose of education multifold harmonic
development of the person appears. It provides formation at
the person of defined qualities according to demands of
intellectual, mental, physical, labour and aesthetic education.
The harmonicity appears a basis of the coordination, affiliation,
unity of these quali ties, their mutual addit ion and mutual
enrichment.
Keywords: before profile teaching, physical qualities, physical
education.

Вступ.
Демократизація і гуманізація суспільства зу-

мовлюють необхідність пошуку шляхів посилення
виховної роботи у загальноосвітніх навчальних зак-
ладах з метою формування особистості, здатної до
самостійного вирішення проблем, самовизначення і
творчого саморозвитку, що знайшло відображення в
законах України «Про освіту», «Національній докт-
рині розвитку освіти України», Концепції педагогіч-
ної освіти.

Особливої уваги у цьому процесі вимагає
виховання фізичних якостей учнів основної школи в
умовах допрофільної підготовки, яка сприяє про-
фесійній орієнтації учнів основної школи у виборі
ними напряму профільного навчання у старшій
школі.

Така тенденція вимагає спрямувати виховний
процес загальноосвітніх навчальних закладів на підви-
щення в учнів основної школи інтересу до занять
фізичною культурою, до певних сфер фізкультурно-
спортивної діяльності, розширення знань, рухових
умінь та навичок у конкретному виді спорту, підви-
щення обсягу рухової активності як складової части-
ни здорового способу життя. Провідна роль в цьому
належить розробці курсів за вибором для учнів 8-9
класів спортивного спрямування як необхідна умова
нормального функціонування та розвитку організ-
му, що позитивно відображається на поглибленому
вивченні будь-яких циклів професійно зорієнтованих
предметів. Важливо при цьому показати вплив самої
професійної діяльності на стан здоровЧя та сформу-
вати стійкість до несприятливих умов праці, виховав-
ши звичку до виконання профілактичних комплексів
фізичних вправ.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми дає підста-
ви стверджувати, що нашій країні проблему проф-
ільного навчання досліджували такі вчені як Н. Бібік,
Л. Липова, А. Самодрин, Л. Іванова, О. Овчарук та ін.
Окремі питання педагогічної стратегії допрофесійної
фізичної підготовки учнів розкривають І. Латипов, Г.
Пономарева, Г. Шпаків та ін. Питання виховання фізич-
них якостей подано в роботах, Т.Круцевич, В.Плато-
нова, Б.Шияна, О.Демінського та ін.

Незважаючи на значну увагу педагогів, пси-
хологів, філософів, науковців у галузі теорії і методи-
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ки фізичного виховання до означеної проблеми, все
ж окремі її кардинальні питання залишаються поки
що нерозв’язаними. В науці не досліджувалися педа-
гогічні аспекти виховання фізичних якостей школярів
в умовах допрофільної підготовки.

Дослідження виконується в рамках науково-
дослідної роботи «Теорія і методика профільного
навчання за спортивним напрямком у старшій школі
в умовах безперервної освіти», що здійснюється на
кафедрі теорії і методики фізичного виховання Лу-
ганського національного університету імені Тараса
Шевченко (державний реєстраційний номер
0108U002431).

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи виступає визначення

педагогічних аспектів виховання фізичних якостей
школярів в умовах допрофільної підготовки.

Результати досліджень.
У процесі дослідження педагогічних аспектів

виховання фізичних якостей школярів в умовах доп-
рофільної підготовки було визначено основні завдан-
ня загальноосвітньої школи до яких віднесено різноб-
ічний розвиток індивідуальності дитини на основі
виявлення задатків і здібностей, формування
ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;
зміцнення і збереження морального, фізичного і пси-
хічного здоров’я вихованців; виховання школяра як
громадянина України, національно свідомої, вільної,
демократичної, життєво і соціально компетентної
особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і
приймати відповідальні рішення у різноманітних жит-
тєвих ситуаціях [1, c. 6-16].

 Разом з тим у концепції профільного навчан-
ня [2] зазначається, що старша школа має функціо-
нувати як профільна. Така спрямованість освіти і ви-
ховання школярів дає підстави сподіватися, що
досяжним є завдання розвитку всіх сутнісних сил ви-
хованця, які полегшуватимуть його інтеграцію в по-
вноцінне суспільне життя при збереженні своєї осо-
бистісної автономії, піднесення оздоровчої функції
фізичної культури, посилення мотиваційного компо-
нента виховання фізичних якостей та здорового спо-
собу життя.

Зазначаємо, що у процесі розвитку людини
великого значення набувають біологічні та соціальні
фактори як основні передумови виховання фізичних
якостей підростаючого покоління. Основною концеп-
цією взаємозв’язку розвитку особистості з вихован-
ням та навчанням виступає теорія Л.Виготського,
П.Блонського С.Костюка та ін.. згідно з якою розви-
ток дитини з самого початку визначається вихован-
ням та навчанням. Основною умовою розвитку осо-
бистості виступає діяльність, основи якої розроблені
в наукових дослідженнях А.Леонтьєва, С.Рубінштей-
на, А.Запорожця, Д.Ельконіна та ін.

На підставі цього ми можемо зробити узагаль-
нення, що виховання фізичних якостей школярів по-
винно проходити у зв’язку з освітою, коли в процесі
навчання особистість по справжньому освічується,
тобто розкриває в собі розумові, моральні та фізичні

якості. З огляду на це зазначаємо, що у шкільній про-
грамі з фізичної культури для учнів 5-12 класів [3, с.3-
5] виховання фізичних якостей виступає першочер-
говою задачею уроків фізичної культури. Такі
глобальні завдання, які окреслюються шкільною про-
грамою з фізичної культури для учнів основної та
старшої школи, можуть бути успішно реалізовані за
умови формування в учнів індивідуальних ціннісних
орієнтацій на заняття фізичними вправами, зміцнен-
ня здоровЧя, задоволення соціально значимих і осо-
бистісно орієнтованих потреб.

На думку І. Беха [ 4, с.218-225 ] теорія і методи-
ка фізичного виховання й розвитку підростаючої осо-
бистості має бути переосмислена насамперед на філо-
софсько-методологічному рівні . При цьому
системоутворюючою одиницею для рефлексивного
гуманітарного, а не природничо-наукового аналізу
цього рівня виступає категорія «цінність здоров’я».
Саме через цю категорію відкривається реальна мож-
ливість побачити здоров’я очима самого суб’єкта
здоров’я, тобто того, хто виступає його носієм, твор-
цем, а часто й руйнівником.

Таким чином, виховання фізичних якостей шко-
лярів буде проходити найбільш оптимально, якщо це
набуде для кожного учня особистісної цінності, як
складника образу «Я» вихованця. Адже закладені в
державних стандартах, в програмі фізичної культури
знання, уміння і навички спрямовані на включення
школярів у процес соціалізації, засвоєння форм і за-
собів фізичної культури та світових досягнень у сфері
рухової діяльності. А в ній, як відомо, найрельєфніше
відбиваються людські взаємовідносини і стосунки,
формується особистість, її свідомість, фізична куль-
тура, здоров’я, відбуваються психічні процеси, через
які керується і вдосконалюється рухова сфера підлітків.

У сучасній школі головна мета - це сприяти
розумовому, моральному, фізичному, естетичному
та трудовому розвитку, розкривати творчі можливості
, формувати гуманістичні відношення, забезпечува-
ти умови для розвитку індивідуальності дитини з ура-
хуванням його вікових особливостей [ 5, с. 138] . При
цьому процес виховання комплексний , підпорядко-
ваний ідеї цілісного розвитку особистості.

Зазначаємо, що В.Кремень визначив карди-
нальні тенденції, які впливають на всі сфери діяль-
ності людини, визначаючи подальший суспільний
розвиток України, підвищуючи продуктивність праці.
Річ у тім, що чим більш освічені люди, тим швидше
вони реагують на зміни в науці та техніці, першими
впроваджують нововведення, ефективніше засвою-
ють різні спеціальності, підвищують продуктивність
праці за рахунок раціоналізаторства, відповідально-
го ставлення до справи, що ще раз підтверджує не-
обхідність профільного навчання старшокласників,
де великого значення набуває виховання відповідних
майбутньої професії фізичних якостей.

Такі загальні тенденції виховання, загальна
мета виховання надають нам можливість усвідоми-
ти, що тільки на загальних суспільно значущих ос-
новах виховання підростаючого покоління можна
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казати про розвиток кожної особистості на підставі
індивідуальної мети виховання яка спрямовує кож-
ного школяра у коло своєї майбутньої професійної
діяльності, що актуалізує ідею допрофільної підго-
товки учнів основної школи. У цьому аспекті В.Сел-
іванов [6, с.71-72] зазначає, що конкретизація загаль-
ної мети виховання на рівні індивіда спрямована на
виявлення його природних задатків, того чим він
відрізняється від інших людей та в чому він може як
найбільше проявити себе. Виявлення цих задатків
можливо лише у процесі «опробування» індивіда у
різних видах діяльності тобто у процесі первинного
всебічного розвитку особистості саме у шкільному
віці. У подальшому при виявленні задатків може на-
бути цінності індивідуальна мета їх розвитку. Постає
питання у якому віці можуть бути виявлені задатки
та поставлена індивідуальна мета? Задатки окремих
здібностей можуть визначитися досить рано, ну на-
приклад вже у дошкільному віці: математичні
здібності, музичні, спортивні та ін.. Як відомо фізичні
здібності до занять гімнастикою, плаванням, фігур-
ним катанням у дітей 5-6 років надають можливості
вже в цьому віці визначити індивідуальну мету до-
сягнення високих спортивних результатів саме в цьо-
му виді спорту. Але багато здібностей, які необхідні
для виконання основних професійних обов’язків ви-
являються та розвиваються у дітей пізніше, десь у
14-16 років. Особливо це стосується здібностей до
гуманітарних професій (вчитель, лікар та інші). Тоб-
то для учнів основної школи допрофільна підготов-
ка як найбільше відповідає потребі визначення своїх
професійних здібностей. Лише у старший школі у
відповідності до більшості школярів уможливлюєть-
ся визначення конкретної мети виховання як фор-
мування особистості у конкретному напрямі май-
бутньої професійної діяльності в  умовах
профільного навчання.

Мета виховання реалізується за допомогою
змісту загальної освіти та змісту виховання у взає-
модії. Зміст загальної освіти як сукупність знань,
умінь і навичок які необхідні для кожної дорослої
людини визначає завдання фізичного виховання які
зумовлені об’єктивною необхідністю сучасного роз-
витку суспільства в забезпеченні оптимальної рухо-
вої активності людини і, як наслідок, досягнення пев-
них фізичних кондицій необхідних для виконання
важливих соціальних функцій.

Цілком зрозуміло, що фізичне виховання спря-
мовано на оптимізацію фізичного розвитку людини,
а також на вдосконалення фізичних якостей у єдності
з вихованням духовних та моральних якостей, підго-
товкою кожного члена суспільства до плідної діяль-
ності у різних сферах. З огляду на це відмічаємо вели-
ке значення всебічного виховання фізичних якостей
для школярів. Це як базовий шар на якому проходить
цілеспрямована рухова діяльність у різних сферах
життєдіяльності, проходить вдосконалення тіло будо-
ви, гармонійний та пропорційний розвиток м’язової
маси всіх частин тіла, сприяння вихованню правиль-
ної постави та забезпечення тілесної краси.

Це надає нам можливості зробити теоретичне
узагальнення, згідно з яким виховання фізичних яко-
стей школярів, яке найбільш оптимально проходить
тільки в процесі фізичного виховання, має бути доц-
ільним та комплексним у зв’язку з розвитком особи-
стості школяра на рівні формування цінностей, по-
треб, інтересів, мотивів у своєму подальшому
професійному самовизначенні де великого значення
набуває допрофільна підготовка.

Висновки.
Теоретичний аналіз педагогічних аспектів ви-

ховання фізичних якостей школярів надав нам змогу
визначити, що у процесі фізичного розвитку людини
великого значення набувають біологічні та соціальні
фактори як основні передумови виховання фізичних
якостей підростаючого покоління.

Найвищою метою виховання виступає все-
бічний гармонійний розвиток особистості, який пе-
редбачає формування у людини певних якостей
відповідно до вимог морального, розумового, фізич-
ного, трудового й естетичного виховання, а гар-
монійність виступає основою узгодження, поєднан-
ня, єдності цих якостей , їх взаємодоповнення і
взаємозбагачення.

Найбільш оптимально виховання фізичних
якостей школярів проходить в процесі фізичного ви-
ховання у комплексі з розвитком особистості школя-
ра на рівні формування потреб, інтересів, мотивів
бути здоровим, працездатним, красивим, що цілком
відповідає основній меті всебічного та гармонійного
розвитку особистості.

Виховання фізичних якостей школярів прохо-
дить у зв’язку з освітою, коли в процесі навчання осо-
бистість по справжньому освічується, а розвиток
фізичних якостей набуває для кожного учня особист-
існої цінності, як складника образу «Я» за умови фор-
мування в учнів індивідуальних ціннісних орієнтацій
на заняття фізичними вправами, задоволення соціаль-
но значимих і особистісно орієнтованих потреб.

Завдання фізичного виховання зумовлені об-
’єктивною необхідністю сучасного розвитку суспіль-
ства в забезпеченні оптимальної рухової активності
людини і, як наслідок, досягнення певних фізичних
кондицій необхідних для виконання важливих соціаль-
них та професійних функцій. Першочерговим завдан-
ням уроків фізичної культури виступає виховання
фізичних якостей школярів.

Виховання фізичних якостей проходить на
підставі загальнопедагогічних та специфічних прин-
ципів. При визначенні принципів виховання фізич-
них якостей домінуючим є вплив фізичних наванта-
жень на фізичний стан організму.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших педагогічних ас-
пектів виховання фізичних якостей школярів в умо-
вах допрофільної підготовки.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
С ФАКТОРАМИ, ФОРМИРУЮЩИМИ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ
Ломака Ж.М.

Херсонский государственный университет

Аннотация. В статье изложены исследования отношения сту-
дентов к духовному благополучию и неблагополучию. Про-
анализированы факторы, вызывающие бездуховность и мо-
ральную эрозию  молодого поколения,  переходящую в
физическую, а также возможные пути предотвращения этих
тревожных тенденций. Исследована взаимосвязь и взаимоза-
висимость духовности, здорового образа жизни и здоровья в
целом. Рассмотрены некоторые способы сохранения здоро-
вья в медицине и валеологии.
Ключевые слова: духовность, бездуховность, молодежь, ме-
дицина , валеология, здоровье.
Анотація. Ломака Ж.М. Взаємозв’язок духовності з факто-
рами, які формують здоровий образ життя та здоров’я. У
статті викладені дослідження відношення студентів до духов-
ного благополуччя та неблагополуччя. Проаналізовані фак-
тори, спричинюючи бездуховність та моральну ерозію мо-
лодого покоління, яка переходить у фізичну та можливі шляхи
попередження цих тривожних тенденцій. Досліджено взає-
мозв’язок та взаємозалежність духовності, здорового спосо-
бу життя та здоров’я в цілому. Розглянуті деякі способи збе-
реження здоров’я в медицині та валеології.
Ключові слова: духовність, бездуховність, молодь, медици-
на, валеологія, здоров’я.
Annotation.  Lomaka Z.M. Research of the atti tude of the
students to spiritual wellfare and wellfareless. After analyzing
the factors which cause spiritless and moral erosion of the young
generation, moving over to physical, as well as possible ways of
the prevention these alarm trend. The intercoupling was explored
and interdependence of spiritual, healthy lifestyle and health as
a whole. Some ways of saving health in medicine and valeology
was observed.
Key words: spirit, spiritless, youth, medicine, valeology, health.

Введение.
 В Украине одним из важнейших вопросов

жизни является вопрос о возрождении духовности.
И это закономерно, так как высокая духовность во
все времена подвигала людей делать величайшие от-
крытия, покорять природу, осваивать космос, преоб-
разовывать мир, подниматься на восстания, совер-
шать революции, жертвовать жизнью во имя
спасения других, идти в ссылку, на каторги, восхо-
дить на костер. Формирование духовности происхо-
дит под влиянием объективных и субъективных фак-
торов, а так же под влиянием внутреннего состояния
духовного мира человека [6]. На данном этапе жизни
Украина обременена ростом онкологических, сер-
дечно-сосудистых заболеваний, туберкулезом, сахар-
ным диабетом с тенденцией к их «помолодению» и
хронизации течения, смертности (за последнее деся-

тилетие достигшей 2940 человек на 100 тыс. населе-
ния), демограграфическим кризисом (падением чис-
ленности населения до 46 млн. человек), духовной
деградацией общества (повышением количества са-
моубийств, наркоманов, больных СПИДом), эколо-
гическим загрязнением окружающей среды, неус-
тойчивым социально-экономическим положением,
нарастающей нехваткой средств для оказания нуж-
ного объема и качества медицинской помощи. Хотя
по заключению Всемирной Организации Охраны
Здоровья (ВООЗ), здоровье всего лишь на 10% зави-
сит от медицинской помощи, а от способа жизни на
50-53%, оставшиеся 20% отводятся наследственнос-
ти и 17% экологии [1,2,3,11]. Еще в начале ХIХ века
Матвей Яковлевич Мудров – выдающийся терапевт,
заложивший основы клинической терапии, военной
гигиены и медицинской этики, ученый, чьи труды
значительно повлияли на развитие медицины, утвер-
ждал: «Одни люди заболевают от телесных причин, а
другие – от душевных возмущений» [9]. Это заклю-
чение подтверждается публикациями последних лет,
где валеология все чаще обращаются к проблемам
духовности человека как основного фактора, фор-
мирующего его здоровье [5,7]. Духовность – это ос-
нова любой цивилизации и гибель цивилизационно-
го устройства начинается с утратой духовности.
Духовность – это способность воспринимать мир
через духовные параметры, а так же способность
подчинять свои жизненные устремления высшим
аксиологическим установкам культуры. Духовность
проистекает от конкретного носителя духа и в своей
сущности это показатель осознания человеком смыс-
ла и целей жизни. Характеристика понятия « духов-
ность» имеет важное значение, так как еще Декарт
сказал: «Объясните значение слов, и половина спо-
ров у человечества исчезнет». Духовность – это, ос-
нованная на вере, надежде, понимании смысла жиз-
ни, любви устремленность к счастью. Духовность
предполагает способность уважать и соблюдать об-
щечеловеческие правила, нормы, принципы мора-
ли, права. Духовный человек – мудрый человек [6].
Он способен сохранить и преумножить собственное
здоровье и предотвратить снижение нравственного
потенциала подрастающего поколения, повысить
нравственно-гигиеническое воспитание молодежи,
которое сегодня ведет к оскудению национального
богатства, каковым являются высокоразвитые в фи-
зическом и духовном понятиях люди.

 В связи с изложенным, производится разра-
ботка програмно-методического обеспечения обуче-
ния учащихся ВУЗа основам здоровья, здорового об-
раза жизни и способам формирования духовности.

Формулирование цели исследования.
Изучение и исследование отношения студен-

тов к духовности, формированию здорового образа
жизни, здоровья как источника радости, интеллекту-
альной и физической работоспособности.

Для решения поставленной цели использова-
лись следующие методы исследования: изучение и
анализ научно-исследовательской литературы, анке-
тирование студентов, обобщение полученных данных.
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Результаты исследования.
Отклонение в физическом и психическом здо-

ровье подрастающего поколения – это не только ре-
зультат сложнейших социально-экономических про-
цессов и экологических катастроф, но и следствие
недостатков в существующей системе физического
воспитания детей, подростков, студентов, а также раз-
вал служб школьного врачебного контроля и профи-
лактической медицины в целом. Такое состояние
регресса наблюдается во всем мире в большей или
меньшей степени. Для предотвращения нарастания
общего психологического стрессового эквивалента
в молодежной среде и в обществе в целом, необхо-
димо в условиях высшей школы прививать и разви-
вать высоко духовные идеалы с параллельным ана-
лизом причин бездуховности.

Для определения уровня информированнос-
ти относительно понятия духовности и сопутствую-
щих эквивалентов было опрошено с помощью анке-
тирования 80 студентов факультета физкультуры и
спорта ХГУ в возрасте от 17 до 19 лет.

С понятием духовности в интерпретации ко-
рифея валеологии Украины Апанасенко Г.Л. были
знакомы только те студенты, которые изучали валео-
логию в ВУЗе. Испокон веков человек рассматрива-
ется как триединая структура (более всего схожая с
пирамидой) с чётко выраженной иерархией постро-
ения: сома (тело), психика и духовность. Телесный
уровень организации человека характеризуется ус-
тойчивостью и резервами процессов его самоорга-
низации: гомеостаз, адаптация, реактивность, резис-
тентность, репарация, регенерация, онтогенез и др.
Второй уровень организации -психический. Именно
здесь рассматриваются память и её особенности,
другие психические и эмоционально-интеллектуаль-
ные характеристики личности, в том числе способ-
ности “ведущего” и “ведомого”. Вершина иерархи-
ческой структуры системы “человек” – духовность.
Степень духовности (в частности – альтруизм, лю-
бовь к ближнему) накладывает глубокий отпечаток
на состояние психики (для этого уровня характерен
эгоизм), а психика, в свою очередь способна стиму-
лировать или тормозить соматические функции. Всё,
что является результатом функционирования систе-
мы “человек”, – это проявление здоровья, то есть
способность выполнения индивидом своих биоло-
гических (выживание, репродукция) и социальных
функций. В описанной модели есть и логика, и иерар-
хия, и стройность. Есть место и “проявлениям” здо-
ровья [1,2,3].

80% опрошенных категорию духовности отож-
дествляют с религией. Считают более стабильным
воздействие религиозных канонов на дух верующих
людей, на сохранение идеалов по сравнению с воз-
действием валеологического воспитания на форми-
рование нравственных идеалов молодежи. Украина
оказалась в ситуации, когда общество вошло в состо-
яние кризиса, когда идеалы, в которые верили люди,
оказались не осуществимыми и следствие этого –
духовность пришла в упадок.

Абсолютно все опрошенные студенты счита-
ют, что само государство не препятствует морально-
му разложению молодежи. Подтверждение этому
круглосуточная демонстрация насилия, ужасных
сцен убийств, грабежей, аварий с изуродованными
телами, насилия, кровопролития практически на всех
телевизионных каналах. Эти просмотры напомина-
ют наглядные уроки, как «правильно» украсть, убить,
изнасиловать, изуродовать, шантажировать. Итог это-
го: в Украине существенно повысились показатели
смертности от насильственных причин – убийства,
самоубийства, травм и отравлений. Это все показа-
тели духовного неблагополучия.

К числу слабых духом всеми опрошенными
были отнесены наркоманы, гомосексуалисты, алко-
голики, люди без определенного места жительства. И
эта категория людей наиболее угрожаема по ВИЧ-
инфецированию. По данным экс-министра охраны
здоровья Украины Н.Е.Полищука от СПИДА в 2007
году погибло 2600 человек, от отравления алкоголем
– около 10 тыс., от туберкулеза – около 11 тыс., от
травматизма – около 25 тыс. человек. Здравоохране-
ние Украины прилагает огромные усилия по предот-
вращению распространения среди населения опас-
ных инфекций, разрабатывает мероприятия по
защите прав больных, инфицированных и здоровых
людей. Вот далеко неполный перечень постановле-
ний относительно проблемы СПИДа: Закон Украи-
ны «Про предотвращение заболевания синдромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД) и соци-
альную защиту населения» и постановление Каби-
нета Министров Украины от 18.12.98 № 2026 « По
вопросу предотвращения и защите населения от ВИЧ-
инфекции и СПИД», от 10.07.98 № 1051 « О размере
ежемесячной государственной помощи детям в воз-
расте до 16 лет, инфицированным вирусом иммуно-
дефицита человека или больным СПИДом» и от
16.10.98 № 1642 «Об утверждении Порядка и услови-
ях обязательного страхования медицинских работни-
ков и других лиц в случае инфицирования вирусом
иммунодефицита человека во время выполнения
ними профессиональных обязанностей, а так же в
случае получения в связи с этим инвалидности или
смерти от заболеваний, обусловленных развитием
ВИЧ-инфекции, и перечня категорий медицинских
работников и других особ, которые подлежат обяза-
тельному страхованию в случае инфицирования ви-
русом иммунодефицита человека во время выпол-
нения ними профессиональных обязанностей, а
также в случае возникновения связи с этим инвалид-
ности или смерти от заболеваний, обусловленных
развитием ВИЧ-инфекции», Приказ МОЗ Украины
«Об усовершенствовании организации медицинской
помощи больным ВИЧ-инфекцией/СПИД» от
25.05.2000 № 120, Приказ Министерства охраны здо-
ровья Украины, Министерства в делах семьи, моло-
дежи и спорта, Государственного Департамента Ук-
раины по вопросам исполнения наказаний,
Министерства труда и социальной политики Украи-
ны от 23.11.2007 года № 740/1030/4154/321/614а «О
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мерах по организации профилактики передачи ВИЧ
от матери к ребенку, медицинской помощи и соци-
ального обеспечения ВИЧ-инфицированных детей и
их семей». Эти медицинские законы и постановле-
ния мало эффективны при ущербной духовности
общества и если СПИД будет распространяться та-
кими же темпами, то до 2010 года каждый 50-й будет
инфицирован. Хочется верить, что подобное оста-
нется только прогнозом, а вера рождает положитель-
ные эмоции, поднимает настроение, вселяет опти-
мизм, поднимает дух, что в  свою очередь
способствует возрождению духовности общества, его
исцелению. К сожалению, в число инфицированных
ВИЧ – инфекцией входят люди, получившие пробле-
му по независящим от них причинам (переливание
крови, профессиональные манипуляции и ряд дру-
гих). Все они надеяться на излечение благодаря дос-
тижениям современной медицины и фармакологии.
Если же возможности достижения желаемого рушат-
ся, надежда умирает. Так каждый инфицированный
или больной человек живет, пока надеется на выздо-
ровление. Развитие духовности у этой категории на-
селения очень важно. Духовность – это, основанная
на вере, надежде, понимании смысла жизни, любви
устремленность к счастью.

На вопрос: «Может ли снижение духовности
быть причиной депопуляции Украины?» утвердитель-
но ответило 90% опрошенных. Действительно, ущер-
бная духовность реализуется в конкретные механиз-
мы  психоэмоционального напряжения, срыва
адаптационных функций и приспособительных реак-
ций, являющихся факторами риска развития заболе-
ваний и увеличения случаев смерти. Демографичес-
кая ситуация вызывает тревогу потому, что на фоне
стареющего населения наблюдается снижение рож-
даемости. В 1960-1961 гг. украинцы были третьими в
Европе по продолжительности жизни. С начала 70-х и
до независимости по продолжительности жизни жи-
тели Украины отставали от стран Европы на 4,5-5 лет.
На данный момент в Украине пенсионеров насчиты-
вается около 22 миллионов, а детей – 7 миллионов.
При этом, на ребенка, который не совсем здоров, со-
циально не защищен и не имеет четкой перспективы в
жизни, когда он подрастет, будет возложено содержа-
ние не одного и не двух пенсионеров. На сегодняш-
ний день ни ребенок, ни молодой человек не имеют
возможности получить необходимую медицинскую
помощь в полном объеме, должное образование и
профессию, потом – трудоустроиться [8].

Рассматривая вопрос об истоках духовного
обнищания молодежи, 60% опрошенных ведущую
роль отвели низкому уровню физической культуры
и спорта. Подростки, вместо посещения спортивных
секций и стадионов, игровых площадок, разрушен-
ных временем и людьми, предоставлены «объятиям
улицы» со всеми негативными последствиями, а от
того, какие основополагающие устои нравственнос-
ти будут вложены в души и сердца подрастающего
поколения, зависит поведение как сегодня, так и в
дальнейшей жизни. 74% людей в Украине страдают

гиподинамией. Таким образом, восстановление и
строительство спортивных сооружений, стадионов
больших и малых масштабов, ледовых катков, приоб-
щение к здоровому образу жизни – безусловно, не-
обходимый шаг. Но, имея желание сохранять в здра-
вии тело и дух, можно регулярно по утрам делать
зарядку, пробежку, совершать велосипедные поезд-
ки, туристические походы и не сетовать на недостат-
ки в глобальном развитии физкультуры и спорта.
Физическая культура является противоядием не толь-
ко физиологическому стрессу, но и препятствует раз-
витию болезней сердца, легких, гипертонии, ожире-
нию, облегчает течение хронических заболеваний. К
огромному сожалению, все старания по популяри-
зации здорового образа жизни меркнут, когда с экра-
нов телевизора и с рекламных щитов нас выдающие-
ся спортсмены призывают выпить пиво или закурить.
При этом их очаровательная улыбка лишает сомне-
ний в необходимости этого выбора. Граница между
духовностью и бездуховностью очень тонка и не пе-
реступить ее сложно всем, независимо от возраста,
статуса и ранга.

Выводы:
Народная мудрость гласит: «В здоровом теле

– здоровый дух», а для формирования культуры здо-
ровья необходимо:
· бороться за улучшение качества жизни с повыше-
нием престижа здорового образа жизни;

· бороться с низким уровнем информированности
в современных способах сохранения здоровья и
активного долголетия;

· формировать традиционное мировоззрение, т.к.
духовно благополучной считается деятельность,
соответствующая общечеловеческим заповедям,
закрепленным народной мудростью для оптималь-
ного существования человека и общества;

· оптимизировать систему охраны здоровья, учиты-
вая непрерывное возрастание заболеваемости на-
селения, распространение опасных инфекций, сни-
жение уровня здоровья нации и жизнеспособности
поколений, так же низкий уровень развития физи-
ческой культуры населения;

· бороться с декларативностью государственной
политики для формирования здорового образа
жизни и отсутствием системности в развитии куль-
туры здоровья молодого поколения украинцев;

· выработать и соблюдать законность, воплощать в
жизнь высшие нормы и принципы морали, систе-
матически осуществлять нравственное и эстетичес-
кое воспитание;

· для возрождения подлинной духовности, наполнен-
ной оптимизмом, гуманизмом, любовью к роди-
не, создать соответствующие материальные и со-
циальные условия.

Дальнейшие исследования будут направлены на
изучение отношения студентов факультета физическо-
го воспитания и спорта ХГУ к валеологическому вос-
питанию, гуманизации педагогического процесса на
занятиях по физической культуре и спорту и формиро-
ванию высокой духовности молодого поколения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА ПРОБЛЕМУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД
ПЕРИМЕНОПАУЗЫ И МЕНОПАУЗЫ
(ПРОФИЛАКТИКА И ФИЗИЧЕСКАЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ)
Митюков В. А., Симарова А. В., Кириллов А. Н.,
Кучеренко Н. М., Пушкарева Н. С., Ярош А. Н.
Открытый международный университет развития
человека «Украина», Горловский филиал

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы возникновения
остеопороза у женщин в климактерический период. Реко-
мендованы методы и способы физической реабилитации ос-
теопороза, профилактические мероприятия по предупреж-
дению  возникновения  изменений  со стороны костной
системы у женщин. Большое значение в профилактике и ле-
чении остеопороза имеют изменения образа жизни женщи-
ны. Важно хорошее физическое состояние, нормальные по-
казатели кальция,  артериального давления,  отсутствие
противопоказаний к повышению физической нагрузки.
Ключевые слова: остеопороз, климактерий, реабилитация,
профилактика
Анотація. Мітюков В. О., Сімарова А. В., Кириллов О. М.,
Кучеренко Н. М., Пушкарьова Н. С., Ярош А. М. Сучасні
погляди на проблему виникнення  захворювань кістково-м’я-
зової системи у жінок у період перименопаузи та менопаузи
(профілактика і фізична  реабілітація). В роботі розглянуті
питання виникнення  остеопорозу у жінок у клімактеричний
період. Рекомендовані методи і засоби фізичної реабілітації
остеопорозу, профілактичні заходи по попередженню ви-
никнення змін з боку кісткової системи у жінок. Велике зна-
чення в профілактиці й лікуванні остеопорозу мають зміни
способу життя жінки. Важливо гарний фізичний стан, нор-
мальні показники кальцію, артеріального тиску, відсутність

протипоказань до підвищення фізичного навантаження .
Ключові слова: остеопороз, клімактерій, реабілітація, проф-
ілактика.
Annotation. Mitjukov V. A, Simarova A. V., Kirillov A. N.,
Kucherenko N. M., Pushkaryova N. S., Jarosh A. N. Modern
sights at a problem of occurrence of diseases of osteomuscular
system at women during the period of perimenopause and
menopause, preventive maintenance and physical rehabilitation.
Questions of occurrence of an osteoporosis at women in climatic
period are considered in this work. Methods and ways of physical
rehabilitation of an osteoporosis, preventive maintenance for
the warning of occurrence of change bone system at women are
recommended here. In preventive measures and treatment of
an osteoporosis changes of a mode of life of the woman have
the big value. Important good physical state, normal parameters
of calcium, arterial pressure, absence of contraindications to
increase of an exercise stress.
Keywords: an osteoporosis, climatic, rehabilitation, preventive
maintenance.

Введение.
За последнее столетие значительно повыси-

лась продолжительность жизни женщин в Украине.
При этом около трети своей жизни женщина прожи-
вает за пределами менопаузы. Период перехода жен-
щин к менопаузе сопровождается сложным физио-
логическим процессом. В ближайшие 15 – 20 лет
намного больше женщин будут жить в климактери-
ческом периоде со всеми его физическими, психи-
ческими и социальными проблемами. Все это выд-
вигает серьезные требования непосредственно к
самим женщинам, вошедшим в пору климакса, со-
временному обществу и, прежде всего, к врачам аку-
шерам-гинекологам, эндокринологам и специалис-
там физической реабилитации.

Как известно, менопауза наступает в резуль-
тате снижения секреции овариальных гормонов –
эстрогенов и прогестерона, что происходит при ис-
черпании имеющегося количества развивающихся
овариальных фолликулов. Естественную менопаузу
чаще диагностируют через 12 месяцев после наступ-
ления аменореи, не связанной с патологическими
причинами.

Менопауза может быть обусловлена различ-
ными хирургическими вмешательствами, химиоте-
рапией или ионизирующим излучением.

По мере приближения женщин к менопаузе
отмечается «выпадение» менструальных циклов и, в
конечном счете, они прекращаются, как и овуляция.

Климактерический период в жизни современ-
ной женщины – это переходный период между окон-
чанием ее репродуктивной способности и началом
поздней менопаузы. К нему относится возраст жен-
щины 47 – 55 лет. В этот период у женщины приходит
последняя менструация и наступает так называемая
менопауза.

Климактерический период – это не болезнь, а
нормальный переходный период в жизни женщины,
в котором появившиеся  самые разнообразные жа-
лобы могут усиливаться и принимать болезненный
характер. Связано это, прежде всего, с длительным
возрастным дефицитом эстрогенов, выделяемых яич-
никами, и может приводить к настоящему заболева-
нию. Например, появляются нарушения цикла, ат-
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рофия слизистой оболочки мочеполового тракта,
остеопороз, нарушения сердечно-сосудистой дея-
тельности, приступы жара и потоотделения по но-
чам, повышенная раздражительность, забывчивость,
головные боли, бессонница, плохая усвояемость ин-
формации, невнимательность.

Остеопороз – это системное заболевание кос-
тной ткани, в основе которого лежит снижение ее
целостности. Структурные изменения, при этом вы-
ражены настолько, что даже  при незначительной
травме у таких женщин возникают переломы. Возра-
стной остеопороз вызывается значительной потерей
костного минерала – это физиологический процесс,
а не болезнь, вызванная инфекцией. Костный мине-
рал утрачивается, кости при этом не уменьшаются в
размере, но становятся хрупкими и пористыми. Ос-
теопороз означает «пористая кость». Начиная со сред-
него возраста скелет медленно теряет костный мине-
рал. Это приводит к тому, что остеопоротические
переломы год от года становятся все более вероят-
ными. Однако никогда не поздно предпринять меры
по снижению риска переломов. Для этого в первую
очередь необходимо изменить свой стиль жизни,
регулярно заниматься физическими упражнениями,
современными методами физической реабилитации,
принимать полезную для костей пищу, богатую каль-
цием, минеральными солями и витаминами. Поэто-
му вопросы взаимоотношения между старением и
заболеваниями костно-мышечной системы у жен-
щин, которые находятся в перименопаузе и особен-
но в менопаузе, являются на сегодняшний день очень
актуальными. Остеопороз у пожилых женщин уче-
ные назвали «молчаливой» эпидемией прошлого
столетия за частоту его тяжелых осложнений в кост-
но-мышечной системе.

Еще до наступления пятидесяти лет у женщи-
ны начинает падать уровень прогестерона, хотя уро-
вень эстрадиола все еще не понижается. Где-то по
достижении пятидесяти лет резко падает и уровень
эстрадиола. Вследствие этого наступает менопауза и
начинает развиваться климактерический синдром со
всеми его ранее перечисленными симптомами и
проблемами, хорошо известными только женщинам.
Бывшего полного физического, психического, сек-
суального и социального благополучия у женщины
уже не существует. В эту пору оправданы для жен-
щин гормональные, терапевтические, физические и
другие реабилитационные меры.

Вначале на передний план выдвигаются кро-
вотечения из половых путей, затем следуют вышепе-
речисленные субъективные жалобы, а еще позднее
– явления атрофии кожи и слизистых, атеросклероз и
остеопороз.

В основном климактерический период услов-
но делится на такие фазы: пременопаузу, перимено-
паузу, фазу ранней постменопаузы, продолжающу-
юся до двух лет после наступления менопаузы, и
после нее так называемую позднюю постменопаузу.

Эти возрастные изменения обычно начинают-
ся у женщин в возрасте 45-50 лет и могут продол-
жаться несколько лет, чаще всего 4-5 лет.

Исходя из этого, учеными разрабатываются
индивидуальные концепции профилактики, замести-
тельной гормональной терапии (ЗГТ), психокоррек-
ции, психоадаптации, современные методы физичес-
кой и физиотерапевтической реабилитации.

Теперь на передний план выдвигаются рас-
стройства менструации (дисфункциональные маточ-
ные кровотечения), обусловленные дефицитом про-
гестерона и относительным преобладанием
эстрогенов. За ними следуют эпизоды вазомоторной
дисфункции: проявляются в виде внезапного ощу-
щения жара, обычно отмечаемого в области груд-
ной клетки, шеи и лица, которые часто сопровожда-
ются покраснением, потоотделением,
сердцебиением, ощущением тревоги и нарушением
сна. Позднее появляется сухость кожи и слизистой
влагалища. Как следствие сухости слизистой влага-
лища возникает недержание мочи и развивается дис-
пареуния.

Постепенно нарушается костный метаболи-
ческий обмен, кардио- и церебральные симптомы
находятся во взаимосвязи с атеросклерозом, обус-
ловленным дефицитом эстрогенов в постменопаузе.
При этом каждая двадцатая женщина становится не-
трудоспособной. Прогрессируют раздражитель-
ность, головные боли, усталость, невнимательность,
когнитивные расстройства и головокружение.

В случаях оперативного удаления обоих яич-
ников в пременопаузе в ближайшие месяцы после
операции наступают ранние симптомы климакса со
всеми его физическими, костно-мышечными, пси-
хическими и социальными проблемами.

Таким образом, эстрогены в организме жен-
щины оказывают не только воздействие на молоч-
ные железы, матку, влагалище, мочеточник и моче-
вой пузырь, но и значительное влияние оказывают
на кости, кожу, волосы, жировой обмен, сердечно-
сосудистую систему.

Остеопороз представляет собой типичное за-
болевание скелета, наступающее у женщин, особен-
но после наступления менопаузы. В итоге у них сни-
жается стабильность костной ткани, что влечет за
собой переломы костей бедра, ключицы, шейки бед-
ра, позвоночника даже без применения каких-либо
повышенных физических усилий. Чаще всего встре-
чаются переломы бедра и позвонков, приводящие к
беспомощности и инвалидизации. Остеопороз в по-
звоночнике  приводит к нарушению осанки и так
называемому «горбу вдовы».

Цель исследования. На ранней стадии выявле-
ния остеопороза, с целью его профилактики, реаби-
литологом составляются  специально подобранные
по возрасту и физическому развитию женщины
физические упражнения, рекомендуются современ-
ные методы физической реабилитации. При необхо-
димости назначают заместительную гормональную
терапию (эстрогены), препараты кальция и продук-
ты его содержащие [1]. При этом реабилитологу важ-
но учитывать частоту появления этого заболевания
в семейном анамнезе. Кроме того, повышенный риск
развития остеопороза распространяется на пациен-
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ток с преждевременной менопаузой и более длитель-
ной вторичной аменореей. К другим группам риска
относятся женщины с пониженным весом, ведущие
малоподвижный образ жизни, имеющие недостаточ-
ное поступление кальция в организм и злоупотреб-
ляющие курением. Из этого следует, что уже при
перименопаузе и особенно менопаузе, наряду с за-
мещением эстрогенов следует рекомендовать жен-
щине прием достаточного количества солей кальция.
Посоветовать вести женщине более активный образ
жизни: заниматься в меру физическими упражнения-
ми, доступными ее возрасту, использовать методы
физического и физиотерапевтического воздействия,
заниматься в тренажерном зале, плавать в бассейне,
больше двигаться и находиться на свежем воздухе [1].
Лечение таких женщин эстрогенами представляет со-
бой важную, хотя и далеко не единственную часть
профилактики остеопороза и его последствий. Уже
после применения ЗГТ и постоянного употребления
солей кальция и микроэлементов наблюдается значи-
тельное увеличение костного вещества, хотя оно и не
достигает показателей контрольной группы. Это до-
казывает, что особенно кастрированным женщинам,
даже молодого возраста, настоятельно показаны при-
ем кальция и продуктов его содержащих, заместитель-
ная гормональная терапия, которую следует по воз-
можности начинать в более раннюю пору, особенно
после операции гистерэктомии с яичниками.

Необходимо отметить, что ЗГТ эстрогенами
и постоянный прием препаратов кальция в пределах
1000 мг/л в сутки в сочетании с витамином Д3 по 50
МЕ с микродозами цинка, меди, марганца, бора, ак-
тивный образ жизни снижает частоту переломов ко-
стей у женщин, улучшает качество их жизни в кли-
мактерическом периоде и является вторичной
профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний,
остеопороза и неблагоприятных его последствий.

В настоящее время эпидемиологические ис-
следования, посвященные проблемам остеопороза,
широко проводятся во многих странах мира, в том
числе и в Украине. В феврале 2008 года в Украине в г.
Яремче прошел І-й международный семинар
«Кістково-м’язова система та вік». В семинаре при-
няли активное участие ведущие специалисты Украи-
ны, Литвы, Польши. Основная задача этого важного
международного мероприятия – привлечь внимание
специалистов к вопросам, связанным с возрастны-
ми изменениями костно-мышечной системы и раз-
витию патологии опорно-двигательного аппарата.
Большое внимание в работе семинара было уделено
проблеме возникновения именно заболеваний кост-
но-мышечной системы у женщин в период периме-
нопаузы и менопаузы.

Ярким свидетельством распространения дан-
ной патологии является тот факт, что в Украине на се-
годня остеопорозом страдают около 2,5 млн женщин.

Современными исследованиями доказано, что
максимальный прирост костной массы наблюдается
у девочек с 11 до 15 лет, у мальчиков с 12 до 16 лет. В
этот возрастной период накапливается 60-70% всей

костной массы. Нарушение формирования пика ко-
стной массы создает предпосылки для развития ос-
тепороза и его осложнений у женщин, особенно в
период перименопаузы и менопаузы. На эпидемио-
логическую ситуацию в некоторых регионах нашей
страны продолжают оказывать существенные влия-
ния последствия Чернобыльской катастрофы [7]. При
этом ведущими дозообразующими радионуклидами
все еще остаются стронций – классический остеопо-
розный радионуклид, 99% которого накапливается в
костной ткани, а 40% – в мышечной системе.

Задержка полового созревания также являет-
ся одним из факторов риска нарушения костной мас-
сы и отрицательно влияет на минеральную плотность
костной ткани.

Возраст женщины и наличие факторов риска
способствуют возрастанию частоты переломов, осо-
бенно с потерей эстрогенной функции яичников (пе-
рименопауза – менопауза). Так, например, типич-
ные переломы у женщин этого возраста , в
менопаузальный и постменопазальный период – пе-
релом костей предплечья, который чаще приходится
на зимнее время (в среднем около 400 остеопоро-
тичных переломов на 100 тысяч населения), боль-
шинство которых составляют женщины в возрасте
старше 50 лет.

Работа выполнена по плану НИР открытого
международного университета развития человека
«Украина».

Формулирование целей работы.
Цель и задания. Выявить и исследовать изме-

нения в костной системе, которые наблюдаются у
женщин перименопаузального и менопаузального
возраста. Определить эффективные методы и спосо-
бы современной профилактики остеопороза и фи-
зической реабилитации у женщин с нарушением ко-
стно-мышечной системы.

Результаты исследования.
На сегодняшний день доказано, что препара-

ты кальция и витамина Д3 эффективны и безопасны
при лечении и профилактике остеопоротичных из-
менений у женщин в перименопаузе и менопаузе.

Это базисная профилактика и терапия, кото-
рая должна сопровождать прием других препаратов,
использующихся в лечении остеопороза у возраст-
ных женщин. Согласно современным представлени-
ям (рекомендации национального института здоро-
вья США) препараты кальция и витамина  Д
назначаются пациентам из группы риска без предва-
рительного денситометрического исследования ми-
неральной плотности костной ткани – МПКТ.

Системный прием этих средств уменьшает
количество переломов, включая переломы прокси-
мального отдела бедренной кости у женщин с высо-
ким риском в возрасте 65 лет и старше (менопаузаль-
ного и постменопаузального периодов).

В настоящее время подтверждено многими
исследованиями, что длительный прием препаратов
кальция уменьшает скорость потери костной ткани в
различных участках костного скелета. Низкое потреб-
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ление кальция (менее 700 мг/сут) является также фак-
тором риска для развития мочекаменной болезни.

К методам профилактики остеопороза отно-
сится также диета, регулярные занятия физическими
упражнениями и современными методами физичес-
кой реабилитации с нагрузкой на скелет, нормализа-
ция кальциевого баланса. Действие большинства со-
временных препаратов, которые используются в
лечении, профилактике и реабилитации остеопоро-
за основано на угнетении активности костных эле-
ментов – остекластов. Прирост костной массы при
применении кальция определяется тем, что при сни-
жении процесса резорбции формирование костной
ткани остается на прежнем уровне катастрофы [7].

Учеными Литовского фонда остеопороза [7]
проведены исследования группы литовских женщин,
страдающих заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. В результате было обнаружено, что сред-
ние показатели нормальной плотности костной тка-
ни литовских женщин превышают показатели, зафик-
сированные для женщин Украины.

Хирургические вмешательства при остеопо-
розных переломах, как и использование методов
физической реабилитации – достаточно сложный и
дорогостоящий процесс. В связи с этим, в настоящее
время следует больше внимания уделять профилак-
тике остеопороза и его последствий у женщин с пос-
ледующим использованием методов современной
физической и физиотерапевтической реабилитации
при наличии факторов риска возникновения  и его
профилактическому лечению.

Эпидемиологические исследования польских
женщин [7] показали, что остеопороз диагностиро-
ван у 15% пациенток, остеопения – у 43% и только у
42% женщин имелась нормальная костная масса. Из
727 обследованных женщин, включенных в исследо-
вание, 30,5% имели в анамнезе остеопоротические
переломы разной локализации.

Доказано, что возрастные изменения у жен-
щин влияют на прочность кости. При менопаузе ухуд-
шается качество костной ткани за счет появления
большого числа микротрещин и микропереломов
[2], которые не определяются денситометром. И, тем
не менее, единственный критерий, который дает нам
основание ставить диагноз остеопороза – это мине-
ральная плотность костной ткани. В связи с этим раз-
работаны современные рекомендации ВОЗ допол-
нительно позволяющие определить прочность
костной ткани с указанием следующих независимых
факторов риска: низкоэнергетический перелом пос-
ле 50 лет, перелом проксимального отдела бедрен-
ной кости в семейном анамнезе, ревматоидный арт-
рит, алкоголизм, курение, снижение роста, снижение
костной массы тела.

Доказано, что каждый из этих критериев уве-
личивает риск переломов независимо от наличия
других факторов, а также может присутствовать у
женщин с нормальными показателями костной мас-
сы. Кроме того, чем ниже индекс массы тела по срав-
нению с нормой (25), тем выше риск переломов.

Следовательно, определяя степень риска, не-
обходимо учитывать не только минеральную плот-
ность кости, но и другие факторы. При этом задача
врача и специалиста реабилитолога заключается не в
том, чтобы немедленно отправить женщину на ден-
ситометрию (измерение плотности костей скелета –
исследуются кости предплечья, шейка бедра, позвон-
ки или пяточная кость для выявления остеопороза,
проводится либо рентгеновская, либо ультразвуко-
вая денситометрия), а в том, чтобы всесторонне оце-
нить указанные дополнительные факторы. И если у
женщины в перименопаузе и менопаузе определяет-
ся высокий риск переломов, необходимо рекомен-
довать профилактические, лечебные и современные
реабилитационные мероприятия.

Наряду с большим арсеналом медикаментоз-
ных и реабилитационных мероприятий профилак-
тики остеопороза существует один важный подход
– рациональное питание, чего так недостает в наше
время.

В течение жизни человека существуют два
критических периода в отношении развития костной
ткани: это период формирования пика костной мас-
сы и период ее ускоренной потери. Значение рацио-
нального питания на этих этапах жизни женщины
резко возрастает. Несбалансированное питание ока-
зывает на состояние костной ткани не меньшее влия-
ние, чем генетические и гормональные факторы. Для
нормального развития и состояния кости важно не
только достаточное поступление в организм кальция
и витамина Д3, но и многих микроэлементов: цинка,
меди, марганца, бора.

В исследованиях Григорьевой Н. В. (2008) по-
казано, что в рационе питания обследуемых групп, в
том числе и женщин в возрасте перименопаузы и
менопаузы наблюдается существенный недостаток
потребления кальция и указанных микроэлементов.
Основными причинами кальциевого дефицита, как
у детей, так и у взрослых женщин являются: замена
молока безалкогольными напитками; незнание про-
блемы или неправильное отношение к ней; совре-
менная попытка контролировать вес путем ограни-
чения потребления жиров; дефицит пищеваритель-
ных ферментов и др.

Во многих научных исследованиях установле-
но, что содержание кальция в блюдах домашнего
приготовления намного выше, чем в продуктах пре-
доставляемых в условиях общественного питания.

Конечно, гормональная терапия – это един-
ственный способ остановить потерю костной массы
и предотвратить остеопороз. У женщин, прошедших
гормональную терапию на 40% снижается риск пере-
ломов шейки бедра, чем у тех, кто не проходил ее. У
людей пожилого возраста наряду с ускорением про-
цессов перестройки костной ткани возрастает частота
заболеваний желудочно-кишечного тракта, ухудшают-
ся процессы всасывания. Поэтому потребность в ми-
неральных элементах у женщин в возрасте перимено-
паузы и менопаузы должна быть даже выше, чем у
молодых женщин. Отмечено, что суточная потреб-
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ность кальция в данной группе женщин не превышает
450 мг/сут и только 3% женщин менопаузального воз-
раста потребляют кальций свыше 1000-1200 мг/сут.
Известно, что высокий уровень кальция содержат твер-
дые сыры, другие молочные продукты и рыба; низ-
кие концентрации кальция в мясе, крупах и хлебобу-
лочных изделиях; вегетарианская кухня также
характеризуется низким содержанием кальция.

В последние годы значительно возросло вни-
мание к возможным альтернативным методам лече-
ния и профилактике климактерических расстройств
у женщин в перименопаузе и менопаузе [3, 4, 6, 9, 10,
11]. Одним из таких видов терапии является широкое
использование препаратов растительного происхож-
дения: фитоэстрогенов и фитогормонов (Потапов В.
А., 2007). Эффективность фитотерапевтических пре-
паратов проверена многими клиническими испыта-
ниями. Сегодня широко известны фитопрепараты:
Климадинон, Климадинон УНО «Бионорика АГ»,
Германия. Фитогормоны действуют благодаря изоф-
лавиновой структуре и оказывают влияние на раз-
личные белки, приводя к значительному снижению
частоты климактерических симптомов и переломов
костной ткани [4, 6, 9, 10].

Наши исследования показывают, что при ока-
зании профилактической помощи пациенткам в пе-
рименопаузе и менопаузе важное значение имеет
изменение образа жизни женщин в сторону повы-
шения ее физической активности, регуляция труда и
отдыха с обязательным участием в проведении со-
временных методов физической, психологической
реабилитации. Все это является хорошим началом в
комплексном лечении климактерического синдрома,
профилактике остеопороза и переломов костей у
женщин.

При условии хорошего физического состояния,
нормальных показателях кальция в костях, артериаль-
ного давления, электрокардиограммы, отсутствии
общеизвестных противопоказаний к повышению фи-
зической нагрузки мы рекомендуем женщинам зани-
маться физическими упражнениями и современны-
ми методами физической реабилитации.

Прежде всего, можно и нужно заниматься
посильными физическими упражнениями: делать по
утрам зарядку или бегать трусцой; три раза в неделю
посещать бассейн или спортзал, хотя бы полчаса про-
гуливаться в быстром темпе. Мы рекомендуем серь-
езно отнестись к освоению методик дыхания по К. С.
Стрельниковой и К. П. Бутейко [4].

В наших рекомендациях по физической реа-
билитации женщин в перименопаузе мы предлагаем
свой доступный комплекс современной физической
реабилитации.

Это, прежде всего, придерживаться здорово-
го способа жизни: выполнять режим труда и отдыха,
отказаться от вредных привычек, если они имеются
(курение, алкоголь и др.). Следует обязательно регу-
лярно заниматься физкультурой, отдавая предпочте-
ние упражнениям, раздражающим зоны роста, – на
растяжение, расслабление. Рекомендуется регуляр-

но выполнять специальные упражнения, дополняя
их плаванием в бассейне 2-3 раза в неделю, преиму-
щественно брассом, тепловые процедуры (сауна,
теплые ванны с температурой воды 37 – 39є с морс-
кой солью, хвойным экстрактом, лекарственными
травами), массаж и закаливание. Все это способно
привести к раздражению зон роста костей, усилить
микроциркуляцию и обмен веществ в тканях.

Таким образом, ведя здоровый образ жизни,
рекомендуется комплексно использовать такие фак-
торы как: двигательную активность, способы физи-
ческой реабилитации, режим питания, режим дня,
умелое преодоление стрессов с помощью физичес-
кой двигательной активности, релаксации, аутоген-
ной тренировки в соединении с разнообразными
дыхательными упражнениями, активную соци-
альную деятельность.

Гигиеническую гимнастику утром можно
выполнять стоя, лежа в кровати, с обязательным вы-
полнением упражнений для всех групп мышц. Вы-
полнять упражнения необходимо легко, придержи-
ваясь осторожности и самостраховки. В комплекс
упражнений следует включать: посильные физичес-
кие упражнения для мышц рук и плечевого пояса,
головы, шеи, туловища, мышц ног, стоп, пальцев стоп;
дыхательные упражнения, дыхание по Бутейко; са-
момассаж. Пример такого комплекса упражнений:
1. Потягивание, вытягивание, выпрямление тулови-
ща во всех суставах: рук, туловища, ног.

2. Руки вперед, вверх, в стороны, пыльцы рук сжаты
в кулак или выпрямлены, ноги согнуты в коленных
суставах (если упражнение выполняется лежа), кру-
говые движения руками.

3. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, с раз-
ным положением прямых, согнутых рук (за голо-
вой, перед грудью, на поясе) с одновременным
поднятием противоположной ноги.

4. Повороты в сторону, наклоны головы.
5. Поднятие прямых, согнутых ног с максимальной
подвижностью в суставах.

6. Выпады, приседания с разным положением рук.
Использование солнечных лучей способству-

ет образованию витамина Д, активному всасыванию
кальция, что поддерживает прочность костной ткани.

Режим дня – это правильное объединение тру-
да и отдыха, включает в себя комфортное положение
тела, особенно позвоночника при сидячей работе
(основное внимание следует уделить поддержке осан-
ки с помощью собственных мышц, динамический
перерыв через каждые полчаса сидячей работы);
физическую реабилитацию – активный отдых и по-
лучение от этого удовольствия (физические движе-
ния – силовые, координационные, на расслабление
и растягивание мышц, на подвижность в суставах,
которые выполняются в положениях стоя, сидя, лежа
и свободное, осторожное передвижение на ногах) в
соединении с интеллектуальными, психологически-
ми играми, песнями.

Для укрепления костной ткани рекомендуется
оздоровительная ходьба (ежедневно 20 – 30 минут в
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среднем темпе, что приводит к незначительному уча-
щению дыхания, потоотделения) с одновременным
выполнением разнообразных дыхательных упражне-
ний, движений рук, туловища, головы.

На протяжении дня рекомендуем: прогулки;
хобби (музыка, рыбалка, сбор грибов, ягод, гербари-
ев и пр., зоотерапию, оздоровительную ходьбу (ус-
коренная ходьба, чередование со свободным бегом)
– ежедневно по 20 – 30 мин; оздоровительный аква-
фитнес (физические упражнения в воде, купание,
плавание в бассейне 3 раза в неделю по 1 часу).

Релаксация – это метод воздействия на тонус
мышц с целью снятия повышенного нервно-психи-
ческого напряжения, улучшения эмоционального
состояния. Состоит в резком сокращении определен-
ной группы мышц с последующим длительным и
полным расслаблением. В момент сокращения
мышц происходит отток крови в систему внутренне-
го кровообращения, а как только напряжение сни-
мается, интенсивно кровоснабжается мышечная
ткань. При этом осуществляется своеобразная гим-
настика нервных центров, вегетативной нервной си-
стемы. Полная релаксация – это не просто расслаб-
ление мышц, но и уход от сознания. Помогает в
расслаблении аутогенная тренировка, йога.

В возрасте после 45 лет все кости организма
начинают утрачивать прочность. С помощью физи-
ческих силовых упражнений можно не только под-
держивать прочность костной ткани, но и увеличи-
вать массу костей. Нагружая мышцы, вы создаете
кости стрессовое действие, нервно-мышечное раз-
дражение, что в свою очередь, увеличивает их проч-
ность, размер и массу. Выполнять физические уп-
ражнения можно в любом возрасте.

Очень важно знать приемы предупреждения
падений и переломов. Для этого:
1) используйте предметы мебели, стенки, турникеты,
другие посторонние предметы для удержания тела
в вертикальном положении стоя и при передвиже-
нии; пользуйтесь тростью; покрытие пола не долж-
но быть скользким; не передвигайтесь в темноте;

2) обувь используйте на широкой, мягкой, без каблу-
ка подошве;

3) стоя, сидя постоянно следите за состоянием осан-
ки: позвоночный столб должен быть постоянно
выпрямлен, подбородок приведен, плечи расправ-
лены. Сидеть необходимо так, чтобы коленные су-
ставы были выше уровня бедренных, а осанку под-
держивать, опираясь руками о стол, подлокотники.
Поднимая предмет с пола, спину следует удержи-
вать выпрямленной, сгибая ноги в коленных суста-
вах и, по возможности, придерживаясь свободной
рукой о посторонний предмет [2].

Хорошая физическая форма помогает женщи-
не предотвратить остеопороз и сердечно-сосудистые
заболевания. Для разнообразия мы рекомендуем за-
нятия гимнастикой в воде (акватерапия, аквааэроби-
ка). Упражнения в воде помогут сбросить лишний
вес. В воде легче двигаться, усталость наступает не
так быстро. При выполнении упражнений в воде лег-

че преодолеть сопротивление воды и напрягать мыш-
цы. Давление воды действует и как массажист. Кро-
ме того, гимнастика в воде повышает настроение,
улучшает самочувствие. Занимайтесь ею в бассей-
не, на море, где есть возможность опереться руками
о бортик, мостик, на лесенку.

Очень распространенной и популярной в пос-
леднее время становится так называемая танцеваль-
ная терапия. Танец – это эстетический спектакль,
выполняемый хорошо тренированным танцором.
Танцевальная терапия – демократична, танцевать
могут все. При умении танцевать пол или возраст не
имеют значения. В танцевальной терапии тело вос-
принимается как процесс, а не как объект.

Вы научитесь контролировать свое тело, чего
требуют нравственные правила общества, в котором
мы живем. Танцевальная терапия позволяет завер-
шить шаги, которые мы ощущаем внутри своей души,
но не можем сделать в действительности. Включайте
музыку и танцуйте – в одиночку, со своими люби-
мыми, с детьми! Сделайте шаг к своей обновленной
жизни [2, 4]!

Помимо танцевальной реабилитации в комп-
лекс можно включить пешие прогулки по парку в
течение 30-60 мин, терренкур, водные процедуры или
местный массаж (гидромассаж, душ Шарко, шотлан-
дский душ; элементы психорегуляции и коррекции,
расслабляющую и успокаивающую фитотерапию с
фрагментами современной музыкотерапии, зооте-
рапии, что доступно особенно в условиях санатор-
но-курортного лечения и другие методы физичес-
кой и физиотерапевтической реабилитации.

Одним из важнейших условий эффективнос-
ти реабилитационной программы должно быть до-
верие пациентки к врачу ЛФК, специалисту реаби-
литологу; положительный настрой на проведение
занятий ЛФК, оздоровительный фитнес, регулярную
утреннюю гимнастику, ходьбу, аэробику, аквааэро-
бику и закаливание; позитивно окрашенное психо-
логическое и эмоциональное состояние пациентки,
подкрепленное убежденностью в том, что проводи-
мые физические и терапевтические реабилитацион-
ные мероприятия и врачебный контроль за ее состо-
янием постоянно осуществляется опытными
специалистами реабилитологами. Обязательным ус-
ловием качества текущего контроля за женщинами
должно быть  систематическое измерение артери-
ального давления, определение частоты пульса, ды-
хания, ЭКГ, субъективных жалоб пациентки, ее пси-
хическое состояние, либо еще имеющихся и
повторяющихся менструаций.

Физическая реабилитации, активный образ
жизни, санаторно-курортное лечение позволяют наи-
более успешно сочетать гормональную терапию,
физические, физиотерапевтические, лечебные и ре-
абилитационные мероприятия с благоприятной и
доброжелательной психологической обстановкой со
стороны врача, специалиста реабилитолога и сред-
него медперсонала отделения санатория способству-
ют успешному лечению женщин с патологическим
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течением климактерического синдрома. Смена об-
становки, изменение образа жизни, отсутствие ряда
неблагоприятных домашних бытовых условий, сба-
лансированное полноценное питание, обогащенное
достаточным количеством кальция, витаминами и
микроэлементами, позволит женщине сосредото-
читься на лечебно-реабилитационном процессе и
совместно со специалистом реабилитологом, вра-
чом-гинекологом, физиотерапевтом, психологом,
эндокринологом успешно овладеть современными
методиками оздоровления.

Выводы.
1. Остеопороз представляет собой типичное заболе-
вание костного скелета, наступающее у женщин
чаще в период перименопаузы и особенно мено-
паузы. Это заболевание костной ткани, влекущее
за собой распад костного скелета и переломы кос-
тей запястья, бедра, шейки бедра, тазобедренного
сустава и позвоночника.

2. В перименопаузе первоначально наступает пре-
обладание эстрогенов, следствием которого зачас-
тую происходят нарушения менструального цик-
ла и кровотечения, являющиеся следствием
гиперпластических процессов в эндометрии. Затем
присоединяются вегетативные расстройства (при-
ливы жара  по ночам, нарушения сна, повышен-
ная раздражительность, невнимательность, когни-
тивные расстройства, ощущения тревоги), атрофия
кожи и слизистых.

Большое значение в профилактике и лечении
остеопороза и других патологических симптомов,
помимо заместительной гормональной терапии,
имеют изменения образа жизни женщины в сторону
повышения ее физической активности, регуляции
труда и отдыха. Несомненно, важно хорошее физи-
ческое состояние, нормальные показатели кальция,
артериального давления, ЭКГ и отсутствие противо-
показаний к повышению физической нагрузки. Жен-
щинам в менопаузе следует активно заниматься фи-
зическими упражнениями и современными
методами физической реабилитации.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем воз-
никновения заболеваний костно-мышечной системы
у женщин в период перименопаузы и менопаузы.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
АНАТОМИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ
Ороховский В.И.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье представлен опыт организации  и про-
ведения занятий  по топографической анатомии при подго-
товке специалистов физической реабилитации на основе тре-
бований , связанных с Болонским процессом обучения. Для
изучения всего курса топографической анатомии требуется
12 лекций и 18 двухчасовых практических занятий, что со-
ставляет 60 аудиторных часов. Преподавание курса топог-
рафической анатомии после изучения нормальной анато-
мии человека может повысить эффективность и качество
подготовки высококвалифицированных специалистов физи-
ческой реабилитации в вузах.
Ключевые слова: обучение, топографическая анатомия, ре-
абилитация.
Анотація. Ороховський В.Й. Викладання топографічної ана-
томії при підготовці фахівців фізичної реабілітації. У статті
представлений досвід організації і проведення занять по то-
пографічній анатомії при підготовці фахівців фізичної реаб-
ілітації на  основі вимог, зв’язаних з Болонським процесом
навчання . Для вивчення всього курсу топографічної ана-
томії потрібно 12 лекцій і 18 двогодинних практичних за-
нять, що становить 60 аудиторних годин. Викладання курсу
топографічної анатомії після вивчення нормальної анатомії
людини може підвищити ефективність і якість підготовки
висококваліфікованих фахівців фізичної реабілітації у ВНЗ.
Ключові слова: навчання, топографічна анатомія, реабілітація.
Annotation. Orokhovsky V.I. The teaching of topographical
anatomy by training of specialist of physical rehabilitation. In
article the experience of the organization and teaching of
topographical anatomy by training of specialist of physical
rehabilitation on the basis of the requirements connected with
by Bologna process. For study of all course of topographical
anatomy 12 lectures and 18 two-hour practical occupations
that compounds 60 hours are required. Teaching of course of
topographical  anatomy after study of normal anthropotomy
can raise efficacy and quality of preparation of highly skilled
specialists of a physical aftertreatment in high schools.
Key words: teaching, topographical anatomy, rehabilitation.
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Введение.
В настоящее время во всех вузах мира, готовя-

щих специалистов по физической реабилитации, изу-
чение специальных дисциплин начинается с анато-
мии человека. Это фундаментальная медицинская
дисциплина, без знания которой невозможно пони-
мание всех жизненных отправлений здорового и боль-
ного организма, получение правильных представле-
ний о причинах травм и болезней. Крупнейший
клиницист А.П. Губарев писал: «Без анатомии нет
ни хирургии, ни терапии, а есть только приметы и
предрассудки» [3].

Нормальная анатомия, описывающая орга-
ны по системам (например, система органов дви-
жения, система органов кровообращения и т.д.),
является сложной и трудоемкой наукой, содержит
очень большой объем многообразных фактических
сведений, которые трудно совместить при рассмот-
рении той или иной области человека в целях диаг-
ностики и лечения.

Вот почему для удовлетворения конкретных
требований практической медицины гениальный
отечественный ученый, анатом и хирург Н.И. Пи-
рогов (1810 – 1881) основал и выделил в самостоя-
тельную дисциплину топографическую анатомию.
Она непосредственно решает требования практи-
ческой медицины и реабилитологии. В ней описы-
ваются форма и строение органов по областям, изу-
чается послойное строение областей тела,
отделенных друг от друга естественными граница-
ми (кожными складками, костными выступами) или
условными линиями

Как самостоятельная дисциплина топографи-
ческая анатомия получила свое развитие значительно
позднее нормальной, или описательной, анатомии, так
как изучение деталей взаимоотношений органов тре-
бовало более точных знаний их строения.

Первоначально топографическая анатомия
именовалась хирургической. Появление сочинений
по хирургической анатомии было ответом на запро-
сы практических врачей, нуждающихся в таких ана-
томических сведениях, которые помагали бы в их
практической деятельности. Первые сочинения по
хирургической анатомии и предствляли собой собра-
ния таких сведений. Их написали итальянский хирург
и анатом Дженга в 1672 году и бельгийский хирург и
анатом Пальфен в 1718 году. Однако и более поздние
сочинения по хирургической анатомии, например
написанные в XIX столетии французскими хирурга-
ми Вельпо, Бланденом, Мальгенем и другими, мало
чем отличались от указанных трудов. Разница состо-
яла лишь в том, что в этих, более поздних, сочинени-
ях материал был расположен по областям тела. Но и
эти труды были лишены в значительной мере науч-
ной ценности, поскольку точных методов топогра-
фо-анатомического исследования тогда еще не су-
ществовало. Это привело к тому, что в руководствах
были допущены грубые ошибки, а также  отсутство-
вало направление, удовлетворяющее запросам ме-
дицинской практики.

Основоположником топографической анато-
мии как науки является Н.И. Пирогов. В числе его пред-
шественников был выдающийся хирург и анатом И.В.
Буяльский (1789 – 1866), который своими трудами и
практической деятельностью подчеркнул огромное
значение анатомического направления в хирургии,
столь плодотворно развитого Н.И. Пироговым.

Труды Н.И. Пирогова произвели полный пе-
реворот в представлениях о том, как нужно изучать
топографическую анатомию, и принесли ему миро-
вую славу. Вопросы топографической анатомии из-
ложены в его трех выдающихся трудах: 1) «Хирурги-
ческая анатомия артериальных стволов и фасций»
(впервые напечатана в 1837 году на немецком и ла-
тинском языках); 2) «Полный курс прикладной ана-
томии человеческого тела с рисунками. Анатомия
описательно-физиологическая и хирургическая»(-
вышло всего несколько выпусков, посвященных ко-
нечностям, в 1843 – 1948 годах); 3) «Топографичес-
кая анатомия, иллюстрированная разрезами ,
проведенными через замороженное тело человека в
трех направлениях» (печаталась отдельными выпус-
ками с объяснениями на латинском языке в течение
1851 – 1859 годов).

В первом из этих трудов Н.И. Пирогов устано-
вил важнейшие для хирургической практики законы
взаимоотношений кровеносных сосудов и фасций,
составляющие основу топографической анатомии
как науки. В этом труде Н.И. Пирогов описал поло-
жение артериальных стволов и покрывающих их сло-
ев так, как они представляются хирургу при обнаже-
нии сосудов во время операции. Именно такого рода
сведения и должны составлять, по мнению Н.И. Пи-
рогова, содержание хирургической анатомии.

В «Топографической анатомии», представля-
ющей собой обширный атлас распилов с объясне-
ниями к ним, Н.И. Пирогов собрал ценнейший мате-
риал, характеризующий взаимное расположение
органов во всех областях человеческого тела. Ни один
из существовавших до Н.И. Пирогова методов топог-
рафо-анатомического исследования нельзя считать
подлинно научным, ибо при них не соблюдалось ос-
новное требование к проведению такого исследова-
ния: сохранение органов в их естественном, ненару-
шенном положении. Только метод поперечных,
сагиттальных и фронтальных распилов заморожен-
ного трупа, впервые широко примененный Н.И. Пи-
роговым, дал наиболее точное представление о дей-
ствительных взаимоотношениях органов.

Величайшей заслугой Н.И. Пирогова является
то, что как в «Прикладной анатомии», так и в «Топог-
рафической анатомии» он придал своим исследова-
ниям анатомо-физиологическое направление. Гени-
альная идея Пирогова состоит в том, что он
использовал свой метод распилов для изучения не
только морфологической статики, но и функции ор-
ганов (например, суставов), а также различий в их
топографии, связанных с изменением положения тех
или иных частей тела и состояния соседних органов.
Так, например, он изменял положение конечностей,
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производя затем распилы при сгибании, разгибании,
отведении и приведении в различных суставах. Для
уточнения топографии внутренних органов Пирогов
перед замораживанием трупа наполнял желудок или
мочевой пузырь водой, а кишки – воздухом. Он вво-
дил жидкости в полости плевры и брюшины, чтобы
изучить смещение сердца, наблюдаемое при плев-
рите, или изменение положения брюшных органов,
возникающее при асците. Таким образом, Пирогов
первым применил в большом масштабе эксперимент
на трупе. Это явилось принципиально новым подхо-
дом в разрешении важнейших вопросов топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии.

Н.И. Пирогов использовал метод распилов и
для разработки вопроса о наиболее целесообразных
доступах к различным органам и рациональных опе-
ративных приемах.

В истории развития топогарфической анато-
мии видную роль играли и некоторые выдающиеся
зарубежные ученые. Наиболее крупным из них был
немецкий хирург Б. Лангенбек.

Пироговский метод распилов нашел много-
численных последователей. Во многих странах мира
появились атласы распилов областей тела человека.
В их числе следует, прежде всего, назвать классичес-
кий труд последователя Пирогова – профессора лей-
пцигского университета Вильгельма Брауне
(Topographisch-anatomischer Atlas, Leipzig, 1872). Как
в прошлом столетии, так и в настоящее время метод
распилов широко применяют в тех случаях, когда не-
обходимо выяснить точные взаимоотношения меж-
ду органами.

Н.И. Пирогову принадлежит приоритет в ряде
вопросов патологии кровообращения. Опыты с пере-
резкой ахиллова сухожилия и результаты изучения им
процесса заживления ран сухожилий не потеряли на-
учной ценности до сих пор, а опыты по изучению дей-
ствия эфирных паров признаются классическими.

Н.И. Пирогов впервые осуществил препода-
вание топографической анатомии после изучения
студентами курса нормальной анатомии человека.

Сегодня это практикуется на медицинских
факультетах и факультетах физической реабилитации
во многих университетах мира.

Таким образом, топографическая анатомия как
бы систематизирует и укрепляет полученные знания
по нормальной анатомии, способствуя их лучшему
запоминанию. Она является синтезом анатомических
знаний, дает четкое представление о взаимоотноше-
ниях органов и связях одних органов с другими, со-
седними и отдаленными, создает фундамент, который
позволяет практически решать сложные задачи диаг-
ностики и лечения различных заболеваний.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Со времен Пирогова в нашей стране препода-

вание топографической анатомии осуществляется в
комплексе с оперативной хирургией на соответству-
ющих кафедрах. Однако в вузах дальнего зарубежья

топографическая анатомия всегда преподавалась на
кафедрах анатомии человека, а оперативная хирур-
гия – на одной из хирургических кафедр. Это сегодня
считается логически и экономически более обосно-
ванным и рациональным, так как профессионализм
анатомов и хирургов, как преподавателей указанных
дисциплин, не вызывает сомнений и указывает на
большую эффективность. Данная методика обуче-
ния внедряется вместе с Болонским процессом в ву-
зах Украины, что требует разработки новых учебных
планов и программ.

Этим вопросам посвящено настоящее иссле-
дование.

Результаты исследования.
Наш опыт работы в Донецком национальном

медицинском университете им. М. Горького, Бер-
линском университете им. Гумбольта, Донецком го-
сударственном институте здоровья, физического
воспитания и спорта указывает на необходимость
при подготовке бакалавров и магистров по физи-
ческой реабилитации после освоения нормальная
анатомия человека изучать курс топографической
анатомии.

Лекции по топографической анатомии явля-
ются важной формой изучения данного предмета. В
них должны излагаться основные новейшие положе-
ния современной анатомической науки в зависимо-
сти от типа телосложения, возраста, пола и патологи-
ческих процессов у пациента [3].

Широкое внедрение в практику видео-эндос-
копической техники потребовало изучения топогра-
фической анатомии опосредованно при помощи
видеомонитора, в условиях двухмерного, увеличен-
ного изображения [1, 4]. Появились соответствую-
щие учебники, атласы, видеофильмы, СD-диски и
учебные таблицы, открывшие новую главу в освое-
нии предмета [2, 5]. Все это должно активно внедрять-
ся в учебный процесс и преподноситься, прежде все-
го, в лекционном курсе, подготавливающем
обучаемого к каждому практическому занятию.

Особенно важное значение имеют практичес-
кие занятия, на которых студенты не только изучают
строение и биомеханику двигательного аппарата,
функциональную анатомию внутренних органов, но
и осваивают практические навыки, необходимые как
в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуа-
циях. Перечень таких навыков в разных странах, при-
мерно, одинаков, и они стоят в основе каждой темы.

Так, на первом занятии изучается основной
инструментарий, техника его применения, различ-
ные приемы вязания узлов при остановке кровоте-
чения и наложении швов. При этом используются
соответствующие методические разработки, стенды,
наборы инструментов и тренажеры.

На втором занятии осваиваются приемы обра-
ботки ран с остановкой кровотечения. На тренажерах
накладываются узловые и непрерывные швы, отраба-
тывется техника их последующего удаления. Освое-
ние данных навыков вполне возможно на приспособ-
ленных лоскутах материи, клеенки или паралона.
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Обращается внимание работы во внеучебное время.
Учитывая важность первых двух тем, на тре-

тьем занятии проводится закрепление практических
навыков с оценкой работы каждого обучаемого.

При изучении четвертой темы осваивают на
простейших тренажерах особенности обработки ран
свода черепа, послойную топографию области с ос-
новными сосудисто-нервными пучками.

На пятом занятии знакомятся с оказанием по-
мощи пострадавшим с ранами лица. Обращается
внимание на топографию основных стволов подглаз-
ничного, подбородочного, лицевого нервов, лице-
вой артерии и вены во избежание их повреждения.

Шестое занятие посвящается изучению топог-
рафической анатомии шеи с особенностями оказа-
ния помощи при травмах и ранениях, с освоением
техники спасения пострадаших при наличии прегра-
ды для дыхания в области гортани.

На последующих двух занятиях изучается по-
слойная топография верхней конечности с основны-
ми сосудисто-нервными пучками, особенностями
обработки ран и повреждений, возможностью про-
ведения реабилитационных мероприятий после эк-
стренных и плановых операций.

Не менее двух занятий должно выделяться изу-
чению топографии грудной клетки и органов груд-
ной полости, оказанию помощи при травмах и ране-
ниях, проведению реабилитационных мероприятий
после различных вмешательств.

При изучении топографии передней брюш-
ной стенки обращается внимание на наличие без-
мышечных участков (слабых мест) и возможностью
формирования здесь различных грыж. Разбираются
основные принципы их лечения и проведения реа-
билитационных мероприятий.

Освоению топографической анатомии орга-
нов живота и основных принципов операций с пос-
ледующей реабилитацией пациентов достаточно по-
святить три занятия.

Для оказания помощи и реабилитации паци-
ентов с поражением стенок и органов малого таза
изучают его топографическую анатомию, особен-
ности остановки кровотечения.

Освоению послойной топографии нижней ко-
нечности с основными сосудисто-нервными пучка-
ми, лечения и физической реабилитации поражений
в этой области достаточно посвятить два занятия.

Выводы.
1. Для изучения всего курса топографической анато-
мии требуется 12 лекций и 18 двухчасовых практи-
ческих занятий, что составляет 60 аудиторных часов.

2. Преподавание курса топографической анатомии
после изучения нормальной анатомии человека
может повысить эффективность и качество подго-
товки высококвалифицированных специалистов
физической реабилитации в вузах.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
преподавания топографической анатомии при под-
готовке специалистов физической реабилитации.
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ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО
ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Отравенко О. В.

Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті розглядається необхідність духовного
розвитку  школярів  у процесі фізичного виховання, звер-
тається увага на взаємодію школи з родиною. Духовне здо-
ров’я підлітків залежить від усвідомлення життєвих планів та
цінностей, власних вчинків і дій, прагнення до пізнання й
самовдосконалення, гармонійної єдності духу, душі й тіла з
урахуванням вікових анатомо-фізіологічних особливостей
кожної людини, сімейних і національних традицій.
Ключові слова: програма, духовне здоров’я, школярі, фізич-
не виховання.
Аннотация. Отравенко Е.В. Программа формирования ду-
ховного здоровья школьников в системе физического воспи-
тания. В статье рассматривается необходимость духовного
развития школьников в процессе физического воспитания,
обращается внимание  на  взаимодействие школы с семьей.
Духовное здоровье подростков зависит от осознания  жиз-
ненных планов и ценностей, собственных поступков и дей-
ствий, стремление к познанию  и самосовершенствованию,
гармоническому единству духа, души и тела с учетом возра-
стных  анатомо-физиологических особенностей каждого
человека, семейных и национальных традиций.
Ключевые слова: программа, духовное здоровье, школьни-
ки, физическое воспитание.
Annotation.  Otravenko O.V. The programme of forming of
pupils’  spiritual health in the system of physical education. The
article shows the necessity of pupils’  spiritual development in
the process of physical education, it draws the attention to the
interaction of school and parents. Spiritual health of teenagers
depends on comprehension of zoetic plans and worth, own acts
and actions, tendency to knowledge and self-improvement,
harmonic unity of spirit, douches and bodies with the count of
age anatomical physiological habits of each person, family and
national traditions.
Key words: programme, pupils’ spirituality, physical education.

Вступ.
Важливе місце в загальній системі навчання та

виховання школярів займає фізичне виховання. Фізич-
не виховання в системі освіти здійснюється відповідно
до законів України “Про освіту”, “Про фізичну куль-
туру і спорт” в усіх типах виховних, навчально-вихов-
них і навчальних закладах, незалежно від форм влас-
ності. Великий потенціал фізичного виховання полягає
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в тому, що він впливає не тільки на рухову сферу лю-
дини, а і на духовну, особистісну і соціальні сфери [1].

В загальноосвітніх школах треба більш уваги
приділяти гуманізації навчально-виховної роботи,
підвищенню рівня мотивації до власних змін мис-
лення підлітків щодо сутності фізичного виховання,
оволодінню уміннями розуміти свою поведінку, вра-
хуванню наслідків своїх дій у взаємодії з учасника-
ми навчально-виховного процесу, формуванню
цілісної системи знань про здоров’я та здоровий
спосіб життя, інтересу й потреб в освоєнні ними
цінностей фізичної культури, організації змістово-
го дозвілля за бажанням школярів, формуванню
духовного здоров’я учнів.

При цьому тільки погляд на фізичну культуру
з позицій якісно нового знання – пріоритету духов-
ності, натхнення фізичного, розгляд фізичного як осо-
бистісного – може сприяти всілякому сприянню фор-
мування людини з гармонійним розвитком її
сутнісних (духовних та фізичних) сил, реальному при-
лученню її до засвоєння нею різноманітних ціннос-
тей, повноправному включенню фізичної культури
в спектр загальної культури людини та суспільства.
Відзначимо, що при осмисленні сутності фізичного
виховання треба вважати гармонію фізичного (тілес-
ного) та духовного (соціального), що досягає натх-
ненням фізичного, що обумовлено генезисом знань
про фізичну культуру [2].

Для гуманізації освітнього процесу потрібно
переорієнтувати навчально-виховну роботу на фізич-
не вдосконалення, оздоровлення, творчу активність,
задоволення духовних потреб з урахуванням вікових
особливостей учнів основної школи, виховання фізич-
ної і духовної культури, самовизначення та самореа-
лізації підлітків у сучасному світі, що ґрунтуються на
принципах індивідуалізації, пізнавальної практичної
діяльності, широкому використанню методів особи-
стісно-орієнтовного підходу.

Головною метою сучасної шкільної освіти є
спрямування навчально-виховного процесу на роз-
виток духовно-оздоровчого простору, творчу ак-
тивність, гуманістичні цінності та всебічний розви-
ток. Тому обрана нами проблема є актуальною.

Велику увагу проблемі духовності та її форму-
ванню приділяли представники різних наук: В. Барані-
вський, Л. Буєва, С. Кримський; І. Бех, М. Боришевсь-
кий, С. Рубінштейн, П. Симонов, Ж. Юзвак;
І. Карпенко, В. Оржеховська, Л. Попов, О. Сухомлинсь-
ка, Г. Шевченко, П. Щербань та ін. Значний внесок у
вивчення та осмислення проблем фізичного вихован-
ня, здорового способу життя, культури здоров’я зро-
били науковці: В. Горащук, Т. Круцевич, С. Кирилен-
ко, Н. Москаленко, Т. Ротерс, Б. Шиян [3] та ін.

В останні роки проблемою розвитку духов-
ності учнівської молоді займалось багато науковців:
Г. Авдіянц, К. Журба, С. Мукомел, О. Олексюк,
О. Омельченко, Т. Ткачова, Н. Чернуха [3] та ін. Але
проблемі формування духовного здоров’я учнів при-
ділено уваги ще не багато.

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного університету імені Тараса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
У нашому дослідженні ми розглядаємо духов-

ний аспект здоров’я як вищий рівень самореалізації
людини, прагнення до самовдосконалення. Стан ду-
ховного здоров’я зумовлюється засвоєною школя-
рами системою особистісних цінностей, їх ставлен-
ня до сенсу життя, втіленням у реальному житті
ідеалів добра, милосердя, людяності. У складову
духовного здоров’я входять: наявність ідеалу здоро-
вої особистості, життєвих цінностей, працездатність,
творча активність, почуття прекрасного й життєра-
дісного, віра в себе і людей, відповідальність за свої
дії та вчинки.

Результати дослідження.
Духовному здоров’ю належить особлива роль

у збереженні, зміцненні та відтворенні фізичного здо-
ров’я – тільки людина високодуховна і культурна може
знайти індивідуальні шляхи до здоров’я, опанувати
для цього різні техніки підтримки тіла й духу [4] .

Для духовного розвитку підлітка потрібна по-
стійна духовна діяльність, спрямована на осмислен-
ня свого «Я» та ставлення до духовних цінностей.
У процесі духовної діяльності відбувається зростан-
ня і збагачення внутрішнього світу дитини, станов-
лення її індивідуальності, осмислення таких категорій,
як «мораль», «духовність», «совість», «відпові-
дальність», «повага» тощо.

На нашу думку, процес формування духов-
ного здоров’я учнів дуже складний і суперечли-
вий, вимагає врахування багатьох різнопланових
впливів як з боку школи, так і з боку сім’ї, суспіль-
ства в цілому. Практика засвідчує, що педагогічні
працівники здебільшого спрямовують зусилля на
навчальну діяльність, а не на позаурочну роботу,
де учень може максимально розкрити свої мож-
ливості і талант. Тому ми пропонуємо розробити
програму формування духовного здоров’я учнів,
яка містить в собі як навчальну, так і виховну, поза-
урочну діяльність.

Мета програми –з урахуванням основних віко-
вих анатомо-фізіологічних особливостей підлітків
підвищити рівень духовного здоров’я учнів основної
школи, допомогти школярам знайти себе, самовиз-
начитись, навчитися приймати рішення, відповідати
за свої дії та вчинки, свідомо ставитись до свого здо-
ров’я й бути потрібним суспільству.

У формуванні  духовного здоров’я підлітків
важлива роль приділяється співробітництву  школи з
родиною.

Відповідно до даної схеми ми розробили .орі-
єнтовну програму формування духовного здоров’я
учнів основної школи, таблиця 1.

Висновки.
Духовне здоров’я підлітків у процесі фізич-

ного виховання, на наш погляд, не можливо сфор-
мувати тільки на уроках фізичної культури та
фізкультурно-оздоровчих заходах. Потрібна
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Таблиця 1 
1 розділ – Сходини духовного розвитку учнів основної школи. 

Молодші підлітки: 5-7 класі 
№\
п 

Інформаційні заходи Організаційні заходи 

1. Бесіда «Здоровенькі були»  Інтерв’ю з батьками і учнями про складові 
індивідуального здоров’я людини, здоровий спосіб 
життя та заповіді здоров’я. 

2. Дискусія «Чи знаєш ти себе»? 
 

Тренінг: «Що варто знати про анатомо – фізіологічні 
вікові особливості учнів 5-7 класів?» 
Тренінг: «Який (яка) я? Як стати самим собою?». 

3.  Практикум доброти. 
(Обговорювання: «В чому проявляється 
добре відношення до людей і тварин?», « 
Що є добро, що зло?») 

Тренінг для дівчат: « Якби я була доброю феєю»  
Тренінг для хлопців: «Як би я був добрим принцом». 
 

4. Заочна подорож «Стежинами рідного краю» Бінарний урок «Географія + фізкультура» 
Організація культурно-освітніх екскурсій до театрів, 
музеїв, художніх виставок, концертів, на природу 

5. Година спілкування «Родинні обряди та 
звичаї  

Святкове сімейне свято: «Батьківський дім – початок 
начал», 5- 6 класи; 
Вечір при свічах: «Все починається з любові», 7 кл. 

6. Виховна година за творами 
В.О.Сухомлинського «Духовний світ 
школяра» 

Тест « Як подолати життєві проблеми?» 
Анкетування  «Як здійснити свою мрію?» 

7. Виховна година: 
 «Я – українець» 

Фестиваль «Сонячні промінці» 
 

8. Організація пошуково – дослідницької 
роботи 

Волонтерський рух «»Турбота» 

Старші підлітки – 8-9 класи 
№\п Інформаційні заходи Організаційні заходи 

1. Лекторій  «Космос та здоров’я» Обговорювання питань: 
- «Свідоме ставлення до свого здоров’я з 
урахуванням вікових особливостей психічного і 
духовного розвитку підлітків». 
-  «Відповідальність за власне здоров’я».  
-  «Енергія та біополе» 
Гра «Політ у космос». 

2. Година спілкування «Людина у гармонії з 
природою, всесвітом» 

Вправа «Мій всесвіт». 
Обговорити «Закони духовності». 

3. Круглий стіл «Народні звичаї та традиції» 
 

Наявність позитивного ідеалу у відповідності з 
національними духовними традиціями. 

4. Диспут «Що важливіше -внутрішня краса 
людини чи зовнішня? В чому полягає 
мистецтво володіти собою?» 

Бінарний урок «Етика + фізкультура»: 
«Шлях від краси до гармонії» 
 

5. Дискусія «Мій вибір. 
Як досягти успіху?» 

Проведення ділової гри: «Лідер-шоу», 
Школа лідера. 
Анкетування учнів.  

6. Літературно-музична вітальня 
«Душі людської глибина» 

Бінарний урок «Музика + література» 
Рольова гра « Як я діятиму в такій ситуації?» 

7. Усний журнал  «Актуальні проблеми 
сучасності» 
(Ставлення до системи цінностей, 
осмислення свого «Я») 

Хіт – парад життєвих девізів. 
Анкетування  «Найважливіші цінності життя»  
Зв’язок із засобами масової інформації  

8. Пошуково – краєзнавська робота. Заочна подорож «Мій край – моя Земля» (екскурсії 
та походи) 
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Продовження таблиці 1

2 розділ – Духовне здоров’я школяра 
Молодші підлітки 

№\п Інформаційні заходи Організаційні заходи 

1. Бесіда: «Духовне здоров’я школяра»  Свята: «Різдво христова», «Святий Миколай» , 
«День соборності України», «Андріївські 
вечорниці» , «Велика Пасха» та ін. 

2. Моральні засади здоров’я. 
Формування морально-вольових якостей 
підлітків. 

Дискусія  «Мої моральні переконання та вчинки». 
«Пріоритет загальнолюдських моральних 
цінностей і працелюбність». 
Тест – Вольові якості. 

3. «Естетичні засади здоров’я»  Ярмарок краси та здоров’я  
«Естетика почуттів та краса рухів» 
«Відчуття прекрасного у житті, природі та 
мистецтві» 

4. Батьківський всеобуч «Духовність і здоров’я».  
Методичні поради батькам. 

Конференція для батьків «Роль сім’ї у формуванні 
духовного здоров’я  школярів» за участю 
провідних спеціалістів 

5. Роль занять фізичною культурою у зміцненні 
духовного здоров’я 

Брейн-ринг «У здоровому тілі –здоровий дух» 

6. Наодинці з собою  Тест «Велика п’ятірка якостей особистості»  
7. Година спілкування «Шлях до милосердя» Анкетування учнів: «Чи здатні ви прийти на 

допомогу?»  
Благодійні акції за участю батьків: 
«Акція милосердя», «Червоний хрест» 

8. Диспут «Відпочиваємо для душі та з 
користю?» 

Дозвілля – клуб «Гармонія» 
Анкетування: «Як ви проводите свій вільний час?» 
Конкурс виставка «Світ моїх захоплень» 

Старші підлітки 
№\п Інформаційні заходи Організаційні заходи 

1. Бесіда Розкриття свого внутрішнього світу. Творчі роботи: «Сенс Життя: 
Що для мене головне в житті?» 

2. Диспут: «Мій світогляд: який він?» Тестування: Мої життєві цілі і плани. 
3. Лекторій для учнів та батьків: Духовне 

здоров’я учнів – необхідна потреба сьогодення  
Рольова гра:  
« Самооцінка рівня духовного й фізичного 
здоров’я» 
1 група –  «Ініціатори» 
П група – «Опоненти» 
Ш група – «Арбітри» 

4. Емоції та стрес. 
Підтримка позитивного емоційного стану. 

Бінарний урок – Основи здоров’я + фізкультура: 
«Рухова активність і емоції». «Як запобігти 
стресам?» 
Тест – Методика діагностики емоційності» 

5.  Мотивація та інтерес Тест «Мотивація досягнення успіху» 
6. Самоконтроль,  

самооцінка,  
самоаналіз,  
самореалізація 

Тест – локус контролю 
Тест «Самооцінка особистості» 
Анкетування: Чи вмієте ви аналізувати завдання, 
можливі ситуації та приймати рішення? 
Анкетування: Що таке самореалізація? 

7. Серед людей «Правила спілкування» Тест «Потреба у спілкуванні» 
Тест « Потреба в схваленні оточуючих» 
Тест « Самооцінка конфліктності» 

8. Прийняття відповідальності за свої дії та 
вчинки, за власний спосіб життя  

Анкетування «Чи відповідальні ви за свої дії та 
вчинки?»  
Заняття-практикум: «Прийняття рішення» 
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Продовження таблиці 1

3 розділ – Формуємо духовне здоров’я  підлітків у процесі фізичного виховання.  Молодші підлітки 
№\п Інформаційні заходи Організаційні заходи 

1. Ток – шоу: «Здоров’я – це модно!»  (Фізична 
досконалість чи модний стандарт? Розглянути 
сучасний ідеал краси) 

- Тематичний урок, присвячений Всесвітньому 
дню Здоров’я» 
  

2. Залучення батьків до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності школи  

Спортивне свято «Тато, мамо, я – спортивна 
сім’я» 
Анкетування батьків. 

3. «Спорт очима дітей – моя мрія!» Конкурс малюнків 
4. Бінарний урок «Історія  українського 

козацтва» 
Конкурс «Козацькі розваги» 

5. Вплив музики і танців на емоційний та 
духовний стан людини 

«Фестиваль Солдатської пісні», 
«Фестиваль туристської пісні» 
уроки хореографії, танців 

6. Вплив телебачення на формування духовного 
здоров’я школярів. 

Анкетування «Мая улюблена телепередача»   

7. Використання народних традицій, історія 
рідного краю 

День здоров’я «Масляна» 
походи та екскурсії на природу 

8. Сімейний оздоровчий клуб в школі. Зайняття фізичними вправами за інтересом, 
змагання сімей 

Старші підлітки 
№\п Інформаційні заходи Організаційні заходи 

1. Дискусія «Як підвищити мотивацію до занять 
фізичною культурою?» 

КВК « Здоров’я – це модно!» 
Брейн-ринг «Олімпійці серед нас!» 

2. Диспут «Як зробити урок фізкультури  
улюбленим майданчиком для пізнання нового 
та активної творчої діяльності?  

Використання активних форм і методів, 
інноваційних підходів в  фізкультурно-оздоровчій 
діяльності. 

3. Фестиваль «Нащадки козацької слави» Бінарний урок ««Історія Олімпійських ігор», 
спортивне свято 
«Не перевелись на Україні козаки!» 

4. Вплив телебачення на формування духовного 
здоров’я школярів. 

  Обговорювання відомих передач, диспут «Засоби 
масової інформації –  вчора, сьогодні, завтра!» 

5. Взаємозв’язок естетичного  та духовного  
здоров’я  

Фестиваль « Міс + містер аеробіка», 
Спортивне свято «Сила, грація, краса», 
танцювальний гурток, аеробіка 

6. Використання народних традицій, історія 
рідного краю 

День здоров’я «Масляна» 
Походи та екскурсії на природу 

7. Історія українського спорту Зустрічі з відомими спортсменами, ветеранами 
спорту 

8. Прагнення до самовдосконалення й духовної 
діяльності: «Хай будуть чисті мої помисли!» 

Бажання бути здоровою, гармонійною, освіченою 
людиною 
Створення власних програм, 
власного іміджу 

  

 
 

ДУХОВНЕ ЗДОРОВ’Я 

школярів 

«дух колективу» 
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розвинутий 
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родині 

Рис.1. Схема формування духовного здоров’я школярів у взаємодії сім’ї та школи
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цілісна система навчально-виховної роботи: взає-
модія вчителів фізичної культури з керівництвом
школи, класними керівниками, вчителями прик-
метниками, психологом школи, медпрацівником,
бібліотекарем, батьками,  засобами масової
інформації.

Духовне здоров’я підлітків залежить від усві-
домлення життєвих планів та цінностей, власних
вчинків і дій, прагнення до пізнання й самовдоско-
налення, гармонійної єдності духу, душі й тіла з ура-
хуванням вікових анатомо-фізіологічних особливо-
стей кожної людини, сімейних і національних
традицій.

Духовне здоров’я визначає внутрішнє енерге-
тичне самовираження особистості, за допомогою
якого розкривається творча здатність людини до са-
мореалізаціі, здійснюються певні зміни у світогляді,
емоційно-вольовій сфері, відповідальності за власне
здоров’я, готовності прийти на допомогу. Ця пробле-
ма найбільш гостро стоїть перед загальноосвітньою
школою, що є базовою ланкою формування духовно
розвинутої людини. Тому більш конкретного вивчен-
ня потребують визначення критеріїв, показників та
рівнів сформованості  духовного здоров’я  школярів
у процесі фізичного виховання.
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ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Партас И.Г., Балакирева Е.А., Партас О.В.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта
Донецкий национальный медицинский

университет им. М.Горького

Аннотация. В статье рассматриваются результаты внедре-
ния разработанной оздоровительной программы в практике
общеобразовательных школ. При ослаблении функций ды-
хательной системы длительная малоподвижность вызывает
негативные застойные процессы в организме. Для активиза-
ции двигательной активности учитель может давать ослаб-
ленным ученикам индивидуальные дополнительные задания
(предложить комплекс утренней гимнастики с дыхательны-
ми упражнениями).
Ключевые слова: дыхательная система, методы оздоровле-
ния, оздоровительная программа.
Анотація. Партас І.Г., Балакірєва Є.А., Партас О.В. Оцінка
програми оздоровлення дітей середнього шкільного віку з
захворюваннями дихальної системи. У статті розглядаються
результати впровадження розробленої оздоровчої програми
в практиці загальноосвітніх шкіл. При ослабленні функцій
дихальної системи тривала малорухомість викликає  нега-
тивні застійні процеси в організмі. Для активізування рухо-
вої активності вчитель може давати ослабленим учням інди-
відуальні додаткові завдання  (запропонувати комплекс
ранкової гімнастики з дихальними вправами).
Ключові слова: дихальна система, засоби оздоровлення, оз-
доровча програма.
Annotation. Partas I.G., Balakireva E.A., Partas O.V. Еstimation
of the program of making of children of middle school ages
healthy with the diseases of the respiratory system. In the
article the results of introduction of the developed health
program in practice of general  schools are examined. At
weakening functions of respiratory system long small motility
produces negative stagnant processes in an organism. For
activation of a motor performance the teacher can give the
weakened pupils individual additional jobs (to offer a complex
of morning gymnastics with respiratory exercises).
Keywords: respiratory system, methods of making healthy,
health program.

Введение.
Заболевания органов дыхания занимают зна-

чительное место в патологии внутренних органов и
имеют тенденцию к росту. На Украине они находятся
на 2 месте после заболеваний сердечно-сосудистой
системы [2]. Заболевания органов дыхания характе-
ризуются длительностью и плохим восстановлением
функциональных возможностей дыхательной систе-
мы. При этом нарушается приспособительный меха-
низм, который обеспечивает адекватное включение
всех звеньев функционирования системы дыхания.
Активизация работы основных и вспомогательных
дыхательных мышц приводит к восстановлению ней-
рогуморальной связи мышечной работы и дыхания.

Изучение физиологии дыхательных упражне-
ний [3, 4] показало, что в основе их действия лежат
нервные влияния. Произвольное изменение дыхания
во время выполнения упражнений осуществляется по
механизму условного рефлекса и вырабатывается на
основе словесных раздражителей. Включение в мето-
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дику занятий дыхательных упражнений дает большой
эффект. Приспособительная перестройка дыхания,
компенсация развивающейся дыхательной недостаточ-
ности под влиянием средств лечебной физкультуры
используются в острой стадии дыхательных рас-
стройств путем применения некоторых видов масса-
жа и гимнастических упражнений по принципам реф-
лекторной терапии. В то же время необходимо
учитывать и непосредственное влияние мышечной
работы на вентиляцию и газообмен, проявляющееся
улучшением альвеолярной вентиляции, повышением
коэффициента использования кислорода и т. д. [1, 3, 4].

Восстановление регуляции дыхания для обес-
печения нормальной жизнедеятельности детского
организма является важнейшей лечебной задачей.

Таким образом, повышение устойчивости
функционирования дыхательной системы детей в
промышленном регионе является достаточно акту-
альной проблемой.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Целью работы является повышение уровня

здоровья детей среднего школьного возраста с час-
тыми заболеваниями дыхательной системы.

Для выполнения поставленной цели решались
следующие задачи:
1. Разработать программу оздоровления детей с за-
болеваниями дыхательной системы;

2. Экспериментально проверить эффективность раз-
работанной оздоровительной программы в прак-
тике школьных учреждений.

Внедрение программы проводилось на базе
Донецкого учебно-воспитательного комплекса №16.
Анализ медицинских карт учащихся позволил выбрать
32 ребенка с ослабленной дыхательной системой. Для
решения поставленной задачи было проведено исход-
ное обследование и определены следующие показа-
тели: проба Штанге, проба Генче, жизненная емкость
легких (ЖЕЛ), частота дыхания (ЧД), минутный объем
дыхания (МОД), дыхательный объем (ДО).

Учащихся разделили на контрольную и экспе-
риментальную группы. Контрольная группа занима-
лась по традиционной программе (2 раза в неделю
по 45 минут), которая состояла из лечебной физи-
ческой культуры (ЛФК), дыхательных упражнений и
подвижных игр.

Экспериментальная группа занималась каж-
дый день по 45 минут (5 дней в школе, 2 дня – домаш-
нее задание). Внедряемая оздоровительная програм-
ма включала ЛФК, дыхательные упражнения (в школе
и дома), занятия по методу К.П.Бутейко (2 раза в не-
делю), подвижные игры, внеклассные методы здоро-
вого образа жизни.

Результаты исследования.
Болезни дыхательной системы занимают одно

из ведущих мест в патологии детского возраста. Это
связано как с анатомо-физиологическими особен-
ностями, так и со своеобразием реактивности орга-
низма ребенка.

По анатомическому строению дыхательная
система ребенка достигает завершенности к 8—12
годам, однако функциональное развитие продолжа-
ется до 14—16 лет. Физиологическое своеобразие
дыхания ребенка связано с большой функциональ-
ной нагрузкой при продолжающемся развитии и
морфологической дифференцировке. Небольшая
растяжимость легочной ткани и относительно боль-
шая работа дыхания, слабость дыхательной мускула-
туры приводит к истощению дыхательного аппарата.

На формирование уровня здоровья дыхатель-
ной системы влияют генетические факторы (20-22%),
образ жизни (50-52%), состояние окружающей сре-
ды (18-20%), однако в промышленных регионах влия-
ние последнего фактора повышается до 30-35% [5].

При заболеваниях органов дыхания у ребенка
следует учитывать, что и аппарат внешнего дыхания,
и газообмен функционируют у детей в особых усло-
виях, обеспечивающих потребности организма пу-
тем более напряженной деятельности. Физиологи-
ческие приспособительные механизмы
функциональной системы дыхания нестойки, а ре-
зервы — недостаточны.

Восстановление здоровья детей с ослабленной
дыхательной системой проводится комплексно.

Нами была разработана оздоровительная про-
грамма, которая включала лечебную физическую
культуру, дыхательные упражнения подвижные игры.
Т.к. особенности реагирования дыхания на мышеч-
ную работу у детей сводятся к усилению вентиляции
и газообмена в легких за счет учащения дыхания, то
разработанные комплексы ЛФК включали упражне-
ния, которые выполнялись с частым и не глубоким
дыханием. Рекомендовались комплексы упражнений
утренней гимнастики.

Дыхательные упражнения включали звуковую
гимнастику с произнесением шипящих, свистящих
звуков, которые вызывают дрожание голосовой щели
и вибрацию бронхиального дерева, а также снижают
тонус гладкой мускулатуры. Использовались упраж-
нения с удлиненным выдохом, с задержкой дыхания
на выдохе, дренажные упражнения.

С целью создания у детей позитивных эмоций
применялись игры, т.к. меняющийся темп игры спо-
собствует тренировке сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, улучшает пластичность нервных
процессов, совершенствует компенсаторные меха-
низмы, позволяет быстрее приспосабливаться к ме-
няющимся физическим нагрузкам.

До начала эксперимента мы определили ис-
ходный уровень таких показателей как проба Штан-
ге, Генче, ЖЕЛ, ЧД, МОД, ДО у всех детей, участву-
ющих в эксперименте, которые являются наиболее
информативными и соответствующими поставлен-
ной цели. Изменение этих показателей позволяет го-
ворить об эффективности применения разработан-
ной оздоровительной программы.

Исходные данные выглядели следующим об-
разом (табл. 1, рис. 1).

Анализ полученных исходных данных показал,
что достоверной разницы в средних показателях кон-
трольной и экспериментальной группы нет (Р > 0,05).
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Таблица 1 
Исходные показатели функционального состояния дыхательной системы  

в контрольной и экспериментальной группах 

Показатели Контрольная  
группа 

Экспериментальная  
группа 

Проба Штанге, с 29 + 1,68 29,8 + 1,76 
Проба Генче, с 21,5 + 1,32 22,6 + 1,47 
Жизненная емкость легких, л 1,6 + 0,04 1,7 + 0,04 
Частота дыхания, дых/мин 25,4 + 0,44 25,6 + 0,44 
Минутный объем дыхания, л 4,1 + 0,05 4,2 + 0,05 
Дыхательный объем, мл 164 + 4,99 165 + 5,04 

 

Таблица 2 
Показатели функционального состояния дыхательной системы  
в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента 

Показатели Контрольная  
группа 

Экспериментальная  
группа 

Проба Штанге, с 35,6 + 0,95 42,3 + 1,32 
Проба Генче, с 28,4 + 0,70 33,8 + 1,02 
Жизненная емкость легких, л 1,7 + 0,04 2,2 + 0,04 
Частота дыхания, дых/мин 24,2 + 0,30 21,0 + 0,40 
Минутный объем дыхания, л 4,1 + 0,04 3,8 + 0,03 
Дыхательный объем, мл 202 + 1,83 271 + 1,83 

 Таблица 3 
Показатели функционального состояния дыхательной системы  

в контрольной группе до и после эксперимента 

Показатели до эксперимента после эксперимента 
Проба Штанге, с 29 + 1,68 35,6 + 0,95 
Проба Генче, с 21,5 + 1,32 28,4 + 0,70 
Жизненная емкость легких, л 1,6 + 0,04 1,7 + 0,04 
Частота дыхания, дых/мин 25,4 + 0,44 24,2 + 0,30 
Минутный объем дыхания, л 4,1 + 0,05 4,1 + 0,04 
Дыхательный объем, мл 164 + 4,99 202 + 1,83 

 

Таблица 4 
Показатели функционального состояния дыхательной системы  
в экспериментальной группе до и после эксперимента 

Показатели до эксперимента после эксперимента 
Проба Штанге, с 29,8 + 1,76 42,3 + 1,32 
Проба Генче, с 22,6 + 1,47 33,8 + 1,02 
Жизненная емкость легких, л 1,7 + 0,04 2,2 + 0,04 
Частота дыхания, дых/мин 25,6 + 0,44 21,0 + 0,40 
Минутный объем дыхания, л 4,2 + 0,05 3,8 + 0,03 
Дыхательный объем, мл 165 + 5,04 271 + 1,83 

 
После первичного обследования контрольная

группа учащихся занималась оздоровительной фи-
зической культурой по традиционной программе, а
в экспериментальной группе дети занимались по оз-
доровительной программе, разработанной нами и
описанной выше.

По окончании эксперимента, для определения
степени эффективности предложенной программы
были проведены повторные обследования и анализ
показателей функционального состояния дыхатель-
ной системы (табл. 2, рис. 2).

Сравнивая полученные, в ходе эксперимента,
данные можно сделать вывод, что занятия по внедря-

емой нами оздоровительной программе привели к
заметному улучшению функциональных показате-
лей дыхательной системы детей среднего школьного
возраста (Р < 0,01).

Следует заметить, что и при применении к кон-
трольной группе традиционных методов восстанов-
ления наблюдалась тенденция к улучшению функци-
онирования дыхательной системы (табл. 3).

Анализируя данные экспериментальной груп-
пы до и после эксперимента, можно заметить, что пред-
ложенная оздоровительная программа дает более быс-
трое и качественное улучшение функционирования
дыхательной системы у ослабленных детей (табл. 4).
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Рис. 1. Исходные показатели функционального состояния дыхательной системы
 в контрольной и экспериментальной группах

Рис. 2. Показатели функционального состояния дыхательной системы
в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента
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Достижение оптимального функционирова-
ния ослабленной дыхательной системы требует дли-
тельных, каждодневных занятий. Применение оздо-
ровительной программы в  школах может
существенно повысить уровень здоровья ослаблен-
ных детей. Необходимо обратить внимание учите-
лей и родителей на поддержание рационального су-
точного режима дня, регулярного питания, сна.

Одним из основных условий, обеспечивающих
здоровье ребенка, является двигательная активность,
которая повышает адаптационные возможности орга-
низма, расширяет функциональные резервы.

При ослаблении функций дыхательной систе-

мы длительная малоподвижность вызывает негатив-
ные застойные процессы в организме. Для активизи-
рования двигательной активности учитель может да-
вать ослабленным ученикам индивидуальные
дополнительные задания (предложить комплекс ут-
ренней гимнастики с дыхательными упражнениями).

Выводы.
В результате выполненной работы по внедре-

нию оздоровительной программы в практику школь-
ных учреждений была достигнута основная цель –
повышение уровня здоровья детей среднего школь-
ного возраста с частыми заболеваниями дыхатель-
ной системы.
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Перспективным является внедрение данной
оздоровительной программы в практику школ для
работы с ослабленными детьми.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
оздоровления детей среднего школьного возраста с
заболеваниями дыхательной системы.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО И ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО

КРОВООБРАЩЕНИЯ МАЛЬЧИКОВ 12-14 ЛЕТ
НА ФОНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Поднебесная Е.В.
Запорожский национальный университет

Аннотация. В работе исследуются особенности регуляции
центрального и периферического кровообращения у маль-
чиков 12-14 лет, занимающихся в школе казацких  боевых
искусств «Спас» и детей, не занимающихся спортом того же
возраста. Рассматривается реакция сердечно-сосудистой
системы на физическую нагрузку. Под влиянием занятий в
школе казацких  боевых искусств отмечалась выраженная
оптимизация функционального состояния и адаптационных
способностей организма мальчиков.
Ключевые слова: мальчики, центральное и периферическое
кровообращение, физическая нагрузка, физическая работос-
пособность.
Анотація.  Піднебесна К.В. Особливості регуляції централь-
ного та периферичного кровообігу хлопців 12-14 років на
тлі фізичного навантаження . У роботі досліджуються особли-
вості регуляції центрального та периферичного кровообігу
хлопчаків 12-14 років, яки займаються в школі козацьких бой-
ових мистецтв «Спас» та дітей не займаючихся того ж віку.
Розглядається реакція серцево-судинної системи на фізичне
навантаження. Під впливом занять у школі козацьких бойових
мистецтв відзначалася виражена оптимізація функціонально-
го стану й адаптаційних  здатностей організму хлопчиків.
Ключові слова: хлопчаки, центральний і периферичний кро-
вообіг, фізичне навантаження , фізична працездатність.
Annotation. Podnebesnaya K.V. Especially regulation of central
and peripheral circulation of blood of boys are 12-14 years by
physical loading. In work the especially regulation of central
and peripheral circulation of blood of boys are 12-14 years, be
engaged at school of cossack martial arts «Spas» and children of
not going in for sports. The reaction of the  system of circulation
of blood is examined on the physical loading. Under effect of
occupations at school of cossack fighting arts the expressed
optimization of a functional state and elasticities of an organism
of boys was nregistered.
Кey words: boys, central and peripheral circulation of blood,
physical loading, physical capacity for work.

Введение.
Изучение реакции сердечно-сосудистой систе-

мы детей на физическую нагрузку, отличающейся от
таковой у взрослых, концентрируют на себе внима-
ние исследователей, изучающих механизмы такой раз-
ницы [1,5,6]. Известно, что возрастные особенности
сердечно-сосудистой системы детей ограничивают
приспособительные возможности организма, что под-
тверждается ограничением возможной мощности
работы и инотропного обеспечения минутного объё-
ма крови, обусловленного меньшим объемом серд-
ца и его функциональными возможностями [4].

Сообщается, что в течение динамической фи-
зической нагрузки частота сердечных сокращений и
ударный объём крови у детей бывает меньше, чем у
взрослых, а восстановление данного показателя бо-
лее быстро происходит у детей [7], и, вероятно, эта
разница обуславливается  меньшими размерами сер-
дца и меньшей абсолютной суммой мышц, создаю-
щих данный режим работы у детей.

Одним из быстрых и эффективных методов
оценки, как степени тренированности, так и функци-
онального состояния сердечно-сосудистой системы
является компьютерная диагностическая программа
«ШВСМ» и «ШВСМ-Интеграл» [2,3].

Актуальность и несомненная практическая
значимость данной проблемы послужили предпосыл-
ками для проведения настоящего исследования.

Работа выполнена по плану НИР Запорожс-
кого национального университета

Формулирование целей работы.
Целью данной работы явился сравнительный

анализ регуляции центрального и периферического
кровообращения, а также работоспособности  школь-
ников 12-14 лет на фоне физической нагрузки.

Материалы и методы. В экспериментальном
исследовании участвовало 103 мальчика в возрасте
12-14 лет, из них 48 занимающихся казацким боевым
искусством «Спас» и 55 детей, не занимающихся
спортом. Показатели центрального кровообращения
оценивались методом тетраполярной реоплетизмог-
рафии с помощью анализатора «Кардио +» утром,
натощак, в положении стоя, лежа и сидя. Измерялись
следующие показатели: среднее артериальное дав-
ление (АДср., мм.рт.ст) – методом Короткова, часто-
та сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), ударный
индекс (УИ, мл/м2), сердечный индекс (СИ, л/мин/
м2), удельное периферическое сопротивление сосу-
дов (УПС, дин*с*см-5). Периферическое кровообра-
щение оценивалось по показателям пульсового ар-
териального (ПАК) и минутного (МАК)
артериального кровенаполнения, тонуса регионар-
ных артерий крупного калибра (Ткр), тонуса регио-
нарных артерий среднего калибра (Тср), тонуса ре-
гионарных артерий мелкого калибра (Тм), венозного
оттока (ВО). Реакция на физическую нагрузку иссле-
довалась в два этапа (по 5 минут каждый) с помощью
велоэргометра. Величины предъявляемой нагрузки
и уровень функционального состояния определялись
с помощью программы «ШВСМ» в соответствии с
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антропометрическими данными. Программно у об-
следуемого автоматически определялись основные
параметры функционального состояния: расчет ве-
личин аPWC170 (кгм/мин), оPWC170 (кгм/мин/кг),
аМПК (л/мин) и оМПК (л/мин/кг) проводился по стан-
дартным формулам; определение значений алактат-
ной мощности (АЛАКм, Вт/кг), лактатной мощнос-
ти (ЛАКм, Вт/кг) алактатной емкости (АЛАКе, %),
лактатной емкости (ЛАКе, %), порога анаэробного
обмена (ПАНО, %), частоты сердечных сокращений
на уровне ПАНО (ЧСС-пано, уд/мин) и  общей мета-
болической емкости (ОМЕ, у.е.) – по формулам, раз-
работанными авторами программы «ШВСМ». На
основе анализа всех полученных данных с учетом
пола, возраста, антропометрических данных обсле-
дуемого рассчитывались уровень функциональной
подготовленности (УФП баллы), общей выносливос-
ти (ОВ баллы.), скоростной выносливости (СВ бал-
лы), скоростно-силовой выносливости (ССВ баллы),
экономичности системы энергообеспечения (ЭСЭ
баллы) и резервных возможностей (Рез.В баллы) ЭКГ
при проведении велоэргометрической пробы регис-
трировалась в отведениях по Небу. Полученные ре-
зультаты обсчитывались стандартными статистичес-
кими параметрическими методами.

Результаты исследований.
В первой группе (12 лет)  на фоне велоэрго-

метрической нагрузки наблюдалось увеличение
АДср у спортсменов на 16% и 26% (после первой и

второй нагрузки) и не спортсменов на 14% и 20%
соответственно. Прирост ЧСС составил у спортсме-
нов 37% и не спортсменов 33% после первой нагруз-
ки и 57 % и 65% соответственно на втором этапе ве-
лоэргометрии. В группе спортсменов УИ
увеличивается незначительно после первой нагруз-
ки (прирост на 5 %), а после второй нагрузки иденти-
чен исходному, а в группе не спортсменов этот пока-
затель значительно снижается на 11%  и 26%
соответственно.  Мы видим достоверное увеличение
показателей СИ в обеих группах, что происходит за
счет увеличения ЧСС (табл.1).

Реакция на двухэтапную дозированную на-
грузку при нагрузке меньшей и большей мощности
показывает однонаправленную динамику на увели-
чение пульсового и минутного  артериального кро-
вотока голеней.

Увеличение венозного оттока наблюдается в
группе спортсменов при первой и второй нагрузках
(ВОр на 17% и 13% соответственно), а у не спортсме-
нов мы видим достоверное увеличение его после
первой нагрузке (ВОр на 20%) и снижение после вто-
рой на 26%, что говорит о венозном депонирование.
При обеих нагрузках  отмечается снижение тонуса
крупных (Ткр на 27% и 38% у спортсменов и Ткр на
23% и 43% у не спортсменов) и средних артерий (Тср
на 43% и 67%; Тср на 71% и 86% соответственно) на
фоне увеличения тонуса артерий мелкого калибра
(табл.1).

Таблица 1 
Показатели центрального и периферического кровообращения  (12 лет) 

 
 спортсмены не спортсмены 

n=40 СИДЯ I % II % СИДЯ I % II % 
 M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m 

АДср 72,05 83,72 116 90,47 126 72,24 82,47 114 86,33* 120** 
 1,43 1,23 1,47 1,66 1,84 1,08 1,39 1,69 1,15 1,33 

ЧСС 83 115 137 131 157 81 108 133 134 165 
 2,11 4,15 3,62 3,77 2,87 1,70 2,70 2,50 4,33 3,23 

СФС 2,59 2,78 107 3,01 116 2,25 2,56 114 2,31*** 103* 
 0,13 0,10 3,59 0,12 4,15 0,11 0,13 5,11 0,10 4,18 
УИ 31,36 32,79 105 31,26** 100** 34,19 30,36 89 25,17 74 

 1,71 2,55 7,78 1,37 4,37 1,95 1,63 5,36 1,73 6,86 
СИ 2,60 3,61 139 4,04 155 2,76 3,27 118** 3,30** 120*** 

 0,14 0,15 4,25 0,15 3,60 0,15 0,19 5,91 0,21 6,42 
УПС 2341 1918 82 1824** 78*** 2228 2195 99 2243 101 

 137,35 86,98 4,54 62,05 3,40 130,34 168,74 7,69 125,41 5,59 
 голени голени 
ПАК 1,31 1,45 111 1,69 129 1,07 1,14 106 1,47 137 

 0,20 0,20 14,01 0,23 13,61 0,15 0,18 15,87 0,25 16,74 
МАК 109,94 178,89 163 231,64 211 87,72 127,17 145 201,13 229 

 16,30 26,42 14,77 32,60 14,07 12,30 21,10 16,59 34,65 17,23 
Ткр 2,26 2,86 127 3,13 138 1,72 2,11 123 2,45 143 

 0,29 0,39 13,78 0,37 11,89 0,25 0,36 16,94 0,41 16,83 
Тср 1,07** 1,53 143 1,79** 167 0,60 1,02 171 1,11 186 

 0,16 0,28 17,99 0,24 13,13 0,09 0,19 18,72 0,20 17,71 
Тм 0,24 0,27 112 0,25 105 0,26 0,35 134 0,26 100 

 0,02 0,03 12,18 0,02 6,51 0,03 0,05 13,26 0,03 12,10 
ВОр 0,24 0,28 117 0,27 113 0,58*** 0,69*** 120 0,42*** 74** 

 0,03 0,03 11,62 0,02 9,01 0,08 0,11 15,77 0,05 10,82 
Примечание:  Показатели в % даны относительно показателей в положении сидя.  

* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 
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 Таблица 2 
Показатели центрального и периферического кровообращения  (13 лет) 

 
 спортсмены не спортсмены 

n=34 СИДЯ I % II % СИДЯ I % II % 
 M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m 

АДср 75,93 87,20 115 89,13 117 76,44 89,15 117 93,61 122* 
 1,14 0,96 1,10 0,68 0,76 1,40 1,58 1,78 2,26 2,41 
ЧСС 85* 105** 124 128 150*** 80 95 119 131 165 

 1,56 2,13 2,02 4,10 3,21 2,05 3,16 3,33 4,34 3,31 
СФС 2,63** 2,98*** 114 3,23*** 123** 2,15 2,27 105 2,19 102 

 0,15 0,15 5,02 0,15 4,62 0,12 0,16 6,92 0,17 7,63 
УИ 34,12 35,93 105 34,49 101 20,21*** 22,92*** 113 17,85*** 88 

 2,31 2,44 6,78 2,50 7,26 1,48 2,07 9,05 1,84 10,33 
СИ 2,91*** 3,76*** 129 4,33*** 149 1,62 2,21 137 2,33 144 

 0,21 0,24 6,46 0,26 5,94 0,13 0,23 10,54 0,23 9,98 
УПС 2269*** 2005*** 88 1782*** 79 4202 3832 91 3648 87 

 175,93 158,97 7,93 156,96 8,81 325,68 373,43 9,75 274,37 7,52 
 голени голени 

ПАК 1,06 1,12 106 1,35 127 0,90 0,98 110 1,03 114 
 0,18 0,19 16,66 0,25 18,36 0,08 0,14 13,87 0,15 14,51 

МАК 90,97 120,25 132 183,36 202 71,26 92,44 130 130,57 183 
 16,41 20,94 17,41 34,32 18,72 7,01 13,38 14,48 18,22 13,95 
Ткр 1,48** 1,62* 110 2,10 142 0,69 0,85 123 1,16 168 

 0,27 0,30 18,51 0,41 19,29 0,16 0,23 27,44 0,35 29,88 
Тср 0,73** 0,69 95* 1,13** 155 0,30 0,47 156 0,46 154 

 0,12 0,11 16,12 0,20 17,31 0,07 0,11 23,02 0,15 31,75 
Тм 0,30 0,27 90 0,32 107 0,38 0,33 87 0,43 114 

 0,05 0,03 12,74 0,04 13,82 0,03 0,03 10,59 0,05 11,49 
ВОр 0,40** 0,33** 82 0,42* 107 0,57 0,58 101 0,61 107 

 0,05 0,03 9,89 0,03 7,81 0,05 0,08 14,32 0,07 10,73 
Примечание:  Показатели в % даны относительно показателей в положении сидя.  

 * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 
Таблица 3 

Показатели центрального  и периферического кровообращения  (14 лет) 
 

 спортсмены не спортсмены 
n=29 СИДЯ I % II % СИДЯ I % II % 

 M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m 
АДср 81,89*** 90,17** 110 90,82 111** 75,38 83,25 110 89,91 119 

 0,86 1,82 2,01 1,79 1,97 1,20 1,68 2,02 1,99 2,22 
ЧСС 75 92 122 123 164 74 88 120 116 158 

 2,23 4,15 4,53 6,04 4,91 2,40 2,45 2,77 5,53 4,77 
СФС 2,03 2,48** 122*** 2,72*** 134*** 2,23 1,80 81 2,01 90 

 0,05 0,13 5,31 0,21 7,60 0,09 0,09 4,92 0,06 3,05 
УИ 27,10 32,43 120** 28,11 104** 35,15 30,20 86 26,12 74 

 1,88 3,08 9,50 1,90 6,75 5,04 2,73 9,05 2,41 9,23 
СИ 2,07 3,08 149 3,50 170 2,56 2,62 103** 3,10 121** 

 0,19 0,41 13,15 0,36 10,32 0,36 0,23 8,71 0,41 13,29 
УПС 3504 2850 81 2354 67 2976 2952 99 2876 97 

 311,80 342,88 12,03 245,33 10,42 314,63 329,51 11,16 344,17 11,97 
 голени голени 

ПАК 1,26 1,32 104 1,62 129 0,46*** 0,39*** 85 0,20*** 44*** 
 0,04 0,13 10,00 0,21 12,80 0,06 0,03 8,75 0,05 22,28 

МАК 95,34*** 121,07*** 127*** 204,32*** 214*** 33,59 33,95 101 22,26 66 
 3,17 11,12 9,18 27,03 13,23 3,58 2,30 6,77 4,93 22,17 
Ткр 1,76 2,10 119 2,87 163 0,48*** 0,51*** 106 0,43*** 90** 

 0,33 0,40 19,33 0,55 19,04 0,09 0,09 16,89 0,07 16,97 
Тср 0,87*** 0,87*** 100 1,16** 134 0,30 0,19 65 0,33 112 

 0,16 0,14 15,94 0,28 23,85 0,07 0,06 29,16 0,09 26,52 
Тм 0,46 0,35 77 0,31 68 0,39 0,32 81 0,39 99* 

 0,08 0,04 12,47 0,03 11,05 0,05 0,04 11,41 0,04 9,25 
ВОр 0,43 0,37 86 0,57 132 0,51 0,35 70 0,50 99** 

 0,03 0,04 10,57 0,03 6,05 0,09 0,03 8,18 0,06 12,56 
Примечание:  Показатели в % даны относительно показателей в положении сидя.  

* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 
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Во второй группе исследования (13 лет) мы
наблюдаем достоверное увеличение по АДср как у
спортсменов, так и не спортсменов после двух на-
грузок. Прирост по ЧСС отмечается в обеих группах,
но у не спортсменов он более высокий после второй
нагрузки (ЧСС на 65%). Ударный индекс увеличива-
ется незначительно после первой нагрузки (УИ на 5
% у спортсменов  и 13% у не спортсменов), а после
второй нагрузки он практически не изменяется у
спортсменов и снижается у не спортсменов (УИ на
12%). Наблюдается достоверное увеличение СИ по
всей выборке, и снижение удельного периферичес-
кого сопротивления после обеих нагрузок (УПС на
12% и 21% у спортсменов, УПС 9% и 13% у не спорт-
сменов), таблица 3.

Увеличение показателей пульсового и минут-
ного артериального после первой и второй нагрузки
кровообращения носило однонаправленный харак-

тер в обеих группах. По показателям тонуса артери-
альных сосудов крупного калибра наблюдается дос-
товерное снижение в обеих группах как после пер-
вой (Ткр = 110+18,51 и 123+27,44 у спортсменов и не
спортсменов соответственно) так и после второй на-
грузок (Ткр = 142+19,29 и 168+29,88).

Тонус артерий среднего калибра значитель-
но снижается  после второй нагрузки в обеих груп-
пах (Тср на 55% у спортсменов и на 54% у не спорт-
сменов). Тонус артерий мелкого калибра снижается
после первой нагрузки (Тм на 10% у спортсменов и
на 13% у не спортсменов), а после второй нагрузки
этот показатель увеличивается в обеих группах (таб-
лица 2).

У 14-летних подростков мы наблюдали прирост
по ЧСС после первой (на 22% – у спортсменов и 20%
– у не спортсменов) и второй нагрузок(на 64% и 58%
соответственно). Достоверный прирост по СФС в

Таблица 4 
Показатели функционального состояния и физической работоспособности мальчиков 12-14 лет 

 
Мальчики ШВСМ Общая 12  13  14  

 сп нс сп нс сп нс 
аPWC170, кгм/мин 1708,68** 749,32 1619,71** 737,25 1920,53 1044,28 
 352,67 102,27 302,54 39,30 495,26 140,50 
oPWC170, кгм/мин/кг 47,83** 21,74 35,33*** 14,52 35,84 21,69 
 9,17 2,57 6,67 0,77 11,08 3,26 
аМПК, л/мин  3514,62** 2701,19 4633,37*** 2493,32 5295,18* 3015,27 
 276,21 159,97 665,58 66,81 1089,58 238,85 
оМПК, л/мин/кг 135,59*** 63,95 101,58*** 49,52 97,38 62,83 
 20,11 6,79 14,70 1,95 24,88 6,35 
АЛАКм, Вт/кг 16,23** 7,07 11,82*** 4,59 11,82 6,95 
 3,13 0,86 2,31 0,25 3,80 1,10 
АЛАКе, % 93,65** 41,53 68,58*** 27,38 68,56 40,89 
 17,76 4,90 13,14 1,43 21,58 6,25 
ЛАКм,Вт/кг 11,48** 5,44 8,64*** 3,76 9,00 5,54 
 2,25 0,62 1,59 0,19 2,70 0,79 
ЛАКе, % 66,03** 32,19 50,14*** 22,66 52,03 32,69 
 12,57 3,54 8,91 1,07 15,11 4,43 
ПАНО, % 73,08*** 63,25 68,32** 57,15 61,49 59,23 
 0,97 2,28 2,17 3,96 1,74 2,54 
ЧССпано, Уд/мин 288,37*** 167,24 229,50*** 127,33 220,69 156,25 
 34,55 12,06 25,58 4,82 43,63 13,00 
ОМЕ, у.е 368,34*** 205,82 288,61*** 151,14 279,47 191,91 
 49,55 15,28 36,84 5,96 62,00 18,44 
УФП (баллы) 90,73** 71,94 79,50*** 57,68 70,82 72,28 
 2,99 5,84 5,39 4,06 6,28 5,96 
ОВ  93,36** 76,57 82,73*** 62,72 74,90 77,74 
 2,29 5,29 4,82 4,22 5,85 5,24 
СВ 89,68*** 66,13 74,60*** 51,71 68,13 68,87 
 3,75 6,73 6,43 4,07 7,21 6,51 
ССВ 87,62*** 61,88 74,95*** 47,70 71,08 64,38 
 4,19 7,09 5,64 3,47 6,12 6,74 
ЭСЭ 96,45** 81,14 85,28*** 61,66 70,50 75,56 
 0,94 5,12 5,83 5,23 6,11 5,71 
Рез В 93,98** 77,66 80,34** 61,13 67,76 77,33 
 2,34 5,39 5,91 4,53 6,87 5,85 
Примечание: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 
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группе спортсменов после обеих нагрузок (СФС на
22% и 34%) в то время как в группе не спортсменов
этот показатель снизился (СФС на 19% и 10%).

Прирост СИ значительно выше в группе спорт-
сменов (на 49% после первой  и 70% после второй
нагрузок), чем у не спортсменов (на 3% и 21% соот-
ветственно). Показатель УПС снижается по всей ис-
следуемой выборке (см. таблица 3).

По  пульсовому и минутному  артериально-
му кровотоку мы наблюдаем достоверное повыше-
ние этих показателей в группе спортсменов (ПАК на
4% и 29% после первой и второй нагрузок и МАК на
27% и 114% соответственно) на фоне снижения то-
нусов всех калибров. В  то время как в группе не
спортсменов эти показатели снижаются (ПАК на 15%
и 56%  после первой и второй нагрузок МАК на 34%
после второй), таблица 3.

Уровень функционального состояния, опреде-
ляемый с помощью программы «ШВСМ» оценива-
ется по всей исследуемой выборке спортсменов как
выше среднего. Анализ, проведенный по всей сово-
купности показателей (табл.4) достоверно указывает
на более высокий уровень функциональной готовно-
сти у детей, занимающихся в школе «Спас» по сравне-
нию со школьниками, не занимающихся спортом.

Выводы.
В целом, результаты сравнительного анализа

особенностей регуляции центрального и перифери-
ческого кровообращения  школьников в возрастном
диапазоне от 12 до 14 лет позволили констатировать,
что под влиянием занятий в школе казацких боевых
искусств «Спас» у обследованных мальчиков отме-
чалась выраженная оптимизация функционального
состояния и адаптационных способностей их орга-
низма, по сравнению с мальчиками того же возраста
не занимающихся спортом.

Перспективы исследования – антогенитичес-
кие аспекты адаптации детского организма к физи-
ческим нагрузкам.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ
ПЛАВАНИЮ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ
ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА

 Семенова Н.Е., Касьянова Е. В., Попова Е. С.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта
Центральная городская больница №18 г.Донецка

Аннотация. В данной статье мы постарались определить ос-
новные методические приемы, облегчающие работу по обу-
чению плаванию  лиц с нарушениями зрительного анализато-
ра. Выявить проблемы, с которыми приходиться сталкиваться
преподавателю по обучению плаванию  в  учебно-трениро-
вочном процессе;  выявить особенности методики обучения
плаванию  лиц с нарушениями зрительного анализатора.
Ключевые слова: зрение, плавание, отставание в развитии,
восприятие, особенности методики.
Анотація. Семенова Н.Є., Касьянова О.В., Попова К.С. Мето-
дичні особливості проведення занять з навчання плавання осіб
з порушеннями зорового аналізатора. В даній статті ми по-
старалися визначити основні методичні прийоми, що полег-
шують роботу по навчанню  плаванню  осіб з порушеннями
зорового аналізатора. Виявити проблеми, з якими доводитися
стикатися викладачу по навчанню плаванню в  учбово-трену-
вальному процесі;  виявити особливості методики навчання
плаванню  осіб з порушеннями зорового аналізатора.
Ключові слова: зір, плавання , відставання в розвитку, сприй-
няття, особливості методики.
Annotation. Semenova N.E., Kasyanova E.V., Popova E. S.
Methodical features of conducting of employments on teaching
to swimming of persons with violations of visual analyzer. In
the given article we endeavoured to define the basic methodical
receptions facilitating work on teaching to swimming of persons
with violations of visual analyzer. To expose problems with
which to be had to clash to the teacher on teaching to swimming
in an educational training nom process; to expose the features
of method of teaching to swimming of persons with violations
of visual analyzer.
Keywords: sight, swimming, lag in development, perception,
features of method.

Введение.
Одной из важнейших задач занятий плавани-

ем с лицами имеющими нарушения зрительного
анализатора, является коррекция двигательных недо-
статков, возникших в результате дефекта зрения. У
слепых и слабовидящих детей отмечается отставание
в физическом развитии (длина, масса тела, ЖЕЛ,
объем грудной клетки и др.). У большинства слепых
и слабовидящих детей наблюдаются нарушение осан-
ки, плоскостопие, поэтому большое значение следу-
ет придавать упражнениям, формирующим правиль-
ную осанку и позы. Нарушения и аномалии развития
зрения отрицательно сказываются на формировании
двигательных способностей, таких, как сила, быстро-
та, выносливость, координация, статическое и дина-
мическое равновесие. Если зрение снижается или
утрачивается в более раннем возрасте, то отклоне-
ния в развитии детей более выражены. Развитие дви-
гательных качеств у лиц с нарушениями зрительного
анализатора находится в прямой зависимости от уров-
ня утраты зрения.

Занятия плаванием направлены на улучшение
работы органов и систем организма, на укрепление
здоровья и формирование двигательных качеств. Это
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достигается путем организации коррекционно-на-
правленных занятий, предусматривающих развитие
пространственно – ориентировочной деятельности,
двигательной сферы, способности ощущать и оце-
нивать быстроту движений, их амплитуду, степень
напряжения и расслабления мышц. Снижение вос-
приятия отрицательно влияет на весь учебно-трени-
ровочный процесс: сужается объем внимания, воз-
можность его переключения и устойчивость, что
мешает расширению диапазона впечатлений и дей-
ствий. Таким образом, чем позднее по возрасту на-
ступила потеря зрения, тем больший у личности за-
пас представлений, легче формируются и
воссоздаются образы, легче происходит овладение
новым знаниями. Замедление восприятия, наруше-
ние пространственного анализа динамическое вос-
приятия в сумме ведут к нарушениям целостного
восприятия[3].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы: определить основные методичес-

кие приемы, облегчающие работу по обучению пла-
ванию лиц с нарушениями зрительного анализатора.

Задачи:
1. Выявить проблемы, с которыми приходиться стал-
киваться преподавателю по обучению плаванию в
учебно-тренировочном процессе;

2.Определить основные показатели, которые необ-
ходимо учитывать при формировании групп по
обучению плаванию;

3. Врачебно-педагогический контроль во время про-
ведения занятий по обучению плаванию;

4.Определить цель и задачи занятий плаванием лю-
дей с дефектом зрения;

5.Анализ различных методов применяемых при обу-
чении плаванию;

6. Выявить особенности методики обучения плава-
нию лиц с нарушениями зрительного анализатора.

Результаты исследования.
Проблемы, с которыми приходиться сталки-

ваться преподавателю по обучению плаванию в про-
цессе учебно-тренировочного процесса:
· снижение возможности восприятия собственных
движений и, как следствие, саморегуляции и само-
контроля двигательной активности;

· невозможность быстрых или многочисленных пе-
реключений на новую структуру движения;

· проблема ориентирования в пространстве.
Пространственная ориентация при слепоте

представляет собой сложную совокупность чув-
ственных восприятий, умственных и двигательных
действий, которые обеспечивают самостоятельное
передвижение незрячего человека в пространстве
восприятием им объектов и манипулирование ними.
При дефекте зрения люди отмечают большую роль в
их ориентации «звукового фона» пространства, из-
менения в котором сигнализируют им об изменени-
ях обстоятельств, а также роль «шестого» чувства,
которое трактуется сейчас как тепловое восприятие.

При слепоте часто имеют место болезни сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-дви-
гательного  аппарата (искривление  позвоночника,
плоскостопие), болезни органа слуха, нарушения
обмена веществ. У детей отмечается энурез, цереб-
растения, вегетососудистые нарушения, неврозы. В
то же время нередко причиной снижения функцио-
нальных возможностей слепых является низкая дви-
гательная активность и детренированность организ-
ма. Это влияет и на формирование двигательных
качеств. Больше всего при слепоте страдает функция
равновесия, скорость, чувство ритма, координация,
точность движений. Отмечается задержка развития
статической выносливости. Значительно отстают сила
и скоростно-силовые качества. Снижена способность
дифференцирования и воспроизведения простран-
ственных и временных характеристик движения. Сле-
пым от рождения или рано ослепшим, как правило,
трудно вообразить большие размеры и формы, ко-
торые не поддаются исследованию осязанием.

Формируя группы для занятий по обучению
плаванию, учитывают:
1) патологию глаз;
2) уровень физической подготовки;
3) заболевания других органов, систем;
4) степень зрительного дефекта (центральное зрение,
вид оптической коррекции, поле зрения);

5) участие в работе отдельных групп мышц;
6) психоэмоциональное состояние;
7) возраст;
8) пол.

Физическая подготовка детей с дефектом зре-
ния имеет два направления сенсорных реакций (так-
тильных, слуховых и др.), улучшение концентрации
внимания увеличение объема сенсорных представ-
лений, развитие мышления, памяти (образной и дви-
гательной), воображения, творческих возможностей.

Успешность процесса обучения навыку пла-
вания зависит от того, насколько полно незрячие вос-
принимают признаки и качества предметов, явлений,
ситуаций. Задача обучающего – последовательно и
планомерно развивать познавательную сферу обу-
чаемого.

Цель занятий плаванием людей е дефектом
зрения – обеспечить максимальную свободу, эффек-
тивность, экономичность, безопасность двигательной
активности.

Общие задачи:
· развивать способность направленно перемещать-
ся в пространстве;

· формировать умения (навыки) успешно и безопас-
но взаимодействовать со средой и предметами,
которые ее наполняют, выполнять жизненно необ-
ходимые точные, результативные экономичные
действия.

Специфические задачи:
· развивать устойчивость, статическое и динамичес-
кое равновесие; восприятие окружающей среды
отдельными сенсорными системами, а также вос-
приятие пространства в целом;
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· совершенствовать навыки ориентирования в про-
странстве с помощью неповрежденных сенсорных
систем;

· ликвидировать скованность и ограничение движений;
· развивать способность ощущать и оценивать ско-
рость движений, их амплитуду, степень напряже-
ния и расслабления мышц;

· совершенствовать все характеристики движений;
· расширять двигательные представления, двигатель-
ную память, объем двигательных умений (навыков);

· корректировать недостатки физического развития,
развивать ловкость, силу;

· при слабовидении – развивать зрительно – мотор-
ные реакции.

Анализ различных методов применяемых при
обучении плаванию.

Задача тренера состоит в том, чтобы дать точ-
ное описание техники изучаемых движений, исполь-
зуя конкретные яркие сравнения и понятия, доступ-
ные для обучаемых. Воображение пловцов с
нарушениями зрительного анализатора довольно ог-
раничены, поэтому тренер должен периодически
проверять правильность их восприятия путем выпол-
нения как частей движения, как движения в целом.
Ошибки тут же исправлять, чтобы у пловцов сложи-
лось правильное представление о самом движении
со словесными сравнениями и образами [5].

При объяснении упражнений на согласование
движений руками и ногами с дыханием необходимо
ориентировать движения по отношению к собствен-
ному телу обучаемого, которое является ведущей
точкой отсчета. Все предметы и движения в простран-
стве где нарушениями зрительного анализатора вос-
принимают, прежде всего, по отношению к самим
себе (справа — слева, впереди — сзади, сбоку, ввер-
ху, внизу и т.д.). В качестве ориентиров они часто ис-
пользуют размеры своего тела, длину шага, руки,
локтя и кисти, что также можно использовать при
объяснении движений.

Метод словесного описания действий, кото-
рые необходимо выполнять, включает описание ча-
стей тела, участвующих в выполнении этих движе-
ний. Контроль техники выполнения, активизация и
углублен восприятия, оценка результатов, направле-
ние поведения обучаемых требуют больше мастер-
ства владения словом.

Метод избирательно-сенсорной демонстра-
ции подразумевает воссоздание отдельных движений
(чаще всего временных и пространственно- времен-
ных) с помощью аппаратурных устройств, позволя-
ющих воспринять осваиваемые параметры (напри-
мер, акустическая демонстрация с помощью
метронома или радиоаппаратуры).

Тактильное обучение применяется при выпол-
нении упражнений, как на суше, так и в воде.

Ощупывание при выполнении упражнений на
суше и в воде создает у обучаемого правильное пред-
ставление о положении тела и движениях. При вы-
полнении имитационных упражнений на координа-
цию движений руками, ногами и дыхания в
спортивных способах плавания хорошо использовать

узкую мягкую скамью, которая не мешает правиль-
ному выполнению движений в целом. Для этого мо-
жет подойти скамья, используемая на тренажерах
Хютгеля — Мертенса.

Эффективным средством тактильного обуче-
ния является пластиковая кукла-модель с движущи-
мися суставами, которая помогает тренеру в объяс-
нении обучаемым положениям тела, рук, ног и их
движений.

В процессе обучения применяется также шест
для касания, который помимо партнера, находяще-
гося в воде, обеспечивает безопасность обучаемого
пловца и предотвращает травмирование его о бор-
тик бассейна. Шест используется в качестве сигналь-
ного средства при выполнении упражнений, так как
в силу плохой акустики в бассейне словесные коман-
ды пловец иногда просто не слышит.

Метод направленного «прочувствования» дви-
жений в простейших случаях выражается сосредото-
чением внимания обучаемого на восприятии сигна-
лов от мышечно-связочного аппарата в крайних
точках амплитуды движений. В процессе трениров-
ки совершенствует проприорецепцию. Так, рекомен-
дуется повторять объяснение и показ правильного
выполнения упражнения 4-8 раз, после чего выслу-
шать 2-3 ответа обучаемых о выполнении упражне-
ний. После этого преподаватель объясняет положе-
ние отдельных частей тела в упражнении, обучаемые,
выполняя его, определяют и оценивают точность дви-
жений. После закрепления двигательной техники пе-
реходят к совершенствованию навыка усложненных
упражнениях.

Метод лидирования (текущего сенсорного
программирования заключается в применении зву-
колидеров в плавании, что при данной нозологии яв-
ляется одним из самых сложных этапов обучения.

Метод срочной информации – предусматри-
вает экстренное получение обучаемым объективных
сведений о ходе движений с целью их коррекции или
сохранения заданных параметров путем связи по
радио или благодаря миниатюрным электронным
звуковым информаторам, крепящимся на тело
спортсмена и подающим сигнал при нарушении тех-
ники выполнения движений, или тензоэлектронных
устройств моделирования громкости звука, подаю-
щего информацию о величине усилий, прилагаемых
к спортивному снаряду[4].

У детей с нарушениями зрительного анализа-
тора нарушения осанки встречаются в 3-4 раза чаще,
чем у нормально видящих. Поэтому в процессе заня-
тий по обучению плаванию необходимо уделить вни-
мание коррекции осанки. Обучение технике спортив-
ных способов плавания также не имеет отличий, за
исключением обучения технике старта и поворотов.

В ходе занятий можно также руководствовать-
ся методами строго регламентированного упражне-
ния, такими, как:
1. Метод расчленено-конструктивного упражнения

– разучивание действия в расчлененном виде с
последовательным объединением частей целое.

2. Метод избирательного упражнения – избиратель-
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ное воздействие на отдельные стороны структуры
движений или отдельные физические качества.

Особенностью методики обучения плаванию
при слепоте являются развитие:
· мышечно-суставного чувства;
· ориентирования в пространстве;
· ориентирования во времени;
· способности чувствовать темп и быстроту движе-
ний, их амплитуду степень напряжения мышц.

В работе с незрячими различают два вида ори-
ентации в пространств макроориентацию (в про-
странстве, которое не имеет ограничений) и микро-
ориентаци (в «малом» пространстве, ограниченном
зоной действия рук).

Эффективность коррекционно-воспитатель-
ной работы по определению нарушений в двигатель-
ной сфере аномальных детей повышается при сло-
весном опосредовании двигательных действий,
развитии активности и качеств личности ребенка. Для
лиц с нарушениями зрения независимо от возраста,
состояния здоровья и зрения следуют уделять осо-
бое внимание упражнениям:
- по исправлению и правильному формированию
осанки;

- на координацию, точность, равновесие;
- на ритмику;
- на ориентировку;
- на простую и сложную двигательную реакцию;
- на гибкость;
- на нагрузки аэробной энергетической направлен-
ности.

Нарушения зрительного анализатора отрица-
тельно сказываются на скоростно-силовых качествах
детей. Поэтому в процессе занятий необходимо ис-
пользовать проплывание коротких отрезков (5 — 10
м) для развития данных качеств.

Некоторые упражнения, требующие статичес-
ких напряжений больших групп мышц и значительно-
го нервно – мышечного напряжения, слепым и сла-
бовидящим противопоказаны. Дифференцированный
подбор упражнений способствует улучшению и вы-
равниванию показателей физического развития детей
с нарушениями зрения с показателями физического
развития нормально видящих сверстников.

Выводы:
1. Успешность процесса обучения навыку плавания
зависит от того, насколько полно незрячие воспри-
нимают признаки и качества предметов, явлений,
ситуаций.

2. Задача обучающего – последовательно и планомер-
но развивать познавательную сферу обучаемого.

3. Нарушение социальных отношений ведет к пере-
живаниям и негативным реакциям (неуверенность,
пассивность, самоизоляция, неадекватное поведе-
ние). Стрессовые ситуации и высокое эмоциональ-
ное напряжение могут вызвать эмоциональные рас-
стройства. Лица с нарушением зрительного
анализатора могут проявлять высокие волевые ка-
чества, но наряду с этим наблюдаются такие каче-
ства, как импульсивность, внушаемость, упрямство.

4. Отмечается низкий уровень произвольного вни-
мания, переключения внимания. Объем кратков-
ременный слуховой высокий, но снижены объем
долговременной памяти и усвоение двигательных
действий, что требует большего количества повто-
рений, чем для лиц без нарушений здоровья.

5. Отсутствие  полноты  ощущений  нарушает  цело-
стность  восприятия. Основными формами воспри-
ятия являются осязательно-двигательная и зритель-
но – двигательно-слуховая. Понятия об
окружающем мире у лиц данной категории могут
быть не всегда обоснованными.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
проведения занятий по обучению плаванию лиц с
нарушениями зрительного анализатора.
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Анотація. В роботі розглянуті особливості розвитку змін в
організмі жінки під час виношування дитини, методи і засо-
би фізичної реабілітації і психокорекції жінок відповідно стро-
кам вагітності і розвитку плоду. Рекомендовані рухові на-
вички , ритм і характер дихання у кожному періоді пологів,
психологічна підготовка жінки до пологів.
Ключові слова: реабілітація, психокорекція, вагітність, по-
логи.
Аннотация. Чурилов А. В., Митюков В. А., Симарова А. В.,
Писаренко П. Н., Яковенко А. В. Особенности развития на-
рушений психосоматического состояния здоровья беремен-
ных женщин, физическая и психологическая подготовка их
к родам. В работе рассмотрены особенности развития изме-
нений в организме женщины во время вынашивания  ребен-
ка, методы и способы физической реабилитации и психокор-
рекции женщин соответственно срокам беременности и
развития плода. Рекомендованы двигательные навыки, ритм
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и характер дыхания в каждом периоде родов, психологичес-
кая подготовка женщины к родам.
Ключевые слова: реабилитация, психокоррекция, беремен-
ность, роды.
Annotation. Churilov A. V., Mitjukov V. A, Simarova A. V.,
Pisarenko P. N., Jakovenko A. V. Features of development of
infringements of a psychosomatic state of health of pregnant
women, their physical and psychological preparation for
childbirth. Features of development of changes in an organism
of the woman during bearing the child, methods and ways of
physical  rehabilitation and psycho correction of women
according to terms of pregnancy and fetus development are
considered in this work. Motor skills, a rhythm and character of
breath in each period of childbirth, psychological preparation
of the woman for childbirth are recommended here.
Keywords: rehabili tat ion, psychocorrection,  pregnancy,
childbirth.

Вступ.
Проектом Закону «Про репродуктивне здоро-

в’я населення України 2001-2005» велике значення
приділяється репродуктивному здоров’ю жінки, ста-
ну її повного фізіологічного, психологічного та соц-
іального благополуччя у всіх сферах, які стосуються
репродуктивної системи, її функцій і процесів. Ця
програма повинна була забезпечити у вагітної по-
вний гармонійний фізичний і духовний розвиток,
усунення факторів, що шкідливо впливають на реп-
родуктивне здоров’я, подолання демографічної кри-
зи та подальшого скорочення чисельності населення
і збереження генофонду [1, 2].

Репродуктивний вік і стан – вік від 16 до 45
років впродовж якого людина здатна здійснювати
свою репродуктивну функцію. Сучасні допоміжні
репродуктивні технології – комплекс медичних заходів
– спрямовані на корекцію та впроваджування репро-
дуктивної функції людини (кріоконсервація, донор-
ство репродуктивних клітин, штучне запліднення,
імплантація ембріону, сурогатна (біологічна) мати)
спрямовані на продовжування репродуктивного віку
жінки. Зараз кожна жінка має право на репродуктив-
ну недоторканість та захист від жорстокого і такого,
що принижує, поводження, та насильства стосовно її
репродуктивної функції. Кожна жінка також має пра-
во здійснювати репродуктивну функцію природним
біологічним шляхом або з використанням безпечних,
ефективних, доступних та прийнятих допоміжних реп-
родуктивних технологій.

Охорона здоров’я матері та дитини забезпе-
чується в Україні державою організацією широкої
мережі жіночих, медико-генетичних консультацій,
центрів планування сім’ї, пологових будинків, пери-
натальних центрів, санаторіїв і будинків відпочинку
для вагітних жінок та матерів із дітьми.

Сьогодні зараз важко собі уявити систему ліку-
вально-реабілітаційних, оздоровчих і психологічних
заходів для вагітних без санаторно-курортного ліку-
вання і відпочинку. Санаторно-курортне лікування
дозволяє сполучити фізичні, психологічні і лікувальні
фактори з благоприємною та благозичливою психо-
логічною обстановкою, зміною для вагітних жінок
звичайних стресових підразників. Використанням
всього арсеналу реабілітаційних заходів розташовує

зараз сучасний санаторій: фізіотерапії, ароматерапії,
фітотерапії, психотерапії, медикаментозної корекції,
великими можливостями застосування лікувальної
фізичної культури, тренажерів, аеробіки та фітнеса і
в окремих випадках гідротерапії – душ Шарко, цирку-
лярний душ, аквааеробіка, плавання в басейні (м.
Слов’янськ, Святогірськ, Трускавець, санаторій «Со-
нячне Закарпаття» та інші).

Заклади охорони здоров’я забезпечують
кожній вагітній жінці спеціальну підготовку з питань
сексуального та репродуктивного здоров’я, безпеч-
ного материнства, медичний та оздоровчий нагляд
за перебігом вагітності, стаціонарну медичну допо-
могу під час пологів, лікувально-профілактичну-ре-
абілітаційну допомогу матері та новонародженій ди-
тині. Проводиться забезпечення медико-соціальної,
психологічної, педагогічної, фізично-реабілітаційної
допомоги вагітної жінці у кожному триместрі вагіт-
ності (І, ІІ, ІІІ), пологах та післяпологовому періоді.
Обов’язковим є санітарно-гігієнічне виховання та
формування здорового способу життя вагітної в
сфері охорони її репродуктивного здоров’я [3, 4].

Зараз, відповідно до вимог стандартів в сучасній
акушерської практиці, розроблені клінічні протоколи
з основних патологічних станів в акушерстві та гінеко-
логії, затверджені наказом МОЗ України від 15.12.2003
р. № 582 та від 31.12.2004 р. «Про затвердження клінічних
протоколів з акушерства та гінекології». Розробка цих
протоколів базується на даних науково-доказової ме-
дицини, залучення сучасного вітчизняного та міжна-
родного досвіду у профілактиці, діагностиці та ліку-
ванні акушерсько-гінекологічних захворювань,
уніфікації та оптимізації надання медичної допомоги,
регламентації дій спеціалістів у проведенні діагности-
ки та лікуванні патологічних станів.

Однак, незважаючи на деяке підвищення рівня
народжуваності в Україні (2002 р.), ситуація у сфері
відтворюванності населення залишається критичною
і становить 1,12 дитини на одну жінку, тоді як для про-
стого відтворювання населення даний показник має
становити не менше як 2,2. Згідно з останніми даними
ВООЗ Україна займає останнє місце серед Євросою-
зу за рівнем як народжуванності, так і приросту насе-
лення і вдвічі перевищує показник рівня загальної смер-
тності економічно розвинутих країн. Таким чином,
сучасна ситуація щодо стану репродуктивного здо-
ров’я населення в Україні вимагає ефективних шляхів
вирішення проблем його збереження. Такий стан
справ вимагає необхідності подальшого здійснення
комплексу заходів, спрямованих на поліпшення реп-
родуктивного, фізичного, психологічного, соціально-
го та духовного рівня здоров’я жінки [1, 2].

Тривале перебування вагітної жінки у стані
відносного фізичного спокою не може не впливати
на фізичні та фізіологічні процеси, психологічний стан
і важливі функції, які відбуваються в цей відповідаль-
ний період в її організмі.

В цьому зв’язку використання різнобічних за-
собів і методів фізичної і психологічної реабілітації
жінки під час вагітності та підготовки її до майбутніх
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пологів на сьогодні розглядається лікарями акушера-
ми, психологами та спеціалістами реабілітологами
загальноприйнятим і актуальним.

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного медичного університету ім. М. Горького.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – застосування фізичної і пси-

хологічної реабілітації – сприяння всебічній підготовці
вагітної жінки до найбільш благоприємного, фізіоло-
гічного та психологічного перебігу вагітності, повно-
цінному внутришньоутробному розвитку плоду,
фізичної та психологічної підготовки жінки до май-
бутніх пологів і профілактиці можливих неблагоприє-
мних акушерських ускладнень в процесі вагітності  і
пологах.

Результати дослідження.
В умовах сучасної жіночої консультації, відра-

зу після встановлення вагітності і постановці жінки
на диспансерний облік по вагітності та пологам (в І
триместрі – до 16-17 тижнів), лікар акушер-гінеколог
та штатний спеціаліст реабілітолог жіночої консуль-
тації спільно повинні скласти програму реабілітації і
фізичних вправ, які  будуть відповідати фізіологічним
змінам, які розвиваються  в організмі вагітної.

В першу чергу фізичні вправи (ЛФК) та мето-
ди фізичної і психологічної реабілітації повинні бути
обґрунтовані спеціалістами відповідно фізіологічним
змінам, які відбуваються як у всьому організму вагі-
тної, так і по всієї репродуктивної системі. Програма
фізичної і психологічної реабілітації, засоби і методи
її застосування повинні суворо контролюватися ліка-
рем акушером і спеціалістом реабілітологом, відпо-
відати строку вагітності та змінам, які відбуваються
при розвитку внутриутробного плоду, при цьому
бути фізіологічно обґрунтованими до використання
їх особливо в І триместрі вагітності [3, 4].

Так, наприклад, на початку І триместра вагіт-
ності не рекомендуються застосування інтенсивних
фізичних вправ, підвищені психологічні та сексуальні
навантаження на репродуктивну систему жінки. Це
може порушити ще не міцний зв’язок між материнсь-
ким організмом і ембріоном.

Тому заняття відносно підвищеного наванта-
ження спеціальної гімнастики (ЛФК) бажано почи-
нати після установлення нормального, фізіологічно-
го перебігу вагітності, встановлення можливих
протипоказань, які існують, і формування плаценти
з підвищеним виділенням в кров гормона прогесте-
рона. До протипоказань в І триместрі вагітності слід
віднести: гнійні процеси в будь-яких органах і ткани-
нах, підвищення температури, захворювання нирок,
печінки, різко виражені ранні гестози вагітних, кро-
вомазання і кровотеча з матки, підвищена чутливість
до фізичних вправ внутришньоутробного плоду, його
рухова активність. (рис. 1).

Слід вважати обґрунтованим в цьому строку
розвитку вагітності навчити жінку вправам на дихан-
ня (грудне, черевне та змішане дихання), при цьому
найкраще заняття проводити в умовах басейну (ак-
вааеробіка). Правильне дихання у воді дозволяє

вагітній зняти нервово-психічне навантаження. Цикл
дихання звичайно проводити по формулі «4-2-4», тоб-
то на 4 рахунка – вдих, на 2 рахунка – пауза і на 4
рахунка – видих. Дихати рекомендується повільно,
через ніс. 2-3 хвилини такого дихання, як правило,
сприяє відновленню психічного балансу. Необхідно
також навчити вагітну жінку проведенню самоконт-
ролю при виконанні фізичних вправ за характером і
частотою пульсу і дихання. Слід пам’ятати, що після
9-10 тижнів вагітності підвищена збудженість і скоро-
чення матки значно знижується, але до повного фор-
мування і утворення плаценти (приблизно до 14-16
тижнів вагітності) гормональний фон (прогестероно-
вий) недостатній і ще плід не зв’язаний міцно з пупо-
виною матері. В цьому строку ще остається підви-
щеною загроза появи викидня [11, 12].

Процеси збудження і гальмування в І триместрі
вагітності у жінок разрегульовані, парасимпатична
система переважає над симпатичною, наслідком чого
могуть бути нудота, блювота, розлади сечовипускан-
ня, закрепи, метеоризм. Значно зростає потреба тка-
нин вагітної в кисні (к 16 тижню приблизно в 2,5 рази).
Тому їй рекомендуються прогулянки на свіжому
повітрі вранці і ввечорі.

В І триместрі за допомогою нескладних вправ
спеціалістом реабілітологом могуть бути вирішені
завдання: навчити вагітну жінку правильному ди-
ханню; активізувати роботу серцево-судинної і ди-
хальної систем; підвищити загальний життєвий то-
нус, покращити психоемоційний стан. В перші 12
тижнів вагітної слід дотримуватись суворого конт-
ролю за станом свого здоров’я, особливо в ті дні, які
відповідають очікованному строку менструації,
тому як в ці дні відзначається підвищений ризик пе-
реривання вагітності.

Психологія вагітних жінок в І триместрі вагіт-
ності змінюється. За даними сучасних психологічних
досліджень [8, 9, 10] почуття підвищеної тривожності
у І триместрі вагітності відчувають біля 15% вагітних
жінок, якім потрібна буде психологічна і психотера-
певтична допомога.

Встановлено, що більш 35% майбутніх моло-
дих матерів характеризуються слабким психічним і
фізичним здоров’ям, близько 30% мають різні ме-
жові нервово-психічні розлади (МНПР). Відомо, що
коли об’єктивні  і суб’єктивні показники стану вагіт-
них жінок погіршуються на 10-15% – це є прямим
підтвердженням їх хронічній перевтоми і вони потре-
бують комплексного негайного втручання для віднов-
лення їх психічного і фізичного здоров’я.

Швидка психічна втома і висока нервово-пси-
хічна напруга розвиваються особливо з приводу не-
запланованої вагітності, та непередбачення, що по-
в’язані з новими фізіологічними умовами розвитку
вагітності, особливо у І триместрі за недостатньою
фізичною рухливістю, організацією праці і відпочин-
ку вагітної жінки, гіперінформацією, труднощами
процесу до фізичної та психічної адаптації. Частина з
них пов’язана з принципово новими умовами і вони
стають причиною нездатності вагітною жінкою вис-
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Збільшення  матки 
та округлення 
животу. 

Збільшення  грудних 
залоз. 

Поява пігментації  
на сосках на лінії 
животу. 

Рис. 1. Жінка на 4-му місяці вагітності. Рис. 2. Жінка на 5-му місяці вагітності

Рис. 3. Жінка на 6-му місяці вагітності

 

Дитина  
до кінця  
7-го місяця 

Рис. 4. Жінка на 7-му місяці вагітності
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ловлювати власні емоції, хронічного стресу, дезадап-
тації, почуттям беспомічності, безнадійності, схиль-
ності до депресії, образи на близьких, замкнутості,
надмірної самокритичності, інколи негативної жит-
тєвої установки. Приблизно для 10% молодих вагіт-
них жінок характерні «екстремально» високе суб-
’єктивне значення, низький рівень стійкості до
фрустрації та стресу, що може бути початком різно-
го роду психосоматичних розладів з високим ризи-
ком коронарних захворювань. Низький рівень
стійкості до стресів, недостатня соціально-психологі-
чна адаптація та дезадаптація, гострі негативні
емоційні переживання могуть стати початком роз-
витку різних екстрагенітальних захворювань у вагіт-
них жінок (серцево-судинні захворювання, виразко-
ва хвороба шлунку, нирок, дванадцятипалої кишки та
інші) [9, 10].

Починаючи з ІІ триместра вагітності (з 17
тижнів) вже можливо проводити вправи з метою на-
вчання вагітних координації рухів, досконалості ру-
хових функцій, вмінню сполучити дихання з рухами,
виконанню вправ на формування спеціальних нави-
чок (фітнес, аеробіка, стретчинг). Необхідно виконан-
ня фізичних вправ, які потребують напруги одних
м’язових груп при одночасному розслабленні інших.
Слід формувати у вагітних навички у виконанні вправ
в тих вихідних положеннях тіла, які будуть приймати-
ся в родах. Строк вагітності 20-30 тижнів вважається
найбільш «напруженим», тому як для вагітної жінки
це період можливих максимальних навантажень на
жіночій організм. (рис. 2-3).

К 20 тижням вагітності у майбутньої матері
вже є не два (як у всіх людей), а три круга кровообігу.
Третій круг кровообігу – «мати – плід», і серцю ма-
тері вже необхідно виконувати значне додаткове
фізичне навантаження. В цьому строку вагітності ха-
рактерно нестабільний артеріальний тиск з тенден-
цією до його підвищення, в основному, за рахунок
гормональних зсувів, які виникають в організмі вагі-
тної, і підвищення тонусу вже симпатичної системи.
В цьому строку вагітності спостерігається зниження
в’язкості крові, підвищується проникнення судинної
стінки, особливо капілярів, може виникнути загроза
кровозлиття, передчасне відшарування плаценти, які
представляють значну небезпеку для матері. Нирки
працюють за обох, кількість сечі підвищується, а об’єм
сечового міхура зменшується.

Усі залози внутрішньої секреції випробують
підвищене навантаження. В ІІ триместрі вагітності з’яв-
ляється ще одна залоза внутрішньої секреції, яка сфор-
мувалася к 18-20 тижням вагітності, – плацента. Пла-
цента к цьому часу додатково виробляє значну кількість
жіночих полових гормонів – естрогенів і особливо
прогестерона, що дуже важливо для зросту матки і
молочних залоз. Плацента регулює маточно-плацен-
тарній кровообіг, а також виробляє релаксин, який
впливає на опорно-руховий апарат вагітної [12].

Завдання лікувальної гімнастики в ІІ триместрі
більш ускладнюються. Тепер вагітним слід привити
навички глибокого і ритмічного дихання і за рахунок

цього покращити маточно-плацентарний кровообіг;
зміцнити м’язи, які будуть приймати участь в про-
цесі пологів. Продовжують виконувати вправи з по-
ложення лежачи на спині для м’язів тазового дна, на
повне розслаблення всіх м’язів.

Наприкінці ІІ триместру проводять вправи для
оволодіння положеннями тіла, необхідними в родах
(підйом таза лежачи на спині з опорою на стопи і
лопатки, притягування ніг до живота). Для зняття по-
чуття втоми в ногах і стимуляції венозного кровооб-
ігу у вагітної, особливо при варикозної хворобі, слід
кожен день виконувати спеціальні вправи сидячи на
стільці. В ІІ і особливо в ІІІ триместрах вагітності ви-
никає застій частини рідини в організмі, найбільш в
тканинах нижніх кінцівок. В цей час вагітної треба як
можна частіше приймати положення сидячи або ле-
жачи з підійнятими ногами.

Порушення психодинамики та вищої нерво-
вої діяльності у ІІ триместрі відмічаються наявністю
функціональних нервово-психічних порушень у виг-
ляді неврозів, зниження працездатності, погіршення
уваги, підвищеної втомлюваності, почуття страху
перед пологами, негативних проявів емоцій, підви-
щеної емоційної нестійкості, тривожності, поганого
самопочуття, наявності частих конфліктів. В цей час
можливі порушення психосоматичного здоров’я (зах-
ворювання печінки, нирок та жовчного міхура), низь-
кий рівень стійкості до стресів, часті прояви негатив-
них емоцій. Підвищена ранимість, недостатня
комунікабельність, емоційна нестабільність приво-
дять до захворювання шкіри [8, 9]. Все це повинен
розуміти психореабілітолог у своєї роботі з вагітни-
ми у ІІ триместрі. (Мал. 5).

Зміни, що відбуваються з малюком:
До кінця 8 місяця розмір плода – 46 см, він

важить до 2,5 кг.
32-33 тижні. Дитина настільки активна, що

жінка відчуває, коли вона рухається. Плід вже добре
розрізняє світло і темряву. В матці йому вже дуже
тісно, можливо, він перевернувся головою вниз, го-
туючись до народження. На пальцях рук повністю
сформовані нігті, а на ногах їх поки що немає. Шар
первородної змазки на малюку потоншав, плід тре-
нується дихати перед народженням, його легені по-
вністю розвинені.

34-35 тижні. Плід вже схожий на новонарод-
женого, йому залишилось тільки набрати вагу. Він
вже реагує на яскраве світло і може кліпати очима.
Добре видно брові та вії, яєчка у хлопчиків опуска-
ються в пах.

Дев’ятий місяць. Головка дитини опустилась,
матка вже менше тисне на діафрагму й шлунок, тому
розлад травлення, печія та задишка трапляються
рідше. Треба намагайтеся їсти частіше і меншими
порціями. Недосипання і важка ноша можуть поси-
лювати почуття втоми. 3 цього моменту дитина може
народитися в будь-який час. Жінка повинна мати все
напоготові. В зоні лобка, паху чи всередині ніг може
з’явитися тупий біль. Це зумовлюється пом’якшен-
ням стегнових суглобів. Біль під ребрами зазвичай
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Плід до кінця  
8-го місяця 

Рис. 5. Жінка на 8-му місяці вагітності. Рис. 6. Жінка на 9-му місяці вагітності.

пояснюється тиском матки. За умови відсутності ус-
кладнень жіночу консультацію треба відвідувати 1 раз
на 2 тижні.

Потрібно частіше тримати ноги в горизон-
тальному положенні, щоб уникнути набряків гомі-
лок та варикозного розширення вен. Під час відпо-
чинку виконувати вправи для розслаблення м’язів.
Слухати заспокійливу музику, в’язати. Робити все
повільно. (Рис. 6).

До 40 тижня жінка може втратити вагу, а це
значить, що в найближчі 10 днів потрібно очікувати
пологів. При сильних і довготривалих болях в зоні
живота, особливо якщо вони супроводжуються
піхвовою кровотечею, треба негайно звертатися до
лікаря.

Зміни, що відбуваються з малюком:
До кінця 9 місяця розмір плода — 51см, а вага

— 3,4 кг.
36-37 тижні. У дитини формується нервова

система, вона робить смоктальні та ковткові рухи.
Тонке волосся — лануго, що вкриває тіло плоду, по-
ступово зникає. Починає вироблятися кортизон —
гормон, який допомагає остаточно сформуватися
легеням. Ще перебуваючи в утробі матері, плід ро-
бить дихальні рухи, хоча в легенях повітря ще немає.
Тому щойно народжений малюк здатний повноцін-
но дихати.

38-39 тижні. На пальцях рук і ніг виросли чіткі
нігтики. У хлопчиків чітко видно яєчка. У малюка до-
сить багато підшкірного жиру, шкіра його порожеві-
ла. Плід вже здатний до самостійного життя, хоча
харчування він отримує від плаценти.

40 тиждень. Пологи. Шкіра на животі натягну-
та і може зудіти. Жінку тривожить поколювання і біль
в ногах. Через великий живіт вона стає неповорот-
кою, відчуває важкість в нижній частині живота.

Готуючись до пологів, пом’якшується ший-
ка матки, і іноді їй може здаватися, що пологи вже
почалися.

Треба якомога більше відпочивати. Якщо плід
рухається рідше, ніж 10 разів на день, необхідно, щоб
лікар прослухав частоту його серцевих скорочень.
Можливо, у дитини якийсь розлад. Призначається тест
рухів плода. Якщо пологи запізнюються – плюс мінус
два тижні від очікуваної дати – це в межах норми.

В ІІІ триместрі (33-40 тижнів вагітності) відбу-
вається подальше підвищення маси тіла і матки, дно
матки встигає мечовидного відростка, що ще більше
обмежує рухливість діафрагми. У вагітної в цей пер-
іод серце приймає більш горизонтальне положення,
зміщаються майже всі внутрішні органи, що заважає
їх функціям. Ці фізіологічні зміни викликають не-
обхідність в зменшенні об’єму фізичного наванта-
ження, зміни для вагітної структури фізичних вправ і
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виконання їх, головним чином, з вихідних положень
лежачи і стоячи.

Після 36 тижнів вагітності дно матки спускаєть-
ся до рівня реберних дуг, що пов’язане зі зростом і
зрілістю плода, а також з проходженням голівки пло-
да ближче до входу в плоскість малого тазу. Все це
сприяє облегшенню роботи серця і легень вагітної і
поліпшує її загальний стан. Тепер спеціалісту реабіл-
ітологу необхідно більше уваги приділяти виконан-
ню вагітною фізичних вправ з положення лежачи на
спині з опорою стопами о гімнастичну стінку. В цей
час найбільше значення приділяється вправам, які
навчають правильної поведінки вагітної в родах: на-
пруги одних м’язів при довільному розслабленні
інших; координації глибокого дихання з напругою
всієї скелетної мускулатури.

Спеціалісту реабілітологу, як і самій вагітній,
необхідно суворо слідкувати за самопочуттям жінки,
станом і реакціями її організму і плода (за частотою
серцебиття і рухами плода до і після кожного заняття)
на застосовані фізичні навантаження.

Заняття фізичними вправами в ІІІ триместрі
вагітності спрямовані на поліпшення еластичності і
розтягування м’язів промежини і тазового дна, підви-
щення рухомості крижаного  і куприкового зчлену-
вань, поперекової області хребта; зменшення веноз-
ного застою, особливо в судинах малого таза і нижніх
кінцівок; відпрацювання координації дихання з одно-
часним напруженням  і розслабленням всіх м’язів
(релаксація); покращення діяльності серцево-судин-
ної і дихальної систем. Слід більше приділяти часу
навчанню вагітної діафрагмальному диханню, впра-
вам, які будуть необхідні в процесі пологів (підняття
таза з опорою на стопи і плечі, напівприсідання з
широко розставленими ногами, вправи на розтягу-
вання м’язів тазового дна і промежини). В ІІІ три-
местрі вагітності  і при пологах за допомогою вико-
нання фізичних вправ лікарями акушерами,
психологами і реабілітологами ставляться завдання:
поліпшити кровообіг у всьому організмі вагітної;
зменшити застійні явища у венах нижніх кінцівок; по
можливості розширити кістково-м’язово-тазове кільце
(«вихід для плода»); навчити м’язової напрузі без зат-
римання дихання; стимулювати роботу шлунково-
кишкового тракту, перистальтику кишечника, робо-
ту сечового міхура [3, 5, 11, 12].

Особливу увагу в ІІІ триместрі слід приділяти
фізичним вправам, які будуть необхідні при пологах,
а починаючи з кінця ІІ триместру вагітності рекомен-
дується проводити репетицію майбутніх пологів, тім
більше, що для повноцінної репетиції потребується
не менше 15 занять.

Таким чином, біологічні особливості жіночо-
го організму, що характеризується відносно меншим
розвитком загальної мускулатури тіла, меншим об-
сягом порожнини серця, меншою життєвою ємністю
легенів, більшою збудливістю нервової системи, пе-
ріодичними змінами у зв’язку з менструальними
циклами, дітородною функцією, створюють особли-
ву необхідність у фізичному тренуванні та фізичної і

психічної реабілітації . Жінка повинна мати добре
розвинений, міцний м’язово-зв’язковий апарат тазо-
вої області і промежини. Недостатня еластичність і
міцність м’язів тазового дна найчастіше приводить в
майбутньому житті до опущення внутрішніх стате-
вих органів після пологів [3, 11, 12].

У періоді вагітності й, особливо пологів, підви-
щується внутрішньочеревний тиск, а щоб його стри-
мувати потрібні  сильні, пружні м’язи черевного пре-
са й тазового дна. Дряблість м’язового апарата тісно
пов’язана зі зниженням загального фізичного та пси-
хологічного тонусу, і на цьому тлі значно легше роз-
виваються різного роду психосоматичні  захворю-
вання, у тому ж числі захворювання полових органів,
спайки, що змінюють положення матки, впливають
на порушення менструального циклу, розлади нерво-
вої системи та різноманітні психосоматичні захворю-
вання [5, 6, 12].

Як слід у жінок, що займаються сучасними
методами та засобами фізичної реабілітації  під час
вагітності значно рідше розширюються вени на но-
гах, рідше з’являються набряки на щиколотках і так
звані фляки вагітності (растяжки) на шкірі живота й
стегон. У вагітних жінок, що займаються гімнасти-
кою, тривалість пологів коротше на 5-6 годин, менше
ускладнень та оперативних втручань (кесарів розтин,
акушерські щипці, кровотечі та слабкість пологової
діяльності).

У підборі фізичних вправ та методів фізичної і
психосоматичної  реабілітації увага звертається на
підготовку тієї або іншої групи м’язів, а також на строк
вагітності. Тому в кожному триместрі цілі гімнастич-
них вправ ЛФК відрізняються, а фізіологічні зміни
диктують свої правила поведінки. Однак, не всі види
фізичних вправ пасують жінкам під час вагітності.
По кожному напрямку існують види фізичних вправ,
які найбільш показані під час вагітності. Так, наприк-
лад, повне розслаблення, або релаксація, знімає м’я-
зову та психічну напругу, поліпшує кровообіг, регу-
лює пульс, артеріальний тиск, дає почуття
«усвідомлення» себе й дитини, допомагає впорати-
ся зі змінами настрою, а під час пологів залишатися
спокійною між переймами. Навчившись стежити за
ритмом подиху, жінка також підготує себе до пологів.
Подих дозволить контролювати свій психічний і фізич-
ний стан навіть при найдужчих переймах. Подих ваг-
ітної жінки є досить своєрідним, особливо у першо-
му і другому періодах пологів, тому що організм
пристосовується до зрослих потреб у кисні й за раху-
нок посилення роботи серця, й збільшення  кількості
еритроцитів – переносників кисню. Тіло вагітної по-
винно пристосуватися для цього, адже потреба в кисні
до кінця вагітності збільшується вище, чим на 30-40%.

В комплексі занять на першому етапі підго-
товки до пологів жінці слід роз’яснити, що їй прий-
деться виконувати при пологах, виробити навички ви-
конання рухів по команді, держати правильну
поставу, навчити її різним засобам дихання, напру-
женню і розслабленню окремих груп м’язів, а також
самоконтролю за диханням, частотою пульсу, руха-
ми внутриутробного плоду і його серцебиттям.
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На другому етапі необхідно виробити рухомі
навички виконання простих спеціальних вправ при
пологах: на координацію рухів з діяльністю певних
груп м’язів і діафрагмальне дихання, роз’яснити
вагітній-породіллі значення розслаблення м’язів при
пологах. На третьому етапі слід виробити рухомі на-
вички у породілля в різних положеннях тіла, які їй
прийдеться прийняти при пологах. На четвертому
етапі продовжується вдосконалення спеціальних
фізичних вправ на координацію рухів і на перемаган-
ня труднощів під час пологів. Проводити психологіч-
ну підготовку вагітної до пологів. Вагітна жінка по-
винна знати, що пологи – це фізіологічний процес, і
їх боятися не слід. Пологи мають три періоди: розк-
риття шийки матки і послідовне вигнання плоду та
народження посліду.

В першому періоді – періоді сутичок породіллі
необхідно розслабляти всі м’язи, особливо між су-
тичками. Дихати слід глибоко і тільки через ніс. Необ-
хідно своєчасно випорожняти сечовий міхур, його
переповнення порушує пологову діяльність і підси-
лює біль. При пологах необхідно виконувати глибокі
вдихи і видихи з початку і до кінця кожної сутички,
одночасно підгладжувати нижню частину живота
кистями обох рук назовні і вверх. Великими пальця-
ми обох рук необхідно прижати шкіру до внутріш-
ньої поверхні гребеня підвздошної кістки в області
обох передньо-верхніх остей, підгладжувати шкіру в
крижано-поперекової області, глибоко дихати.

Слідом за повним розкриттям шийки матки і
надходженням навколоплідних вод наступає другий
період пологів – період вигнання плоду. До регуляр-
них сутичок приєднуються потуги (рефлекторно ви-
никаючі скорочення м’язів матки і поперечносмугас-
тих м’язів черевного пресу і діафрагми). Другий період
при фізіологічному перебігу пологів продовжується
не більше 1 години і закінчується народженням плода.

Звичайно через 5-10 хвилин після народження
плода починається третій період пологів – період на-
родження посліду. Послід – це комплексне поняття і
він складає з плаценти, плідних оболонок і пуповини.
З цього моменту жінка зветься породіллям.

В завершенні слід вказати, що спеціалісту реа-
білітологу необхідно знати диференцьовану методи-
ку підходу до проведення фізичних вправ і з іншими
групами вагітних жінок. Так, для тих, хто народжує
вперше старше 30 років і вагітних, які мають відхи-
лення від фізіологічного перебігу вагітності, харак-
терні стани нервово-психічної напруги: страх перед
можливістю загубити дитину  при пологах, страх і
невпевненість перед пологами, підвищена емоційна
лабільність, стрес. Такі вагітні потребують підвище-
ної уваги  і спостереження психоневролога, реабілі-
толога, терапевта та інших спеціалістів. Психотера-
певтичний вплив і психокорекція  представляють
собою прості, доступні і ефективні методи психолог-
ічної реабілітації жінок при пологах. При екстрагені-
тальних захворюваннях обов’язково рекомендують-
ся заняття спеціальною гімнастикою до вагітності і в
ранні строки вагітності з широким використанням

різних сучасних методів і засобів фізичної і психосо-
матичної реабілітації [6, 7, 8, 9].

Висновки.
1. Спеціаліст реабілітолог повинен володіти глибоки-
ми знаннями клініко-фізіологічного обґрунтування,
особливостей перебігу і розвитку фізіології і психо-
логії вагітності і майбутніх пологів при призначення
і проведенні відповідних методів і способів фізичної
реабілітації в кожному триместрі вагітності.

2. Знання і вміння дозволяють реабілітологу успішно
використати сучасні методи і засоби фізичної, пси-
хологічної та психосоматичної реабілітації і корекції,
благоприємно впливати на фізичне і психічне
здоров’я вагітної жінки.

3. Фізіологічно обґрунтовано використання методів
фізичної і психосоматичної реабілітації при вагіт-
ності і при пологах у різних категорій жінок дозво-
ляє успішному проведенню пологів, нормально-
му розвитку плода і скорішому поверненню жінки
після пологів до повсякденного особистого, соц-
іального життя і вихованню дитини.

Подальше дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення спеціалістами реабіліто-
логами інших проблем акушерства і сучасної підго-
товки вагітних жінок до пологів при екстрагенітальній
патології.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ
ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’ Я

СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Щурова Н.В.
Луганський національний університет імені Тараса

Шевченка

Анотація. У статті розглядається проблема створення в шко-
лах умов для збереження і зміцнення здоров’я, впровадження
сучасних технологій по формуванню фізичного здоров’я
(фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональ-
ного стану) старшокласників  в умовах профільного навчан-
ня. Концепція такого підходу базується на  гуманістичних
засадах, в основі яких лежить завдання захисту школяра, на-
дання йому допомоги в зміцненні здоров’я через різноманітні
види предметно-перетворювальної діяльності.
Ключові слова: здоров’я, формування, профільне навчання,
підготовленість.
Аннотация. Щурова Н.В. Современные тенденции форми-
рования физического здоровья старшеклассников в условиях
профильного обучения. В статье рассматривается проблема
создания в школах условий для сохранения и укрепления
здоровья, внедрения современных технологий по формиро-
ванию  физического здоровья (физического развития, физи-
ческой подготовленности, функционального состояния) стар-
шеклассников  в условиях профильного обучения. Концепция
такого подхода базируется на  гуманистических принципах,
в основе которых лежит задание защиты школьника, оказания
ему помощи в укреплении здоровья через разнообразные
виды предметно-преобразующей деятельности.
Ключевые слова: здоровье, формирование, профильное обу-
чение, подготовленность .
Annotation. Shchurova N.V. The modern tendencies in senior
pupils physical health formation in conditions of specialized
studying. Problem of conditions for saving and improving the
senior pupils’  physical health (physical development, physical
training, functional conditions) in schools in the terms of profile
education is under consideration of this article. The conception
of such method of approach is based on humanic principles that
are based on the target of protection of pupils and on helping
them in training health with the help of the different kinds of
subject-divesing activity.
Key words: health, development, profile education, physical
training.

Вступ.
Сучасна наука доводить, що здоров’я людини

є досить складним феноменом глобального значен-
ня, яке розглядається як філософська, соціальна, еко-
номічна, біологічна категорії, як індивідуальна та сус-
пільна цінність, явище системного характеру, яке
постійно взаємодіє з оточуючим середовищем, що в
свою чергу, систематично змінюється. Швидкі пере-
творення в соціально-економічному розвитку і спосіб
життя чинять сильний вплив на особистість і приво-
дять до глибоких змін у її фізичному, психічному і
духовному станах. Сучасний рівень розвитку сусп-

ільства в значній мірі актуалізує наукові проблеми,
пов’язані зі збереженням здоров’я і фізичним роз-
витком учнівської молоді [ 7; 47].

В Україні об’єктивно склалися такі несприят-
ливі соціально-економічні та соціально-педагогічні
умови як важка екологічна ситуація, інформаційне
перенасичення та інтенсифікація навчального про-
цесу, які привели до погіршення стану здоров’я дітей
різного віку, зокрема учнів старших класів,  негатив-
ного ставлення їх до основних принципів здорового
способу життя. Здоров’я цієї вікової групи особливо
важливе, тому що, за оцінкою фахівців, приблизно
75% хвороб дорослих є наслідком умов життя в ди-
тячі та юнацькі роки. Майже 90% учнів мають відхи-
лення у стані здоров’я, а більше 50% – незадовільну
фізичну підготовку. Україні необхідно покоління, здат-
не сприймати загальнолюдські цінності, творчо, про-
дуктивно та довго діяти в будь-якій галузі соціальної
практики [ 5; 26].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми дає
підстави стверджувати, що проблему профільного
навчання досліджували в нашій країні такі вчені як
Н. Шиян , Н. Бібік, В. Русова, С. Вольянська та ін. Прин-
ципи побудови процесу формування здоров’я шко-
лярів розроблені В. Горащуком, Т. Круцевич, Б. Ши-
ян, В. Платоновим, Т. Ротерс, С. Кириленко,
Н. Долбишевою та ін. Медіко-біологічним особливо-
стям психолого-педагогічного процесу, спрямовано-
го на зміцнення здоров’я підростаючого покоління,
присвячені роботи М.Амосова, Г.Апанасенка, В.Вол-
кова та ін. Ознайомлення з результатами теоретич-
них напрацювань вчених і практичним досвідом проф-
ільного навчання в старшій школі дало змогу виявити
суперечності між потребою суспільства у підвищен-
ня рівня фізичного здоров’я старшокласників у про-
цесі профільного навчання і відсутністю необхідних
педагогічних умов, які спонукають старшокласників
до підвищення рівня фізичної підготовки в аспекті
майбутньої професійної діяльності.

Незважаючи на увагу до означеної проблеми,
в літературі відсутні дані про розробку рекомендацій
з програмування занять з метою формування фізич-
ного здоров’я в умовах профільного навчання. Дані
положення обумовлюють актуальність проблеми, що
має суттєву теоретичну, практичну значущість для
удосконалення формування фізичного здоров’я стар-
шокласників.

Дослідження  виконується в рамках науково –
дослідної роботи «Теорія і методика профільного
навчання за спортивним напрямком у старшій школі
в умовах безперервної освіти», що здійснюється на
кафедрі теорії і методики фізичного виховання Лу-
ганського національного університету імені Тараса
Шевченка (державний реєстраційний номер
0108U002431).

Формування цілей статті
Метою нашої роботи є визначення особливо-

стей сучасних тенденцій формування фізичного здо-
ров’я старшокласників в процесі профільного на-
вчання засобами фізичного виховання.
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Результати дослідження.
Основними напрямками реалізації змісту осві-

тньої програми «Здоров’я і фізична культура» є фор-
мування засад для всебічного розвитку учнів; підви-
щення рівня фізичної підготовленості, формування і
поліпшення основних життєво важливих рухових на-
вичок, умінь та пов’язаних з ними знань; підготовка
до повноцінного життя в природних, техногенних та
соціальних умовах; до безпечної трудової діяльності;
до захисту Вітчизни та вибору професії [ 2] .

В Концепції формування позитивної моти-
вації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
зосереджується увага на створенні ціннісних оріє-
нтацій, внутрішніх спонук до збереження, віднов-
лення й зміцнення здоров’я. Основним моментом
виступає взаємопогодженість знань, умінь і нави-
чок, сформованих у дітей та молоді, які забезпечу-
ють необхідний рівень їх працездатності, моралі та
духовності.

Старша школа є особливим освітнім просто-
ром, в рамках якого завершується формування соц-
іально-адаптованої особи і відбувається професійне,
соціальне і цивільне самовизначення молоді. Потре-
бує великої уваги мотиваційна сфера старшоклас-
ників у прагненні бути здоровими, в розумінні того,
що лише дбайливе ставлення до свого здоров’я, усв-
ідомлення необхідності розвитку своїх фізичних
здібностей дозволить досягти високого рівня сусп-
ільного визнання, що найбільш важливе для випуск-
ників середніх учбових закладів, коли постає питання
вибору професії. За думкою В. Горащука, в умовах
конкурентоспроможності лише у здорової людини
більше шансів на успіх [ 5; 92].

У сучасних умовах реформування освітньо-
виховної системи у загальноосвітніх навчальних зак-
ладах на перше місце виходить проблема профільно-
го навчання у старшій школі [4]. Це зумовлено тим,
що розвиток світового і, зокрема європейського осв-
ітнього простору, об’єктивно вимагає від українсь-
кої школи адекватної реакції на процеси реформу-
вання загальної середньої школи, що відбуваються у
провідних країнах світу. Така тенденція вимагає спря-
мувати виховний процес загальноосвітніх навчаль-
них закладів у русло формування у старшокласників
ціннісно-трудових орієнтацій, індивідуалізації профес-
ійного самовизначення особистості. Забезпечення
профільного навчання в старшій школі – ключове
завдання модернізації освіти в Україні [1]. Воно по-
кликане сприяти гуманізації навчання, задоволенню
освітніх потреб, само актуалізації особистості, де тер-
мінується зростаючими вимогами суспільства до
професійної компетентності, зумовлене реаліями
сучасної соціально-економічної ситуації, коли про-
фесійна освіта стає гарантом соціальної стабільності
людини. Профільне навчання є найжиттєздатнішою і
перспективнішою новацією освіти, в успішній реалі-
зації якої зацікавлені не лише всі учасники освітнього
процесу, але й установи професійної освіти, праце-
давці, держава в цілому.

Профільна школа найповніше реалізує прин-
цип особистосно орієнтованого навчання, що знач-
но розширює можливості учня у виборі власної осв-
ітньої траєкторії [6 , 4].

Разом з тим особливу роль у цьому процесі
відіграє формування у старшокласників цінностей
бути здоровими, вести здоровий образ життя та мати
ціннісні орієнтації на заняття фізичними вправами [
5; 86]. І. Брехман стверджував, що: «Саме здоров’я
людей повинне служити головною «візитною карт-
кою» соціально-економічної зрілості, культури і до-
сягнення успіху держави» [ 3].

У зв’язку з цим особливого значення набуває
формування фізичного здоров’я, без якого учень стар-
шої школи неспроможній успішно оволодіти будь-
яким навчально-виховним профілем (суспільно-гу-
манітарним, природничо-математичним, технологі-
чним, художньо-естетичним, спортивним). Фізичне
здоров’я старшокласників розглядається з позицій
фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фун-
кціонального стану організму.

Зазначаємо, що одним із перспективних і
найбільш ефективних напрямів практичного вирішен-
ня цих завдань є не тільки удосконалення традиційних
засобів, методів та форм роботи, а також впровад-
ження нових пріоритетних завдань реформування
освіти в Україні, зокрема в процесі профільного на-
вчання.

Таким чином, особливе значення сьогодні
повинно надаватися вивченню функціональних
можливостей і стану здоров’я старшокласників, з
одного боку, як біологічної основи адаптації і як
показника успішності її протікання – з іншого . Якщо
розглядати фізичне здоров’я в світі фізичної підго-
товленості, то кожен учень профільної школи буде
зацікавлений у формуванні у себе  тих фізичних яко-
стей, які притаманні профільному напрямку, який
він обрав. Наукові дані свідчать про те, що підлітки
не враховують стан свого здоров’я  при виборі про-
фесії, не приймають до уваги можливий несприят-
ливий перебіг захворювань, що у них є, при дії
шкідливих професійно-виробничих чинників, тим
самим значною мірою підвищуючи індивідуальний
ризик погіршення здоров’я . Саме фізичне вихован-
ня, на думку Т.Ротерс [ 8;20], розглядається як про-
цес цілеспрямованої дії на фізичний розвиток лю-
дини, який з одного боку є внутрішньою сукупністю
властивостей, а з іншого- зовнішнім процесом зміни
і вдосконалення.

На підставі цього ми можемо зробити узагаль-
нення, що сьогодні від педагогічної науки вимагаєть-
ся обґрунтоване поновлення теорії й практики на-
вчання і виховання учнівської молоді, як бути
здоровим в сучасних  соціальних умовах. Необхід-
ною умовою досягнення нової, сучасної якості осві-
ти є оптимізація учбового, психічного і фізичного
навантаження, створення в школах умов для збере-
ження і зміцнення здоров’я, організації моніторингу
стану здоров’я дітей та молоді, впровадження сучас-
них здоров’язберігаючих технологій.
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Висновки.
Аналіз теоретичного дослідження показав, що

для  виконання поставлених завдань  необхідно фор-
мування знань з фізичної культури, позитивних мо-
тивів та потребу до занять старшокласниками, вихо-
вання бажання систематично займатися фізичними
вправами та отримувати задоволення від цього [8].
Необхідно зазначити, що розв’язання одного з соц-
іально-значущих завдань сучасного суспільства май-
же неможливо без комплексного підходу до позначе-
ної проблеми. Найрізкіше освітнє навантаження
збільшується в профільних класах. Залучення шко-
лярів старшої школи до систематичних занять різни-
ми видами фізичних вправ, як одного з найдоступні-
ших і ефективних засобів збереження і розвитку
фізичного здоров’я, вважається цілком виправданим.
Тим паче, що систематичні заняття фізичними впра-
вами позитивно впливають не тільки на загальний стан
організму, але й виконують важливу соціально-ви-
ховну функцію, формуючи підлітка як цілісну особу
з позитивною мотивацією на здоровий спосіб життя.
При формуванні фізичного здоров’я старшоклас-
ників  особлива увага повинна надаватися тим видам
фізичних вправ, які всебічно впливають на організм,
розвиваючи його гармонійно. Профілізація старшої
школи з урахуванням неблагополуччя стану здоро-
в’я старшокласників висуває необхідні вдосконален-
ня системи профорієнтації в школі, оскільки правиль-
ний вибір майбутнього виду діяльності багато в чому
визначає і успішність навчання, і збереження психіч-
ного і соматичного здоров’я молоді.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють в детальнішому вивченні проблеми формуван-
ня фізичного  здоров’я старшокласників в процесі
профільного навчання як компонента індивідуально-
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