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ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ

РЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Алшбул Муханнад

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье приведен обзор литературы о факто-
рах, способствующих развитию пороков сердца. Изложены
методические подходы, определена роль аппаратной физио-
терапии, бальнео и гидротерапии в реабилитации больных
ревматическими пороками сердца. Освещен комплексный
дифференцированный подход к проведению физической ре-
абилитации  больных в пред- и послеоперационный период.
Ключевые слова: ревматизм, пороки сердца, физическая
реабилитация, аппаратная физиотерапия.
Анотація. Алшбул Муханнад. Фізична терапія в реабі-
літації хворих з ревматичними вадами серця. В статті
наведений огляд літератури про фактори ризику, що сприя-
ють розвитку вад серця. Викладено методичні підходи, виз-
начена роль апаратної фізіотерапії, бальнео і гідротерапії в
реабілітації хворих на ревматичні вади серця. Освітлено ком-
плексний диференційований підхід до проведення фізичної
реабілітації хворих в перед- і післяопераційний період.
Ключові слова: ревматизм, вади серця, фізична  реабіліта-
ція, апаратна фізіотерапія.
Annotation. Alshobool Muhannad. Physical therapy in
rehabilitation of patients with rheumatic cardiac
disorders. In the article has been presented a literature review
on risk factors which cause the development of cardiac disorders.
Method approaches are stated, the role of apparatus physical
therapy, balneo and hydrotherapy for rheumatic cardiac disorders
is defined. A complex differentiated approach to physical
rehabili tat ion of patients in preoperative and postoperative
periods is covered.
Key words: rheumatism, cardiac disorders, physical
rehabilitation, apparatus physical therapy.

Введение.
В связи с изменением стиля и образа жизни,

ухудшением экологической и социальной ситуации,
последнее время увеличилось число инфекционно-
аллергических заболеваний, среди которых ведущее
место занимает ревматизм. При этом заболевании
происходит воспалительное поражение соединитель-
ной ткани, главным образом сердечно-сосудистой
системы с вовлечением в патологический процесс
миокарда. Ревматический миокардит обычно соче-
тается с ревматическим эндокардитом, объединен-
ных общим названием ревмокардит. В начале забо-
левания преобладают симптомы миокардита. По
мере прогрессирования заболевания вовлекается в
патологический процесс эндокард с формировани-
ем ревматических пороков сердца. Установлено, что
в возникновении осложненных форм ревмокардита
с развитием приобретенных пороков сердца главная
роль принадлежит ревматическому эндокардиту
[2,3,5].

Наиболее частой причиной ревмокардита яв-
ляется ревматизм, ведущий к постепенному пора-
жению клапанного аппарата сердца и развитию сте-
ноза или недостаточности сердечных клапанов,
нередко требующих хирургического лечения и адек-
ватных реабилитационных мероприятий с использо-
ванием комплексных, взаимодополняющих средств

и методов физической терапии в пред- и послеопе-
рационный период [1,4,6].

В имеющихся работах основное внимание уде-
лено лечебной физической культуре. Однако, с на-
шей точки зрения, недостаточно освящены вопросы
применения средств физической терапии, включаю-
щих аппаратную физиотерапию, бально-гидро- и
пеллоидотерапию. Все это обуславливает актуаль-
ность проблемы, научную и практическую значи-
мость проводимых комплексных реабилитационных
мероприятий. Они будут способствовать повышению
резистентности организма, функциональных воз-
можностей сердечной мышцы, а после проведенной
хирургической коррекции возникших изменений в
структуре клапанного аппарата предупреждать раз-
витие осложнений и ускорять восстановление нару-
шенных функций и трудоспособности. Проведение
исследований в данном направлении будет иметь не
только большой социальный, но и экономический
эффект.

Однако вопрос, посвященный сочетанию раз-
личных физиотерапевтических процедур в реабили-
тации больных с данной патологией, с нашей точки
зрения, был освещен недостаточно. Это побудило нас
провести исследования в этом направлении.

Формулирование целей работы.
Цель работы – анализ методических подходов

с использованием физиотерапевтических методов
реабилитации больных с ревматическими пороками
сердца.

Результаты исследований и их обсуждение.
Как показал анализ литературы и наш опыт,

наряду со средствами и методами лечебной физи-
ческой культуры, при консервативном и хирургичес-
ком лечении приобретенных ревматических пороков
сердца следует широко применять соответствующие
методы аппаратной физиотерапии, бальнео-, гидро-
и пеллоидотерапии.

Несмотря на большие успехи в диагностике и
хирургическом лечении ревматических клапанных
пороков сердца, в связи с отсутствием комплексных
реабилитационных программ, они по-прежнему за-
нимают одно из ведущих мест в нарушении трудо-
способности и развитию инвалидности [2,3].

Данные литературы и наш опыт обосновыва-
ет целесообразность применения наряду с лечебной
гимнастикой, физиотерапевтических методов реаби-
литации лиц с ревматическим пороками сердца при
консервативном и хирургическом их лечении.

Профилактика прогрессирования заболевания
заключается, в первую очередь, в активной санации
очагов хронической инфекции (применение физио-
терапевтических процедур в комплексе мероприя-
тий, наряду с медикаментозным и хирургическим
лечением). Лечение острых стрептококковых забо-
леваний, повышение защитных сил организма (пу-
тем закаливания, занятий физической культурой и
спортом) для уменьшения восприимчивости к ин-
фекции, переохлаждению, перегреванию, физичес-
кому переутомлению.
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Ультрафиолетовое облучение(УФО). Для
УФО миндалин стерилизованный тубус ультрафио-
летовой лампы вводят в полость рта на расстояние
1,5 см от миндалин. Процедуру начинают с 2 мин для
каждой миндалины, ежедневно добавляя по 1 мин,
доводят до 5 мин. Курс лечения 15-20 сеансов [3,7].
После тепловых или бальнеологических процедур,
массажа облучение проводить не рекомендуется.

Электрическое поле (УВЧ). Электроды рас-
полагают симметрично под углами нижней челюсти
на расстоянии 1,5 см от кожи с таким расчетом, что-
бы область миндалин находилась между ними. Ис-
пользуемая мощность 6-16 Вт. Продолжительность
процедуры 10-15 мин, ежедневно, курс лечения 15-
20 сеансов [7,8].

Аэроионизация (аэроэлектрофорез). Исполь-
зуют ионизированный воздух или ионизированные
лекарственные вещества. Применяют высоковольт-
ные электроионизаторы (для легких ионов), гидро-
ионизаторы (для легких и тяжелых ионов) или бета-
ионизаторы (для легких ионов). Процедуры проводят
ежедневно по 10-20 мин.

Аэрогелиотерапию рекомендовано прово-
дить практически в любом месте. Воздушные ванны
можно проводить самостоятельно, а также до или
после солнечных ванн. Лучше их делать утром, че-
рез 30 мин после легкого завтрака, при температуре
воздуха 20-м 25°С, отсутствии ветра и относительной
влажности 50-70 %. В зависимости от закаленности
организма процедуру начинают с 10-15 мин, с каж-
дым днем продолжительность увеличивают на 15
мин, доводя ее до 2-3 ч в день. После воздушной ван-
ны приступают к прохладному душу, обливанию, об-
тиранию или плаванию. Длительно болеющим или
истощенным показано пребывание на воздухе в боль-
ших, хорошо проветриваемых палатах, на открытых
верандах и террасах. Летом в легкой одежде и укры-
тые, они проводят там по нескольку часов в день, а
при хорошей погоде – всю ночь. Зимой процедуру
проводят в комнате в теплой постели при открытых
окнах без сквозняков [38,48,55].

Солнечные ванны – активная процедура зака-
ливания, обеспечивающая напряжение терморегу-
ляционных и кардиоциркуляторных механизмов. Их
проводят при температуре 20-24 °С и легком ветре,
предупреждающем перегревание. Время облучения
распределяют на 3 части – по одной части на грудь и
спину и по 1\2 на каждый бок. При щадящем режиме
облучение начинают с 4-5 мин в день, добавляя каж-
дый день по 1-1,5 мин. Таким образом, к 30-му дню
продолжительность солнечной ванны -40 мин в день,
при умеренном режиме -60 мин (прибавляя по 2 мин
в день), а при усиленном – до 120 мин (прибавляя по
3 мин в день). После окончания процедуры больные
10-15 мин находятся в тени, а затем принимают про-
хладный душ или плавают. Солнечные ванны прини-
мают каждый день. Купание в море, реке или в от-
крытом бассейне проводят утром при температуре
воды не ниже 21-22 °С после 5-10-минутной воздуш-
ной ванны. В воде рекомендуется плавать или непре-

рывно двигаться. Продолжительность купания от 5
до 10-15 мин каждый день, курс до 30. Показаны гим-
настические упражнения, бег, спортивные игры, тер-
ренкур [3,7,8].

Лечение больных ревматизмом, осложненны-
ми пороками сердца, осуществляется в 3 этапа: при
активной фазе заболевания в стационаре, санаторно-
курортное лечение, диспансерное наблюдение и ле-
чение. При активном ревматизме наряду с комплекс-
ным медикаментозным лечением (антибиотики,
салицилаты, препараты хинолинового ряда, глюкокор-
тикоиды) широко применяют методы физического
воздействия. Физиотерапия оказывает десенсибили-
зирующее, локальное и общее противовоспалитель-
ное, а также аналгезирующее действие, улучшает кро-
вообращение и микроциркуляцию, трофику тканей,
способствует нормализации обмена веществ. При
выборе лечебных факторов необходимо учитывать
активность процесса, характер клапанного поражения
сердца, суставов и периферической нервной систе-
мы, стадию недостаточности кровообращения, нару-
шение сердечного ритма, наличие очагов хроничес-
кой инфекции и сопутствующих заболеваний [4,6].

Индуктотермия проводится с помощью индук-
тора, диска или индуктора-кабеля на поясничную
область доза слаботепловая (II – III ступени мощнос-
ти на аппарате ИКВ-4), продолжительность процеду-
ры 10-15 мин, ежедневно, курс лечения 15-20 воздей-
ствий. Больным с тяжелыми клапанными
поражениями сердца (комбинированные пороки)
при наличии признаков застойной сердечной недо-
статочности индуктотермия не показана. Электромаг-
нитное поле дециметровых волн мощностью 40 Вт
(слаботепловая доза) направляют последовательно на
поясничную и надчревную области по 7-10 мин.
Процедуры проводят ежедневно, курс лечения 12-
20. При нарушении менструального цикла, фибро-
миоме матки данные методы физического воздей-
ствия противопоказаны [3,7,9].

Больных с затяжным вялым и латентным тече-
нием ревматизма целесообразно направлять на ку-
рорты с контрастными климатическими условиями
и на бальнеологические курорты. Наиболее благо-
приятны климатические зоны Южного берега Кры-
ма, Одессы, Черноморского побережья Кавказа, При-
балтики, Среднегорья (Кисловодск).

В неактивной фазе ревмокардита физиопро-
филактика и физиотерапия направлены на закалива-
ние, повышение сопротивляемости организма к ин-
фекционным факторам путем стимулирования
противовоспалительных и противоаллергических
механизмов; нормализацию иммунных процессов,
коррекцию нарушенных кардиогемодинамики, мик-
роциркуляции, внешнего дыхания и функционально-
го состояния нервной системы, тренировку адапта-
ционных возможностей организма [1,5,8].

Как и при активной фазе, рекомендуют элект-
рофорез кальция, четырехкамерные гальванические
ванны (ручные ванны соединяют с анодом, ножные
– с катодом); температура воды 36-37 °С, сила тока
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20-30 мА, длительность воздействия 10-20 мин, ежед-
невно, курс лечения 15 процедур.

Широко используют гидротерапию – пресные,
хвойные ванны (35-36 °С, 10-15 мин, курс лечения 16-
18 процедур), общие и частичные обливания (с по-
степенным снижением температуры до 20-18 °С),
дождевой душ [3,7].

Бальнеотерапию назначают не ранее чем че-
рез 6 мес после протезирования клапанов сердца,
лучше в условиях бальнеологического курорта. Ис-
пользуют ванны различного газового и химического
состава, которые оказывают общее для всех ванн (гид-
ростатическое, температурное) и специфическое
(влияние растворенных в воде химических веществ и
газов) действие. Это способствует перестройке ге-
модинамики увеличению сердечного выброса при
некотором урежении сердечного ритма. Достигает-
ся более высокий уровень функционирования сер-
дечно-сосудистой системы, а следовательно, предуп-
реждается развитие недостаточности
кровообращения, что и является основной предпо-
сылкой для широкого применения ванн при ревма-
тических поражениях сердца. Кроме мобилизации
компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой
системы, бальнеотерапия оказывает влияние на им-
мунологическую реактивность организма (усиливая
неспецифическую защиту и уменьшая, как правило,
аутоиммунные нарушения). Применяют углекислые,
сульфидные, радоновые, хлоридные, натриевые, йо-
добромные, кислородные, азотные ванны [2,6,9]

Для дифференцированного лечения больных
ревматическими пороками сердца В.М.Боголюбов
[3], Т.Л.Руденко [7] рекомендуют учитывать особен-
ности действия ванн. Углекислые ванны оказывают
выраженное положительное влияние на сократитель-
ную функцию миокарда, нормализуют ритм сердеч-
ной деятельности, периферическую гемодинамику.
Углекислые ванны более эффективны, чем другие
методы бальнеотерапии, при наличии у больных сте-
ноза левого предсердно-желудочкового отверстия. Их
можно применять при наличии мерцательной арит-
мии (умеренно тахисистолической формы). При на-
личии комбинированных митрально-аортальных по-
роков сердца предпочтительнее назначать радоновые
ванны, вызывающие нерезко выраженную пере-
стройку гемодинамики. Как и углекислые, радоно-
вые ванны оказывают положительное влияние на
нарушенный сердечный ритм (синусовая тахикар-
дия, экстрасистолия), а также седативное и анал-ге-
зирующее действие, улучшают трофику тканей и
обмен веществ. Радоновые ванны целесообразно при-
менять с индуктотермией или дециметровой терапи-
ей на область надпочечников.

Кислородные ванны по данным авторов ока-
зывают положительное влияние на больных порока-
ми сердца с признаками сердечной недостаточнос-
ти не выше I стадии. Хлоридные натриевые ванны
способствуют улучшению кровообращения, микро-
циркуляции и трофики тканей, устранению гиперко-
агуляции крови у больных ревматизмом и нормали-
зации иммунологических процессов [5,8].

Бальнеотерапия противопоказана при хрони-
ческой недостаточности кровообращения выше ПА
стадии, сочетанных митральных пороках с преобла-
данием стеноза или изолированном стенозе левого
венозного отверстия, аортальных пороках с недоста-
точностью кровообращения выше I стадии, тяжелых
нарушениях сердечного ритма. Ванны назначают
ежедневно или 2 дня подряд с одним днем перерыва,
температура 36-37 °С, курс лечения 10-12 процедур.

Грязелечение проводят в виде аппликаций на
суставы, температура грязи 38-42 °С, продолжитель-
ность 15- 20 мин, через день, курс лечения 10-14 про-
цедур. В условиях курорта целесообразнее чередо-
вать грязелечение с ваннами (морскими, рапными)
[3,7,8].

Для нормализации функциональных рас-
стройств дыхательной системы, наблюдающихся при
ревматических поражениях клапанного аппарата сер-
дца, А.Я. Бендет [2], В.М.Боголюбов [3] рекоменду-
ют использовать электроаэрозольтерапию с эуфил-
лином и аэроионотерапию (10-15 мин, ежедневно,
курс лечения 15-20). Эти процедуры улучшают фун-
кцию внешнего дыхания, снижают гипертензию ма-
лого круга кровообращения, облегчают работу сер-
дца. Противопоказания: гнойные и опухолевые
процессы дыхательной системы, гипотензия, сердеч-
ная недостаточность III стадии, пароксизмы мерца-
тельной аритмии и частая экстр асистолия.

ЛФК и массаж у больных с пороками сердца в
фазе компенсации и I – ІІА стадии недостаточности
кровообращения оказывает положительное влияние
на общий крово- и лимфоток, микроциркуляцию и
трофику тканей. При мерцательной аритмии массаж
назначать не рекомендуется [4,6].

Таким образом, анализ литературы показал, что
наиболее выраженный восстановительный эффект при
реабилитации больных с ревматическими пороками
сердца достигается при дифференцированном комп-
лексном применении средств лечебной физической
культуры и физитерапии, включающих аппаратную,
бальнео-, гидро-, пеллоидо-, и аэротерапии.

Выводы.
1.Анализ литературы и собственные клинические
наблюдения показали, что ревматические пороки
сердца являются одним из самых распространен-
ных заболеваний сердечно-сосудистой системы,
требующих хирургической коррекции.

2.В комплексе реабилитационных мероприятий ве-
дущее значение имеют кинезитерапия и различные
физиотерапевтические процедуры.

3.Наряду с аппаратной физиотерапией (УФО, УВЧ,
индуктотерапия, электрофорез), значительный
лечебный эффект достигается при одновремен-
ном применении аэрогелиотерапии, пеллоидо-
терапи, бальнеотерапии в виде углекислых, кис-
лородных, родоновых, сульфидных, азотный и
йодобромных ванн.

Дальнейшие исследования будут направлены
на изучение кинези- и физиотерапии на этапах вос-
становительного лечения после хирургической кор-
рекции клапанных пороков сердца.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ  ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Анікєєв Д. М.
Національний університет фізичного виховання і

спорту України

Анотація. Дослідження присвячене актуальним проблемам
формування  здорового способу життя студентської молоді.
Проаналізовано сучасне становище у цьому питанні , на-
мічені  можливі шляхи формування у студентів стійкої моти-
вації до рухової активності, яка б зберігалась упродовж жит-
тя. Сучасна концепція оптимізації учбово-виховного процесу
передбачає широку просвітницьку роботу серед молоді.
Реальне втілення концепції у практику вбачаємо у корінній
зміні програмно-нормативного забезпечення фізичного ви-
ховання, формуванню стійкого інтересу до фізкультурного
виховання.
Ключові слова: здоровий спосіб життя , студентська молодь.
Аннотация. Аникеев Д.М. Проблемы формирования здо-
рового образа жизни студенческой  молодежи. Исследо-
вание посвящено актуальным проблемам формирования  здо-
рового образа жизни  студенческой молодежи.
Проанализировано современное положение в этом вопросе,
намечены  возможные пути формирования у студентов стой-
кой мотивации к двигательной активности , которая бы со-
хранялась в течение жизни. Современная концепция опти-
мизации  учебно-воспитательного процесса предусматривает
широкую просветительскую работу среди молодежи. Реаль-
ное воплощение концепции в практику усматриваем в ко-
ренном изменении программно-нормативного обеспечения
физического воспитания, формированию стойкого интереса
к физкультурному воспитанию .
Ключевые  слова: здоровый образ жизни  , студенческая
молодежь.
Annotation. Anikeev D.M. Problems of formation of an
able-bodied mode of life of student’s youth. The modern
concept of optimization of teaching and educational process
provides wide educational work among youth. An actual
embodiment of the concept in practice it is seen in a basic
change of programm normative maintenance of physical
training, to formation of nonperishable interest to sports
education. The article is dedicated to actual problems of forming
healthy way of life habits of student youth. The modern position
in this question was analysed, possible ways of forming rack
motivations to motor activity among students, which was saved
during life, was intended.
Key words: healthy way of life, student youth.

Вступ.
Процес швидкого зростання середнього віку

населення в розвинених країнах світу і в Україні ство-
рює складну демографічну проблему. У країні, де
16,06 % населення – старше пенсійного віку, назріло
питання про збереження високої працездатності й
продовження активного життя. Так по даним United
Nations (2005) частка населення у віці 0-14 років була
відносно стабільною протягом 1980-х років, однак
потім вона знизилася із 21% в 1990 р. до 16% в 2003 р.
Цей показник в Україні нижче, ніж у середньому в
країнах східної Європи. Разом с тим, відсоток насе-
лення у віці 65 років і більше в Україні перевищує
середній рівень східної Європи. За прогнозами, люди
у віці 65 років і більше будуть до  2030 р. становити
22% населення України. [27].

Робота виконана за планом НДР Національного
університету фізичного виховання і спорту України.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – теоретичний аналіз і уза-

гальнення проблем формування  здорового спосо-
бу життя студентської молоді.

Результати дослідження та їх обговорення.
На сьогодні провідні вчені [Г.Л. Апанасенко

[2,3], Д.Д. Венедиктов [8], Д.А.Ізуткін [13], Ю.П. Ли-
сицин [18], В.М.Пономаренко [20],  Л.П.Сущенко [23])
наголошують на  цілісний погляд на здоров‘я, яке інтег-
рує чотири його складові: фізичну, психічну, духов-
ну, соціальну.

Фізичне здоров’я – це стан фізичного, духовно-
го й соціального благополуччя, найважливіша скла-
дова частина будь-якого успіху. Це важлива характе-
ристика продуктивних сил, це суспільне надбання, що
має матеріальну й духовну цінність. Одним з головних
способів збереження здоров’я, фізичної активності,
оптимального психофізичного стану студентської мо-
лоді є ведення здорового способу життя [24].

Стан здоров’я людини обумовлюється різно-
манітними соціальними, економічними, екологічни-
ми чинниками: якщо умовно прийняти вплив усіх
чинників на здоров’я за 100%, то приблизно 20% за-
лежить від спадковості, близько 20% – від екологічних
умов, не більше 10% – від стану системи охорони
здоров’я. Найбільш суттєва частка, котра за оцінка-
ми різних дослідників становить щонайменше 50%
залежить від способу життя людини. [17, 25].

Спосіб життя взагалі – це біосоціальна катего-
рія, яка інтегрує уявлення про певний тип життєді-
яльності людини та характеризується його трудовою
діяльністю, побутом, формою задоволення матері-
альних та духовних потреб, правилами індивідуаль-
ної та громадської поведінки [22]. При цьому спосіб
життя людини включає три категорії:
· рівень життя – це, в першу чергу, економічна кате-
горія, яка відображає міру задоволення матеріаль-
них, духовних та культурних потреб людини;

· якість життя – міра комфорту при задоволенні
людських потреб (передусім соціальна категорія);

· стиль життя характеризує особливості поведінки у
житті людини, тобто певний стандарт, під який
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підстроюється психологія та психофізіологія осо-
бистості (соціально-психологічна категорія).

Що ж стосується взаємозв‘язку між способом
життя та здоров‘ям, то він найбільш повно виражаєть-
ся в понятті здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб
життя визначається – це активна діяльність людей,
спрямована на збереження і поліпшення власного
здоров’я, оздоровлення організму, боротьбу зі
шкідливими звичками та факторами ризику для здо-
ров’я, формування позитивної психологічної уста-
новки на збереження, зміцнення й примноження не
тільки власного здоров’я, а й здоров’я оточуючих.
Крім цього, слід враховувати фактори, що обумов-
люють спосіб життя людини, а саме: ставлення до
паління, алкоголю, наркотиків, дотримання режиму
дня і харчування, загартування, фізичну активність,
психологічний комфорт, рівень сексуальної культу-
ри тощо[25].

Таким чином, формування  звичок ЗСЖ  зро-
бить неоціненний внесок у рішення проблеми здо-
ров’я й фізичного потенціалу націй, без якого  не
тільки стане неможливим здійснення евроінтеграц-
ійних намірів України, а й  нормальне функціонуван-
ня її економіки й забезпечення всіх складових безпе-
ки держави й т.п.. Адже не можна не усвідомлювати,
що рішення всіх цих завдань у великій мірі залежить
від інтелектуального й фізичного потенціалу населен-
ня нашої країни, від його життєздатності, від співвідно-
шення між кількістю здорових працездатних людей і
кількістю тих, хто за віком або  станом здоров’я має
потребу в турботі про себе з боку держави.

В Україні склалася без перебільшення критич-
на ситуація, пов’язана з тютюнопалінням. Так за да-
ними ВОЗ по поширеності тютюнопаління Україна
посідає перше місце серед юнаків (41%), випереджа-
ючи Росію (39,9%) і Білорусь (33,2%), і дев’яте серед
дівчат (22,2%) 15 років (GYTS -Global Youth Tobacco
Survey, 2004) [29].

Від ожиріння (ІМТe”30) в Україні страждає 5%
13-літніх хлопчиків і 3% дівчинок, у той же час поши-
реність цієї недуги серед дорослих становить 7% се-
ред чоловіків та  19% серед жінок [26]. Стосовно до-
рослих про надлишкову масу тіла говориться, коли
індекс маси тіла (ІМТ) 25 кг/м2, про ожиріння – коли
ІМТ=30 кг/м2; а про стан, що передує ожирінню, коли
ІМТ дорівнює 25,0-29,9 кг/м2.

Дуже складною є ситуація з уживанням алко-
голю і наркотиків: на офіційному обліку перебува-
ють понад 700 тис. хворих на алкоголізм і більше 50
тис. — на наркоманію. Спостерігається тенденція до
постійного зростання їх кількості значною мірою за
рахунок жінок і підлітків [7].

Підлітки ( за визначенням ВОЗ віковий період
від10 до 19 років) вимагають особливої уваги. Багато
звичок здорового способу життя, включаючи само-
повагу й стійкість до зовнішніх впливів, формуються
в цей час. Крім того, нездоров’я, придбане замолоду,
може вплинути на стан здоров’я в зрілому віці [28].
Студентські роки є заключним етапом цілеспрямо-
ваного педагогічного процесу, тому саме в цьому

віці особливо важливо виховати потребу в руховій
активності й інших компонентах ЗСЖ, що асоціюють-
ся з нею.

Згідно з Національною доктриною розвитку
фізичної культури і спорту, формування у населення
сталих традицій та мотивацій щодо фізичного вихо-
вання і масового спорту як важливого чинника за-
безпечення здорового способу життя є одним з го-
ловних завдань державної політики у цій сфері [19].

У зв’язку з цим перед суспільством і службою
охорони здоров’я постає завдання перетворити
спосіб життя населення країни на здоровий, який би
не руйнував, а зміцнював здоров’я населення. На
думку експертів, потребує корінної зміни система
освіти і виховання, яка сьогодні не забезпечує моти-
вацію до здорового способу життя [7].

Не секрет, що постановка фізичного вихован-
ня у освітніх закладах (і, особливо, у вищих навчаль-
них закладах (ВНЗ)) України вимагає суттєвого пере-
гляду. Скрізь, на місцях (у ВНЗ нефізкультурного
профілю) йде лавинне скорочення кількості академі-
чних годин, які відводяться для учбових занять з фізич-
ного виховання. Недостатній обсяг обов’язкових на-
вчальних занять (4 години на тиждень, а у деяких вузах
України 2 години на тиждень) не може забезпечити
зміцнення здоров’я і підвищення рівня фізичного ста-
ну студентів. Умови й організація навчального про-
цесу з фізичного виховання у вузі не сприяють пол-
іпшенню здоров’я студентів і  не підвищують
розумову працездатність [16].

Заняття фізичною культурою у вузах не вик-
ликають зацікавленість у студентів, а найчастіше не-
гативні емоції – пригніченість, поганий настрій,
дискомфорт [10].

М.А. Зайнетдинов [11] виділяє такі причини
незадовільного відношення студентів до занять фізич-
ним вихованням: незручний розклад (27%), нецікаве
проведення занять (20%), погані умови для розвитку
індивідуальних здатностей (10%), недостатнє наван-
таження на заняттях (7%), погана організація занять
(6%), неуважне відношення викладача (4%).

Переважну більшість цих недоліків можна усу-
нути використовуючи клубну форму організації за-
нять, необхідність поширення якої відображена у На-
ціональній доктрині розвитку фізичної культури і
спорту [19]. Основною рисою клубної форми органі-
зації занять з фізичного виховання є особистий вибір
способу проведення вільного часу [21]. Але нажаль
насьогодні ще не розроблена така модель клубної
форми організації занять, яка б забезпечувала фор-
мування у студентів стійкої мотивації щодо фізичного
виховання і масового спорту. Це обумовлено тим, що
більшість дослідників [5, 15] розглядають спортивний
клуб ВНЗ як сукупність секцій  і команд з видів спорту,
приділяючи недостатньо уваги тим видам рухової ак-
тивності, що не пов’язані з виступом на змаганнях (ат-
летична гімнастика, фітнес-аеробіка, шейпінг, йога,
пілатес та інші). Але між фізкультурною і спортивною
активністю не спостерігається однозначної залежності.
В основі спортивної діяльності лежить спонукання



8

ззовні (змагання з іншими, престижні моменти та ін.).
Фізкультурна активність у тимчасовому аспекті збер-
ігається в звичній для кожної людини формі, а близько
70 % колишніх спортсменів не приступили до занять
фізичними вправами в будь-якій формі після припи-
нення спортивної діяльності [6]. Фізкультурно-
спортивна активність обумовлена, головним чином,
внаслідок зовнішнього спонукання тими чи іншими
обставинами (обов’язкові академічні заняття в навчаль-
ному закладі для одержання заліку чи оцінки з пред-
мету і т.п.), як правило, малопродуктивна і носить тим-
часовий характер саме через несформованість
особистих культурних потреб [1, 9]. Тому ми бачимо
доцільність й практичну необхідність перетворення
кафедр фізичного виховання та спорту у кафедри
фізкультурної освіти (та здоров’я), а також введення в
учбову програму з фізичного виховання розділів ва-
леологічної спрямованості.

Крім того не завжди є умови для продовження
занять обраними видами рухової активності у зріло-
му віці. Тому ми вважаємо доцільним створити таку
модель організації рухової активності студентської
молоді, яка б, враховуючи потреби та інтереси сту-
дентів, дозволяла продовжувати організовані заняття
обраними видами рухової активності і після закін-
чення ВНЗ.

Висновки.
Стратегія розбудови новітньої України повин-

на базуватись на посиленні освітнього аспекту учбо-
вого процесу. У майбутньому ми бачимо доцільність
й практичну необхідність перетворення кафедр фізич-
ного виховання та спорту у кафедри фізкультурної
освіти (та здоров’я). З цих позицій задачі фізичного
виховання у ВНЗ бачаться значно ширше, ніж це уяв-
лялось до сих пір.

Сучасна концепція оптимізації учбово-вихов-
ного процесу у ВНЗ України передбачає широку про-
світницьку роботу серед молоді як передумову до са-
мовиховання й звернення студентів до повсякденних
норм здорового способу життя (стає очевидним, що
бути здоровим – це вигідно, навіть, у економічному
відношенні, у плані реалізації власної кар’єри молодої
людини). Реальне втілення концепції у практику ми
вбачаємо у корінній зміні програмно-нормативного
забезпечення фізичного виховання, формуванню
стійкого інтересу до фізкультурного виховання з ме-
тою зміцнення здоров’я, самовдосконалення фізичної
підготовленості, пов’язаної зі здоровим способом
життя у майбутній професійній діяльності.

Крім того, важливим є створення у вищих на-
вчальних закладах спортивних клубів, які б залучали
до активних занять спортом і фізичною культурою
якнайбільше студентів. Такі клуби повинні сприяти
організації відповідних умов для пропаганди здоро-
вого способу життя й умов для організації постійно
діючих секцій спортивної і оздоровчої спрямованості.

Перспективи подальших досліджень пов’язані
з пошуком оптимальних шляхів рішення проблем фор-
мування здорового способу життя студентської молоді
та можливостей  його збереження у дорослому віці.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЗА МІСЦЕМ РОБОТИ
Афанасьєв В.В., Бурлака І.В.,

 Толмачова С.Є., Щербаченко В.К.
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Наша країна вступила в етап економічної рефор-
ми й переходу до ринкових відносин. Науково-технічний
прогрес з кожним етапом буде змінювати наше суспільство у
технологічному відношенні та робити його більш складним.
Безумовно, незмірно зростуть вимоги до професійної підго-
товленості, соціальної відповідальності й морального вигля-
ду працівників , а обмін економічною та іншою діяльністю
між людьми буде все більш глибоким, широким, багатогран-
ним. Щоб успішно функціонувати, таке суспільство має по-
требу в універсально підготовленому працівнику, який вірту-
озно володіє своєю професією й має широкий світогляд.
Ключові слова: здоров’я, зміна , прогрес, професія, сту-
дент, фізична культура.
Аннотация. Афанасьев В.В., Бурлака И.В., Толмачева
С.Е., Щербаченко В.К. Физическая  культура по  месту
работы. Наша страна вступила в этап экономической ре-
формы и перехода к рыночным отношениям. Научно-техни-
ческий прогресс с каждым этапом будет изменять наше об-
щество в технологическом отношении, и делать его более
сложным. Безусловно, неизмеримо возрастут требования к
профессиональной подготовленности, социальной ответ-
ственности и моральному виду работников, а обмен эконо-
мической и другой деятельностью между людьми будет все
более глубоким, широким, многогранным. Чтобы успешно
функционировать, такое общество имеет потребность в уни-
версально подготовленном работнике, который виртуозно
владеет своей профессией и имеет широкое мировоззрение.
Ключевые  слова: здоровье, изменение, прогресс, профес-
сия, студент, физическая культура.
Annotation. Afanasyev V.V., Burlaka I.V., Tolmachova S.E.,
Scherbachenko V.K. Physical culture on work place. Our
country has entered in stage of economic reforms and transition
to the market relations. The scientific and technical progress
will change our society in the technological attitude, and make
it more difficult with each stage. Certainly, requirements to

professional preparation, social responsibility and moral kind
of the workers will be increased immeasurably, and the exchange
of economic and other activity between people will be more
deeply, widely, versatile. Such society needs in universal prepared
worker for successfully function, which owns profession masterly
and has world outlook.
Key words: change, health, profession, progress, student,
physical culture.

Вступ.
Відзначаючи роль і значення фізичної культури

і спорту для зміцнення здоров’я, нормального фізич-
ного розвитку й забезпечення готовності сучасної
людини до високопродуктивної праці треба відзначи-
ти, що вони повинні бути включені в загальний пе-
релік всіх соціальних факторів, які визначають спосіб
життя людини. Відомо, що між поняттями «здоров’я»
й «фізичний стан» людини існує тісний зв’язок. Сьо-
годні здоров’я людини розглядається не тільки як гар-
не самопочуття й відсутність хвороб, але і як стабільне
й у той же час варіативний психофізичний і духовний
стан, що дозволяє йому досить ефективно здійснюва-
ти його біологічні й соціальні функції [2, 7].

Трудова діяльність людини ґрунтується на по-
стійному прийомі й аналізі інформації зовнішнє се-
редовище та про дії, що виконуються. Прийом інфор-
мації  пов’язаний з  навантаженням на певні
аналізатори, а також такі психічні процеси, як увага,
пам’ять, оперативне мислення й т.д. Тут враховують-
ся характер й обсяг інформації, що поступає та умо-
ви її сприйняття людиною в процесі трудової діяль-
ності. Вивчаючи зазначені ознаки, встановлюються
специфічні вимоги до рухових і психічних якостей
людини.

Професійно важливі якості людини в процесі
трудової діяльності деякою мірою вдосконалюють-
ся самі собою. Однак, ефективність цього процесу
істотно підвищується, якщо необхідні якості розви-
вати цілеспрямовано, використовуючи для цього
засоби фізичної культури і спорту в період, що пе-
редує професійному навчанню або збігається з ним
за часом [3].

Основні несприятливі фактори, що характерні
для розумової праці: обмежена рухова активність,
незручна робоча поза, підвищена нервово-емоційна
напруженість, монотонність у роботі, яка пов’язана
з виконанням однакових операцій, з постійною кон-
центрацією уваги. Крім того, необхідний облік сані-
тарно-гігієнічних умов праці, які самі по собі можуть
бути несприятливими [1].

Щоб знизити ці несприятливі впливи необхід-
но у вільний час займатися фізичними вправами й
спортом. Вправи й вид спорту підбираються відпов-
ідно до необхідності профілактики конкретних неспри-
ятливих впливів у процесі праці й зниження профес-
ійного травматизму. Заняття рекомендується
проводити у позаробочий час: в обідню перерву або
відразу після закінчення роботи [6].

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

http://www.euro.who.int/document/
http://www.euro.who.int/document/e88285r.pdf
http://www.euro.who.int/document/
http://www.euro.who.int/document/
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Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначення впливу за-

нять фізичною культурою і спортом під час перерв
та у позаучбовий час у студентів вищого технічного
навчального закладу впродовж навчального року.

Результати дослідження.
Раціональний спосіб життя сучасної людини

немислимий без загального поширення фізичної куль-
тури. Це припускає, що більша частина людей, що
працює або вчаться, повинні щодня робити ранкову
гімнастику й регулярно займатися фізкультурою,
фізичною рекреацією або видом спорту.

Вивчення бюджету часу студентів вищого тех-
нічного навчального закладу дозволило встановити,
що за 2-літній період навчання близько 52% студентів
скорочують час занять фізичною культурою з 2,5 до
1,2 ч на тиждень, що явно нижче норми (4-6 ч на
тиждень) рухової активності. Якоюсь мірою цей деф-
іцит фізичних вправ студенти компенсують іншими
засобами, зокрема прогулянками, виїздами на при-
роду й т.д.

Звичайно, такого роду компенсацію рухового
дефіциту можна вважати доцільної з великою натяж-
кою, хоча в такому виді рухової активності є певний
позитивний ефект. А резерви для занять різними вида-
ми фізичної культури у студентів технічних спеціально-
стей є, навіть із огляду на велике навантаження під час
навчальних занять і тривалу самостійну підготовку [4].

Головні причини цього знаходяться у складній
загальній соціально-економічній і побутовій обста-

новці, у недостатній культурі споживання різних сус-
пільних благ, у невмінні гармонічно сполучати різні
види діяльності у вільний час, а також у незадовільній
організаційній роботі з учнівською молоддю й недо-
статньої кількості літератури з проведення само-
стійних занять.

Метою фізичної культури за місцем роботи є
сприяння зміцненню здоров’я й підвищення продук-
тивності праці.

Основними завданнями є:
· підготовка організму людини до включення у тру-
довий процес;

· оптимальна підтримка рівня високої працездатності
впродовж робочого дня й забезпечення відновлен-
ня організму після закінчення роботи;

· профілактика впливу несприятливих факторів
праці, що сприяє підвищенню стійкості організму.

Переключення діяльності в процесі роботи з
одних м’язових груп і нервових центрів на інші при-
скорює відновлення стомленої групи м’язів. Переклю-
чення з одного виду роботи на іншу, чергування розу-
мової діяльності з легкою фізичною працею усуває
почуття втоми і є своєрідною формою відпочинку.

Проведення самостійних занять у позаробочий
та позаучбовий час спрямовано на досягнення єдиної
мети, що встає перед людьми, що працюють або вчать-
ся – збереження гарного здоров’я, підтримка високо-
го рівня фізичної й розумової працездатності.

При проведенні самостійних занять студентів
треба враховувати, що в період підготовки й здачі

Таблиця 1. 
Результати здачі тестів на початку року (юнаки n= 491; дівчата n=81) 

 
 
 

Стать 

Статистичні 
значення 

 

Згинання і 
розгинання 
рук в упорі 
лежачі 
(разів) 

Стрибок 
вгору з 
місця 
(см) 

 

Човниковий 
біг 

4*9м 
(с) 

Нахил 
тулубу 
вперед 

(см) 

Біг 
100 м 

(с) 
 

_ 
Х 

 
36,16 

 
46,46 

 
9,56 

 
13,06 

 
13,82 

 
Юнаки 

σ ±9,18 ±7,49 ±0,47 ±5,31 ±0,63 
_ 
Х 

 
20,06 

 
39,33 

 
11,27 

 
13,2 

 
17,96 

 
Дівчата 

σ ±7,66 ±8,15 ±0,87 ±5,48 ±2,56 
 
 

Таблиця 2. 
Результати здачі тестів наприкінці року (юнаки n= 491; дівчата n=81) 

 
 

 
 

Стать 

Статистичні 
значення 

 

Згинання і 
розгинання 
рук в упорі 
лежачі 
(разів) 

Стрибок 
вгору з 
місця 
(см) 

 

Човниковий 
біг 

4*9м 
(с) 

Нахил 
тулубу 
вперед 

(см) 

Біг 
100 м 

(с) 
 

_ 
Х 

 
37,62 

 
49,58 

 
9,43 

 
14,16 

 
13,54 

 
Юнаки 

σ ±7,37 ±6,27 ±0,36 ±4,32 ±0,48 
_ 
Х 

 
21,24 

 
42,47 

 
10,93 

 
14,28 

 
17,85 

 
Дівчата 

σ ±5,38 ±5,24 ±0,74 ±4,27 ±1,48 
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заліків та іспитів інтенсивність й обсяг самостійних
занять варто трохи знижувати, надаючи їм в окремих
випадках форму активного відпочинку [5]. Правила
організації і гігієни самостійних занять містять у собі,
насамперед, здоровий спосіб життя, раціональний
режим дня, дотримання особистої гігієни, міри проф-
ілактики спортивного травматизму, крім того, необх-
ідно підтримувати відповідний санітарний стан місць
занять, спортивного одягу та взуття, а також знати
основний характер впливу вправ, що застосовують-
ся, на організм людини.

Анкетування було проведено серед студентів
вищого технічного навчального закладу.

Як показали результати соціологічних дослід-
жень, що були нами проведені, кількість студентів,
що регулярно займається фізичною культурою і
спортом, з часом навчання у вузі зменшується – при-
чини варто шукати, насамперед, у скороченні вільно-
го часу, наявність роботи у позаучбовий час і у
збільшенні часу на вирішення побутових проблем, у
той же час, при здачі тестів з фізичної підготовки сту-
денти на початку (табл.1) та наприкінці (табл.2) на-
вчального року показали покращення результатів.

Висновки.
Під час соціальної переорієнтації економіки,

що засновано на пріоритетності вирішення проблем
народного добробуту, почали відбуватися помітні
зміни й у соціальній сфері. У центрі соціальних про-
блем науково-технічних змін, на перетині їх наслідків,
перебуває проблема стану здоров’я молоді – це все-
бічний розвиток особистості, загальна й фахова осв-
іта й виховання, організація праці й дозвілля, підви-
щення матеріального добробуту й культури, трудової
й соціальної активності.

Безпосередньо в рамках трудового або на-
вчального процесу фізична культура представлена
наступними формами:
· фізкультурна пауза;
· физкультхвилини загального або локального впливу;
· паузи активного відпочинку;
· заняття фізичними вправами або видами спорту в
залежності від наявності матеріальної бази.

Основне завдання фізичних вправ профілак-
тичної спрямованості – підвищення стійкості органі-
зму до несприятливого впливу різних факторів праці
або навчання, які можуть викликати професійні зах-
ворювання й відхилення у стані здоров’я. Можна
відзначити, що самостійні заняття фізичною культу-
рою зробили позитивний влив на студентів, що відоб-
разилось на покращенні здачі нормативів з фізичної
підготовки.

У подальших дослідженнях необхідно більше
уваги приділити зміцненню організаційно-методич-
ної основи проведення самостійних занять.
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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Баженков Е.В.

Общественная организация
«Физкультурно-спортивное общество «Спартак»

Аннотация. В работе представлены данные качественного
анализа значимости тех или иных правовых документов пред-
ставителя различных уровней управления в области физи-
ческой культуры и спорта Украины. Необходимо система-
тически на всех уровнях управления раскрывать основные
конституционные принципы организации  органов государ-
ственной власти. В самоуправляемых системах это выража-
ется в  сочетании процесса централизации  деятельности
структурных подсистем с помощью центральной управляю-
щей инстанции с децентрализацией деятельности уровней и
подсистем, обладающих относительной автономностью.
Ключевые  слова: физкультурные организации , управле-
ние, правовой аспект.
Анотація. Баженков Е.В. Правова інформація в процесі
керування фізкультурними організаціями. У роботі при-
ведені дані якісного аналізу значущості тих чи інших право-
вих документів представниками різних рівней управління в
області фізичної культури та спорту України. Необхідно
систематично на всіх рівнях керування розкривати основні
конституційні принципи  організації органів державної вла-
ди. У самокерованих системах це виражається в сполученні
процесу централізації діяльності структурних підсистем за
допомогою центральної керуючої інстанції з децентраліза-
цією діяльності рівнів і підсистем, що володіють відносною
автономністю.
Ключові слова: фізкультурні організації, керування, пра-
вовий аспект.
Annotation. Bazhenkov E.V. Legal information in the
process of management athletic organizations.
Information of high-quality analysis of meaningfulness of one
or another legal documents of representative of different levels
of management is in-process presented in area of physical culture
and sport of Ukraine. It is necessary to open systematically on
all level of the hierarchy the basic constitutional principles of
architecture of members of the government. In homing systems
it expresss in a combination of process of interlocking of activity
of structural subsystems to decentralization of activity of levels
and subsystems.
Keywords: athletic organizations, management, legal aspect.
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Введение.
Сегодня законодательная, нормативная, финан-

сово-экономическая и материально-техническая
базы, лежащие в основе реализации государствен-
ной политики в области физической культуры и
спорта в стране, не в полной мере соответствуют
проводимым социально-экономическим реформам.
Вследствие этого не все граждане и не всегда имеют
возможность реализовать гарантируемые конститу-
ционные права для занятия физической культурой и
спортом. Кроме этого перечисленные базовые ус-
ловия не обеспечены достаточным финансировани-
ем и надежными правовыми, управленческими и
кадровыми механизмами реализации. Перечислен-
ное обуславливает большую потребность в изуче-
нии, того позитивного (в области правового обеспе-
чения физической культуры и спорта), что было
достигнуто за многие десятилетия в мире, бывшем
СССР, и, в частности, в Украине.

По мнению С.Н. Братановского [1991], в на-
стоящее время для устранения существующих в дан-
ной области негативных явлений необходимо прово-
дить следующие комплексные мероприятия:
- совершенствование системы организации физичес-
кого воспитания и управления им;

- разработку правовой регламентации этих процессов;
- дальнейшее углубление и развитие демократичес-
ких начал и

- повышение качества и эффективности работы ор-
ганов и учреждений сферы физической культуры
и спорта.

Перечень этих позиций еще раз подчеркивает
необходимость изучения комплекса проблем, касаю-
щихся совершенствования правовых отношений в ук-
раинском физкультурно-спортивном движении с це-
лью создания оптимальных условий для занятий
физической культурой и спортом гражданам страны.

Затрагивая сравнительно мало обсуждаемые
в области физической культуры правовые вопро-
сы, хотелось бы вкратце остановиться на понятий-
ном аппарате.

Право – это один из регуляторов обществен-
ных отношений, санкционированных государством
[Википедия, 2006]. Существует множество видов прав
– конституционное, административное, гражданское,
трудовое, финансовое, уголовное, экологическое,
земельное, семейное, социального обеспечения и др.

Из многочисленных областей права в работе
акцентируется внимание на административном пра-
ве, в той его части, которую можно отнести к управ-
лению физической культурой и спортом.

Теория управления, основанная на системном
подходе, рассматривает предприятие (организацию)
как множество связанных и определенным образом
упорядоченных частей, которые обладают целостно-
стью и образуют единство при взаимодействии с
внешней средой.

Управление всегда предполагает наличие двух
основных частей:
- Субъекта (органа) управления, который выраба-

тывает управляющее воздействие и контролирует
его исполнение.

- Объекта (предмета) управления, на который направ-
лено управляющее воздействие для его выполнения.

Если совокупность этих двух частей образует
в процессе своего взаимодействия устойчивую це-
лостность, то она называется системой управления.
Иногда субъект управления называют управляющей
подсистемой, а объект – управляемой подсистемой.
Для изучения или разработки этих подсистем их мож-
но рассматривать как самостоятельные системы.

Управлением считается процесс воздействия
субъекта управления на объект управления в целях
обеспечения объекту эффективного функциониро-
вания и развития. Управление персоналом опреде-
ляет и устанавливает характер взаимоотношений и
способы их реализации между субъектом-руководи-
телем и объектом. Связь основных частей системы
управления, их отношения характеризуются через
информацию, которая отражает материальные по-
токи и процессы производства.

С точки зрения кибернетики всякое управле-
ние представляет собой информационный процесс,
состоящий из ряда процедур, связанных с восприя-
тием, преобразованием и передачей информации.
Представленная схема отражает особенности, при-
сущие кибернетической системе, то есть системе
управления любой природы (технической, биологи-
ческой, организационной).

Общетеоретические вопросы, касающиеся
данной проблемы, рассматривались в многочислен-
ных работах [Г.В. Атаманчука, 1997, 2000; И.Л. Бачи-
ло, 1998; Г.В. Мальцева, 1965; и мн. др.].

Теоретические и прикладные аспекты орга-
низационных проблемы физической культуры
спорта, проблем управления в этих сферах представ-
лены в работах В.У. Агеевца [1977], Н.В. Жмарева.
[1984], В.И. Жолдака, Н.В. Коротаева [1994], М.М.
Баки [2004], и мн. др.

Правовым же проблемам физической культу-
ры и спорта посвящены работы Д.Н. Бахраха [1993],
С.И. Гуськова, [1996] В.И. Жолдака, В.Н. Зуева [2000];
и мн. др.

В современных условиях жизни система уп-
равления физкультурными организациями различ-
ных организационно-правовых форм и форм соб-
ственности приобретает большую значимость [В.В.
Кузин, 2000]. Дальнейшее развитие этой деятельнос-
ти прямо связано с использованием социальной ин-
формации, в частности – правовой. В последнее вре-
мя в  нашей стране разработаны различные
нормативные документы, регулирующие вопросы
взаимодействия субъектов социально-правовых от-
ношений в  отрасли “физическая культура и
спорт”[Н.В. Жмарёв, 1984]. Целая серия законодатель-
ных актов приняты в разных странах и наиболее близ-
кие к нашим реалиям приняты в Российской Федера-
ции (РФ). Учеными этой страны систематически
анализируется правовая база этой области культуры
[С.Э. Воронин, 1999; С.Э. Воронин, С.С. Филиппов,
1999, 2000; А.П. Душанин, П.А. Виноградов, 2000].
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Специалисты-правоведы представляют сферу
физической культуры и спорта как одну из соци-
альных подсистем, связанную с другими подсисте-
мами общества и государства.

Участники физкультурно-спортивной деятель-
ности в процессе достижения своих целей вступают
в отношения между собой и другими субъектами
общественных отношений, используя при этом оп-
ределенные средства, в том числе и правовые. Уре-
гулированные нормами права общественные отно-
шения становятся правоотношениями. По
определению теории права [В.С. Нерсесянц, 1999],
под правоотношением понимается разновидность
социального отношения, урегулированного юриди-
ческой нормой, участники которого обладают вза-
имными корреспондирующими правами и обязан-
ностями и реализуют их в целях удовлетворения своих
потребностей и интересов в особом порядке, гаран-
тированном и охраняемом государством в лице его
органов. Участниками (субъектами) правоотноше-
ний могут выступать физические, юридические лица
и государство. Мерой такой возможности является
правосубъектность – способность быть субъектом
права. Правосубъектность организаций определяет-
ся статусом юридического лица – юридически зак-
репленном положении в системе общественных от-
ношений. При этом, в юридической науке принято
различать три основных вида правового статуса:
- Общий – единый, одинаковый для всех субъектов.
- Специальный – отражает особенности положения
определенных категорий субъектов.

- Индивидуальный – фиксирует конкретику отдель-
ного субъекта [М.И Золотов и соавт., 1997].

Касаясь уровня развития физкультурно-
спортивного движения в Украине, в новых социаль-
но-экономических условиях, следует заметить, что он
все в большей степени зависит от эффективности
управления физической культурой и спортом во всех
ее 27 субъектах (областях).

Управления развитием физической культуры и
спорта в областях Украины осуществляется в настоя-
щее время сопряжено с большими трудностями:
1) Реорганизуется система управления отраслью (на-
чиная от первичных структур до государственных
и общественных организаций области). И как от-
мечают В.Г. Камалетдинов [2004], В.М. Краснов
[2000] в Российской Федерации этот процесс со-
провождается значительными организационными
сложностями.

2)Систематически предпринимаются попытки совер-
шенствования процесса функционирования системы
управления за счет разработки нормативно-право-
вой базы [А.Ф. Антипов, Н.В. Уловистова, 2001; С.С.
Филиппов, С.Э.Воронин, 2001 и мн. др.], которая (в
субъектах Российской Федерации) в значительной
степени несовершенна на федеральном уровне.

3)Осуществляется все более полный переход на про-
граммно-целевое управление, поиск новых источ-
ников финансирования, информационного обес-
печения развития отрасли. Это порождает новую

массу проблем в связи с переходом на новый уро-
вень деятельности всех заинтересованных органи-
заций и специалистов [И.И. Переверзин, 1998; В.В.
Кузин и соавт., 1999; В.В.Кузин, 2001].

Организационная структура современной си-
стемы управления развитием физической культуры
и спорта в Украине не претерпела коренных измене-
ний по сравнению с ранее существовавшей структу-
рой. Но, принципы управления и функциональные
взаимодействия стали значительно отличаться.

Управление развитием физической культуры
и спорта в Украине осуществляется в настоящее вре-
мя по принципу децентрализации.

Разработка комплекса законодательных доку-
ментов, составляющих нормативно-правовую базу
развития физической культуры и спорта, за после-
дние 5-6 лет стала приоритетным направлением дея-
тельности областных советов. При этом норматив-
но-правовое обеспечение развития отрасли
складывается из трех взаимосвязанных блоков доку-
ментов: областных; субъекта (организации) и муни-
ципальных документов.

Успешное развитие физической культуры и
спорта в субъектах Украины во многом зависит от их
финансирования, в настоящее время, осуществляемое
из бюджетных и внебюджетных источников. Кроме
того, как отмечается в файле Верховного Совета Ук-
раины «…здоровая жизнь – это основа стабильности
каждого человека». Стабильная жизнь каждого чело-
века – это основа позитивной жизнедеятельности го-
сударства. К сожалению, теперь в Украине здоровая
спортивная жизнь ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ»
[25]. Кроме того, там же отмечается, что в Украине
отсутствует единая стратегия и база развития спорта.
Состояние спорта в Украине просто жалкое.

Формулирование целей работы.
Учитывая сказанное, при проведении настоя-

щей работы мы избрали:
Объект исследования – правовая база разви-

тия физической культуры и спорта в Украине в пери-
од новых социально-экономических преобразований.

Предмет исследования – правовые отноше-
ния, возникающие в процессе реализации законода-
тельства в организации управления физической куль-
турой и спортом в Украине.

Рабочая гипотеза:
- в реформировании правовой системы физической
культуры и спорта недостаточно используется опыт
СССР и ведущих зарубежных стран;

- создание оптимальной правовой базы развития
физической культуры и спорта позволит не только
сохранить уровень страны в спорте высших дости-
жений, но и решить основную государственную
задачу – создать базу для активных массовых заня-
тий физической культурой и спортом.

В исследовании мы поставили перед собой
цель решить следующую задачу:
- изучить постановку правового обеспечения физи-
ческой культуры и спорта в Украине и ведущих за-
рубежных странах.
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Важное нормативное значение имеют акты,
которые принимаются физкультурно-спортивными
организациями. Необходимость использования в
практике повседневной работы различной правовой
информации вынуждает руководителей искать пути
по ее сбору, анализу, хранению и использованию. В
этой связи возникает ряд вопросов, которые не на-
шли решения в спортивной науке. К ним относятся:

Какие категории специалистов должны полу-
чать информацию? Какая это должна быть инфор-
мация? С какой периодичностью они должны ее по-
лучать?

Организация и методика исследования. Учи-
тывая, что в различных физкультурно-спортивных
подразделениях, существуют разнообразные органи-
зационно-правовые формы и формы собственнос-
ти, которые были описаны С.Э. Ворониным [2001]
нами были использованы следующие методы иссле-
дования:
- изучение и анализ материалов международных и
отечественных научно-практических конференций
по исследуемой теме;

- социологические методы (опрос, анкетирование,
личные беседы);

- изучение статистических данных;
- статистические методы.

Результаты исследований.
В работе принимали участие специалисты

разного уровня управления различных физкультур-
но-спортивных.

Большое внимание было уделено анализу за-
конодательных актов в сфере физической культуры и
спорта, нормативных документов, принятых в СССР,
России и Украине, а также материалов обществен-
ных и ведомственных спортивных организаций и ФСО
«Спартак».

В нем приняли участие представители физ-
культурно-спортивных обществ, работники район-
ных отделов по физической культуре и спорта горо-
да, председатели городских федераций по различным
видам спорта, педагогический персонал детско-юно-
шеских спортивных школ (ДЮСШ), сотрудники ком-
мерческих физкультурно-спортивных организаций.
Всего было опрошено 150 человек.

Среди них – 70% мужчин и 30% женщин. Из
них: 60% работников государственных управленчес-
ких структур физической культуры; 25% представи-
телей общественных физкультурно-спортивных объе-
динений и 15% – коммерческих организаций.

Физкультурно-спортивные организации, при-
нявшие участие в обследовании, были разделены на
три группы: государственные, общественные и ком-
мерческие организации (рис. 1).

Помимо такой классификации респондентов
были выделены разные категории специалистов, уча-
ствующих в процессе управления. Классификатором
был избран уровень управления. В пирамиде управ-
ления было выделено три уровня (схема 1).

Специалистам предлагалось оценить виды
правовой информации (документы) по их значимос-

ти для процесса управления организацией по трех-
балльной шкале.

Оценочная шкала включала:
- информация неиспользуемая – 1 балл;
- информация редко используемая – 2 балла;
- информация часто используемая – 3 балла.

Анализ полученных результатов показал сле-
дующее. Для государственных физкультурно-
спортивных организаций большое значение имеет
блок нормативных документов, регламентирующий
спортивную деятельность.

Результаты, отражающие оценки значимости
для профессиональной деятельности респондентов
конкретных видов правовой информации, представ-
лены в таблице. Данные отражают отношение спе-
циалистов к конкретным законодательным и норма-
тивным актам государственного, регионального и
отраслевого характера.

Согласно данным анкетирования группы спе-
циалистов, работающих в государственных органи-
зациях, первое место занимает, “Постановления и
Распоряжения Кабинета Министров Украины»” –
2,64 балла; второе место – у “Указов и Распоряжения
Президента Украины» – 2,51 балла, а третье – у «Пра-
вил соревнований по видам спорта» – 2,3 балла.

Заключительные три позиции занятии такие
документы: «Украинская спортивная классифика-
ция» – 7 место с 1,76 балла; «Нормативно-правовые
акты Министерства образования и науки» – 8 место
с 1,68 балла; «Законы и Постановления Верховного
Совета Украины» – 9 место с 0,73 балла.

Несколько иные, но близкие по оценке и типу
документов даны ответы респондентами, представ-
ляющими общественные организации.

При сравнении мнений респондентов госу-
дарственных и общественных организаций разли-
чия в один пункт рейтинга проявились в оценке
«Постановлений Кабинета министров», в 8 пунк-
тов по «Законам Украины и Постановлениям Вер-
ховного Совета Украины» и 5 пунктов по «Прави-
лам соревнований по видам спорта». Респонденты,
представляющие эти виды организаций в своих
оценках отдают предпочтение правовым докумен-
там, исходящим из высших уровней управления го-
сударством.

Что же касается оценок респондентов, рабо-
тающих в коммерческих организациях, то, по их мне-
нию, наиболее важными для работы являются следу-
ющие правовые документы – на первом месте
«Положения о соревнованиях», на втором – «Нор-
мативные акты Министерства по делам молодежи,
семьи и спорта» и на третьем – «Украинская спортив-
ная классификация».

Как вытекает из полученной информации –
оценка значимости правовой информации для спе-
циалиста зависит от уровня его управленческой дея-
тельности – чем выше уровень управленческой дея-
тельности, тем более высоким уровнем правовой
информации они пользуется в своей практической
деятельности.
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Рис. 1. Количественный состав респондентов

 
А. Высший уровень руководства 

ü директора ДЮСШ, 
ü председатели федераций по видам спорта, 
ü начальники районных отделов по физической 

культуре и спорта, 
ü руководители частных физкультурных организаций 

Б. Средний уровень руководства 
ü заместители директоров ДЮСШ, 
ü заместители председателей федераций по видам 

спорта, 
ü заместители руководителей частных физкультурных 

организаций 
В. Низший уровень руководства 
ü тренеры по видам спорта, 

ü преподаватели, 
ü оргработники 

 
Схема 1. Классификация респондентов по уровням руководства 

Таблица 5 
Результаты корреляционного анализа рейтинга значимости правовых документов  

для специалистов различного уровня управления 
 

Организа- 
ции 

Государст- 
венные 

Общественные Комерчес- 
кие 

Средний 
рейтинг 

Государст- 
венные 1 0,248±0,16 0,568±0,11 0,423±0,13 

Обществен-
ные - 1 -0,524±0,12 0,568±0,11 

Комерчес- 
кие - - 1 0,027±0,16 

Средний 
рейтинг - - - 1 

 

Таблица 1
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С одной стороны это вполне объяснимо, ло-
гично и позитивно, но, с другой стороны, негатив-
ным является то, что в реальной практической дея-
тельности знания соответствующих специалистов
должны охватывать все отрасли права.

Для проверки этой гипотезы был проведен
корреляционный анализ, полученных результатов
(табл. 1).

Применение метода линейной корреляции
(Пирсона) показало, что наличие совпадений (несов-
падений) мнений специалистов разных уровней уп-
равления по значимости различных правовых доку-
ментов не имеет высокой корреляции. Наивысший
показатель (табл. 5) обнаружен при совпадении мне-
ний специалистов государственных учреждений с
мнением респондентов, работающих в коммерчес-
ких организация (0,568 ± 0,11).

Несколько меньшее значение коэффициента
корреляции между величинами рейтинга специали-
стов, работающих в общественных и коммерческих
организациях (-0,524±0,12). И знак «-« свидетельству-
ет о противоположности мнений специалистов этих
организаций.

Интересной особенностью, вытекающей из
результата корреляционного анализа, является то, что
наименьшая степень связь между разными уровня-
ми управления выявлена у специалистов коммерчес-
ких организаций с представителями других управлен-
ческих уровней (0,027 ± 0,16). Такой результат может
свидетельствовать о том, что специалисты этого уров-
ня менее всего интересуются правовой документа-
цией, связанной с вышележащими уровнями управ-
ления. Следует также обратить внимание такой
показатель общей статистики как коэффициент ва-
риации мнений респондентов – у специалистов –
коммерческих организаций он наименьший (табл. 3)
и составляет 24,1 %, в то время как у работников го-
сударственных и общественных организаций – 29,9 и
30,8 % соответственно.

Заключение.
Успешное решение поставленной в данной

работе задачи зависит от адекватного понимания
предмета правового регулирования: разнообразных
общественных отношений, в которые вступают в про-
цессе осуществления своей деятельности субъекты
системы физической культуры и спорта. В связи с
этим существенное значение имеет четкое представ-
ление о системе физической культуры и спорта и ха-
рактеристиках видов деятельности ее субъектов.

Поэтому в работе использованы аналитичес-
кие возможности теории физической культуры и те-
ории права.

В правовом регулировании государственного
управления фундаментальное значение принадлежит
конституции государства как нормативного право-
вого акта высшей юридической силы в стране [Г.В.
Атаманчук, 1997, 2000]. Поэтому при планировании
и проведении данного исследования мы руководство-
вались положением, обоснованным автором – «каж-
дый изучающий проблемы правового регулирова-

ния государственного управления призван знать все
положения Конституции, относящиеся к организа-
ции и функционированию государства, подсистем и
отдельных государственных органов и руководство-
ваться ими при освещении соответствующих вопро-
сов» [Г.В. Атаманчук, 1997].

Приступая к рассмотрению информационно-
го обеспечения административно – правового регу-
лирования важно отметить, что административное
право, связано с социальным явление получившим
название «управление».

В самом общем содержании управление оз-
начает руководство чем-то – либо кем-то, а посколь-
ку нашим предметом является административное
управление, то и будем касаться именно государ-
ственного управления.

В настоящее время происходят процессы, сви-
детельствующие об уменьшении роли государствен-
ного управления в ряде областей жизни страны, при-
мером могут служить процессы, происходящие в
экономической сфере. Так, исполнительная власть в
ряде направлений отказывается от непосредственно-
го управления и, как следствие, появляется иная фун-
кция – функция государственного регулирования.

Такие же процессы протекают и в сфере фи-
зической культуры и спорта. Для управления этими
процессами в России разработаны основные направ-
ления развития административно-правового регули-
рования [Ю.М. Козлов, 1997]. Среди направлений
развития, в нашем случае, можно отметить такие как:
- установление и эффективное проведение в жизнь
правовых и организационных основ хозяйственной
жизни

- осуществление государственного контроля и над-
зора за работой управляемой и регулируемой сфер
[Пикулькин А.В., 1997].

На современном этапе развития Украины ин-
тенсивно протекает процесс формирования демок-
ратического государства, в котором признается пра-
во всех граждан страны на занятия физической
культурой и спортом и устанавливается обязанность
государства в лице его органов способствовать раз-
витию соответствующих общественных отношений.

Преобразования в экономике, освоение сис-
темы государственных органов, признание прав на-
селения на самостоятельное решение вопросов че-
рез органы местного самоуправления в Украине
поставили вопрос о необходимости чёткого опреде-
ления:
- путей совершенствования организации и деятель-
ности органов государственной власти и местного
самоуправления в области развития физической
культуры и спорта,

- установления форм взаимодействия соответству-
ющих структур между собой, а также с иными орга-
нами, организациями и непосредственно с населе-
нием области, города, населенного пункта.

Необходимость управления физической куль-
турой и спортом очевидна, поскольку развитие дан-
ной отрасли социальной сферы «...способствует об-
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щему прогрессу страны, так как направлено на со-
вершенствование личности человека, укрепление
здоровья людей, обеспечивающего высокоэффектив-
ное функционирование трудовых ресурсов» [Лукин
М.В., 2004]. В свою очередь, грамотная организация
управления в настоящей области общественных от-
ношений невозможна без комплексного изучения
действующей нормативной базы в стране, зарубеж-
ных странах, а также основных проблем использова-
ния зарубежного опыта организации физической
культуры и спорта в условиях Российской Федера-
ции. Очевидно, что спорт «...не может существовать
вне тесной связи с политической, экономической и
социальной системами общества. В настоящее вре-
мя он не может существовать и вне общей правовой
системы» [Лукин М.В., 2005].

Проанализировав личностные оценки наших
респондентов по отношению к важности правовой
информации для их непосредственной деятельности
можно отметить, что этот важный раздел управлен-
ческой работы специалистов по физической культу-
ре и спорту, не протекает в соответствии с принципа-
ми системности. Оценки информационных потоков
специалистами разных уровней управления слабо
коррелируют между собой и часто противоречивы.

Для того, что совершенствовать эти процессы
с системных позиций было бы желательно система-
тически на всех уровнях управления раскрывать ос-
новные конституционные принципы организации
органов государственной власти, характер вертикаль-
ных и горизонтальных взаимосвязей и взаимодей-
ствий между ними; определить приоритетные на-
правления правового регулирования на каждом
ступени управленческой иерархии в текущих соци-
ально-экономических условий; выделить специфи-
ческие черты компетентности каждого из уровней
управления и определить основные направления
внутри- межуровневого регулирования информаци-
онными процессами.

В самоуправляемых системах это выражается
в сочетании процесса централизации деятельности
структурных подсистем с помощью центральной
управляющей инстанции с децентрализацией дея-
тельности уровней и подсистем, обладающих отно-
сительной автономностью.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
И СПОРТСМЕНОК 18-20 ЛЕТ
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Богдановская Н.В., Маликов Н.В., Святодух А.Н.,

Кузнецов А.А., Попов С.Н.
Запорожский национальный университет

Аннотация. Проведено изучение особенностей функцио-
нального состояния сосудистого эндотелия и физической
подготовленности спортсменов и спортсменок 18-20 лет на
заключительном этапе их подготовки к сезону. Показана тес-
ная зависимость между текущим функциональным состоя-
нием сосудистого эндотелия и уровнем подготовленности
обследованных волейболисток и гандболистов. Полученные
данные могут быть использованы для оптимизации  системы
медико-биологического контроля за тренировочным процес-
сом спортсменов и спортсменок высшей квалификации .
Ключевые  слова: эндотелий, реактивная гиперемия, де-
вушки, юноши, волейбол, гандбол , 18-20 лет, подготови-
тельный период.
Анотація. Богдановська Н.В., Маліков М .В., Святодух
Г.М., Кузнєцов А.О., Попов С.М . Особливості  функціо-
нального стану судинного ендотелію  та фізичної підго-
товленості  спортсменів  і спортсменок  18-20 років на
етапі підготовки до  змагальної діяльності . Проведено
вивчення особливостей функціонального стану судинного
ендотелію і фізичної підготовленості спортсменів і спорт-
сменок 18-20 років на завершальному етапі їх підготовки до
сезону. Показана  тісна залежність між поточним функціо-
нальним  станом судинного ендотелію і рівнем підготовле-
ності обстежених волейболісток і гандболістів. Одержані дані
можуть бути використані для оптимізації системи медико-
біологічного контролю за тренувальним процесом спорт-
сменів і спортсменок вищої кваліфікації.
Ключові слова: ендотелій, реактивна гіперемія, дівчата,
хлопці, волейбол, гандбол, 18-20 років, підготовчий період.
Annotation. Bogdanovskaya N.V.,  Malikov N.V.,
Svyatoduh A.N., Kuznectov A.A., Popov S.N. Features of
the functional being of vascular endothelium and
physical preparedness of sportsmen and sportswomen
18-20 years on the stage of preparation to competition
activity. The study of features of the functional state of vascular
endothelium and physical  preparedness of sportsmen and
sportswomen 18-20 years on the final stage of their preparation
to the season is conducted. Close dependence between current
functional state of vascular endothelium and level of preparedness
of the inspected volleyballers and handballers is shown. Findings
can be used for optimization of the medical-biological checking
system after the training process of sportsmen and sportswomen
of higher qualification.
Keywords: endothelium, reactive hyperaemia, girls, youths,
volleyball, handball, 18-20 years, setup time.

Введение.
В последнее время внимание значительного чис-

ла исследователей посвящено изучению особенностей
функционального состояния сосудистого эндотелия и,
в частности, его вазорегулирующей функции.

Показано, что при оптимальном функцио-
нальном состоянии сосудистого эндотелия отмеча-
ется выраженная вазодилатационная реакция сосу-
дов, обеспечивающая повышение линейной и
объемной скорости кровотока, более эффективное
снабжение органов и тканей кислородом и питатель-
ными веществами и т.п. [1, 2, 3, 5-8].

Очевидно, тем самым, что нормальное функ-
циональное состояние сосудистого эндотелия может
рассматриваться в качестве одного из ведущих фак-
торов обеспечения высокого уровня функциональ-
ной подготовленности организма.

К сожалению, количество экспериментальных
исследований, посвященных проблеме изучения
функционального состояния сосудистого эндотелия
у лиц, систематически занимающихся тем или иным
видом спортивной деятельности, чрезвычайно огра-
ничено.

Вместе с тем, понятно, что результаты подоб-
ных исследований совершенно необходимы не толь-
ко для оптимизации системы медико-биологическо-
го контроля, но и разработки эффективных средств
оперативной коррекции функционального состояния
спортсменов на различных этапах учебно-трениро-
вочного процесса.

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

Работа выполнена в соответствии с планом
НИР Запорожского национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стало изучение особен-

ностей функциональной состояния сосудистого эн-
дотелия и уровня физической подготовленности
спортсменов и спортсменок 18-20 лет на заключи-
тельном этапе их подготовки к сезону.

Результаты исследования.
В соответствии с целью исследования нами

было проведено обследование 14 девушек волейболь-
ной команды «Орбита-Университет» (суперлига чем-
пионата Украины) и 11 гандболистов команды ЗТР
(неоднократный чемпион Украины, участник Лиги
чемпионов по гандболу) в конце подготовительного
периода.

В процессе обследования у всех спортсменов
и спортсменок с помощью метода ультразвуковой
доплерографии регистрировали: величины диамет-
ра плечевой артерии (Dp, мм), максимальной линей-
ной скорости кровотока (Vmax, мл/с) и объемной ско-
рости кровотока (Vvol, л/мин) в  состоянии
относительного покоя и после искусственно создан-
ной реактивной гиперемии. Постокклюзионную ва-
зомоторную реакцию плечевой артерии оценивали
в соответствии с величинами относительного при-
роста указанных параметров (в % к исходным значе-
ниям Dp, Vmax и Vvol).

Уровень физической подготовленности деву-
шек-волейболисток и юношей-гандболистов, а так-
же его отдельных составляющих, определяли с помо-
щью разработанной нами компьютерной программы
«ШВСМ» [4].

Рассчитывали следующие показатели: общую
физическую работоспособность (PWC170, кгм/мин/
кг), аэробную производительность (оМПК, мл/мин/
кг), алактатную и лактатную мощности (АЛАКм и
ЛАКм, Вт) и емкости (АЛАКе и ЛАКе, %), порог ана-
эробного обмена (ПАНО, в % от МПК), частоту сер-
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дечных сокращений на уровне ПАНО (ЧССпано, уд/
мин), уровни общей (ОВ, баллы), скоростной (СВ,
баллы), скоростно-силовой (ССВ, баллы) выносливо-
сти, экономичности системы энергообеспечения
мышечной деятельности (ЭСЭ, баллы), резервных
возможностей организма (РВ, баллы) и общего уров-
ня физической подготовленности (УФП, баллы).

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с помощью прикладного паке-
та «Statistica 6.0».

В таблице 1 представлены результаты ультра-
звукового обследования девушек-волейболисток.

В соответствии с приведенными материала-
ми, в конце подготовительного периода у спортсме-
нок 18-20 лет регистрировалась выраженная позитив-
ная реакция сосудистого эндотелия на искусственно
созданную реактивную гиперемию.

Так, величина относительного прироста диа-
метра плечевой артерии на пике гиперемии превы-
шала нормальные физиологические значения (10-
15%) в 2-3 раза и составила 33,67±3,21%.

Достаточно высокими оказались и значения
относительного прироста линейной (109,65±4,59%) и
объемной (169,15±7,69%) скоростей кровотока.

Представленные результаты позволили конста-
тировать высокий уровень функционального состо-
яния сосудистого эндотелия у обследованных деву-

шек-волейболисток в конце периода подготовки к
сезону, характеризовавшегося ярко выраженным ва-
зодилатационным эффектом и, как следствие, значи-
тельным увеличением кровотока.

В свете приведенных материалов относитель-
но особенностей функционального состояния сосу-
дистого эндотелия у девушек-волейболисток и инте-
ресным представлялся анализ  характера их
физической подготовленности.

Как видно из таблицы 2 к окончанию подгото-
вительного периода у спортсменок был зарегистри-
рован «выше среднего» уровень общей физической
работоспособности (19,94±0,53 кгм/мин/кг), аэроб-
ной производительности (59,37±1,17 мл/мин/кг) и
физической подготовленности в целом (значения
УФП составили 66,89±2,95 балла).

Представленные результаты согласуются с
мнением большинства авторов относительно макси-
мальных значений данных параметров на заключи-
тельном этапе подготовительного периода учебно-
тренировочного процесса.

Вполне оптимальными выглядели также вели-
чины остальных параметров физической подготов-
ленности обследованных девушек-волейболисток.

Так, «среднему» функциональному классу
соответствовали значения алактатной и лактатной
мощности и емкости, как следствие этого, скорост-

Таблица 1  
Величины показателей, характеризующих функциональное состояние сосудистого эндотелия,  

у обследованных девушек-волейболисток в состоянии относительного покоя 
 и после искусственно созданной реактивной гиперемии в конце периода подготовки к сезону (М±м) 

 

№ Показатели 
Состояние  

относительного  
покоя 

После  
реактивной  
гиперемии 

Величина  
относительного  
прироста (%) 

1 Dp, мм 0,32±0,01 0,43±0,01*** 33,67±3,21 
2 Vmax, мл/с 20,17±0,98 41,81±1,51*** 109,65±4,59 
3 Vvol, л/мин 1,28±0,02 3,44±0,05*** 169,15±7,69 

Примечание: *** – статистически достоверные различия по сравнению с величинами, 
зарегистрированными в состоянии относительного покоя (р<0,001). 

 
Таблица 2  

Величины показателей, характеризующих физическую подготовленность  
обследованных девушек-волейболисток, в конце подготовительного  периода (М±м) 

 
№ Показатели Величины Функциональная оценка 
1. оPWC170, кгм/мин/кг 19,94±0,53 Выше среднего 
2. оМПК, мл/мин/кг 59,37±1,17 Выше среднего 
3. АЛАКм, вт/кг 6,67±0,17 Средний 
4. АЛАКе, % 39,36±0,97 Средний 
5. ЛАКм, вт/кг 4,83±0,14 Средний 
6. ЛАКе, % 28,76±0,81 Средний 
7. ПАНО, в % от МПК 59,14±1,17 Средний 
8. ЧССпано, уд/мин 151,79±3,11 Средний 
9. ОВ, баллы 69,52±3,08 Выше среднего 
10. СВ, баллы 68,74±3,31 Выше среднего 
11. ССВ, баллы 60,37±2,54 Средний 
12. ЭСЭ, баллы 67,08±3,97 Выше среднего 
13. РВ, баллы 70,56±3,35 Выше среднего 
14. УФП, баллы 66,89±2,95 Выше среднего 
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Таблица 3  
Величины показателей, характеризующих функциональное состояние сосудистого эндотелия,  

у обследованных юношей-гандболистов в состоянии относительного покоя  
и после искусственно созданной реактивной гиперемии в конце периода подготовки к сезону (М±м) 

 

№ Показатели 
Состояние  

относительного  
покоя 

После  
реактивной  
гиперемии 

Величина  
относительного  
прироста (%) 

1 Dp, мм 0,40±0,01 0,49±0,004*** 23,18±0,72 
2 Vmax, мл/с 32,83±0,61 47,19±0,45*** 44,10±2,32 
3 Vvol, л/мин 1,42±0,01 3,78±0,03*** 167,19±2,14 

Примечание: *** – статистически достоверные различия по сравнению с величинами, 
зарегистрированными в состоянии относительного покоя (р<0,001). 

 Таблица 4  
Величины показателей, характеризующих физическую подготовленность обследованных юношей-

гандболистов в конце подготовительного периода (М±м) 
 

№ Показатели Величины Функциональная оценка 
1. оPWC170, кгм/мин/кг 26,64±1,31 Выше среднего 
2. оМПК, мл/мин/кг 70,24±2,84 Высокий 
3. АЛАКм, вт/кг 13,66±4,80 Высокий 
4. АЛАКе, % 51,25±2,59 Выше среднего 
5. ЛАКм, вт/кг 6,70±0,33 Выше среднего 
6. ЛАКе, % 39,34±1,85 Выше среднего 
7. ПАНО, в % от МПК 64,20±1,63 Средний 
8. ЧССпано, уд/мин 179,85±6,30 Высокий 
9. ОВ, баллы 76,88±5,16 Выше среднего 
10.СВ, баллы 72,26±5,43 Выше среднего 
11.ССВ, баллы 78,01±4,44 Выше среднего 
12.ЭСЭ, баллы 80,79±4,31 Выше среднего 
13.РВ, баллы 74,51±5,43 Выше среднего 
14.УФП, баллы 76,71±4,76 Выше среднего 

 

но-силовой выносливости (60,37±2,54 балла), порога
анаэробного обмена, ЧСС на уровне ПАНО.

На уровне «выше среднего» были зарегист-
рированы величины скоростной (68,74±3,31 балла) и
общей (69,52±3,08 балла) выносливости, экономич-
ности системы энергообеспечения мышечной дея-
тельности (67,08±3,97 балла) и резервных возможно-
стей организма (70,56±3,35 балла).

В целом можно констатировать, что в конце
подготовительного периода у девушек-волейболис-
ток высшей квалификации отмечалась достаточно
выраженная прямая зависимость между функцио-
нальным состоянием сосудистого эндотелия и уров-
нем их общей физической подготовленности, что
позволяет говорить о существенном вкладе эндоте-
лиальной функции в обеспечение необходимого
уровня физической работоспособности и степени
развития основных двигательных качеств обследован-
ных спортсменок.

Практически аналогичные результаты были
получены нами и для юношей-гандболистов.

В таблице 3 представлены результаты их уль-
тразвукового обследования. В соответствии с приве-
денными материалами для данной группы спортсме-
нов, также как и для девушек-волейболисток, были
характерны признаки высокого функционального
состояния сосудистого эндотелия.

Достаточно отметить, что величины относи-
тельного прироста диаметра плечевой артерии на
пике искусственно созданной реактивной гиперемии
были выше значений физиологической нормы и со-
ставили 23,18±0,72%.

Высокими оказались также соответствующие
приросты Vmax и Vvol (соответственно 44,10±2,32%
и 167,19±2,14%).

Можно констатировать, что, независимо от
пола, в конце подготовительного периода для спорт-
сменов характерно оптимальное функциональное
состояние сосудистого эндотелия.

Подтвердили высказанное предположение и
результаты анализа особенностей физической под-
готовленности обследованных юношей-гандболистов
на данном этапе учебно-тренировочного процесса.

Как видно из таблицы 4 в конце периода под-
готовки к сезону у спортсменов регистрировался
«высокий» уровень аэробной производительности
(70,24±2,84 мл/мин/кг) и «выше среднего» – общей
физической работоспособности (26,64±1,31 кгм/мин/
кг) и уровня физической подготовленности в целом
(76,71±4,76 балла).

Также «выше среднего» оказались у обследо-
ванных гандболистов значения АЛАКе (51,25±2,59%),
ЛАКм (6,70±0,33 вт/кг), ЛАКе (39,34±1,85%), а также
параметров двигательной подготовленности.
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Величины скоростной и скоростной силовой
выносливости составили соответственно 72,26±5,43
балла и 78,01±4,44 балла, а общей – 76,88±5,16 балла.

На уровне «выше среднего» были зарегист-
рированы значения экономичности системы энер-
гообеспечения мышечной деятельности (80,79±4,31
балла) и резервных возможностей организма
(74,51±5,43 балла).

В целом, представленные результаты позволи-
ли говорить о том, что для юношей-гандболистов, так-
же как и для девушек-волейболисток, на заключитель-
ном этапе подготовки к сезону было характерно
наличие достаточно тесной функциональной зависи-
мости между текущим состоянием сосудистого эндо-
телия и уровнем физической подготовленности.

Выводы.
Таким образом, результаты проведенного ис-

следования позволили получить экспериментальные
данные относительно функционального состояния
сосудистого эндотелия у лиц, систематически выпол-
няющих физические нагрузки значительного объе-
ма и интенсивности. Оказалось, что на этапе подго-
товки к сезону у всех спортсменок и спортсменок
отмечается высокий уровень функционального со-
стояния данного параметра, характеризующийся
выраженной вазодилатационной реакцией сосудов
на возмущающее воздействие. Кроме этого, установ-
лена тесная функциональная зависимость между
уровнем физической подготовленности обследован-
ных волейболисток и гандболистов и текущим функ-
циональным состоянием сосудистого эндотелия, что
свидетельствует о высокой роли последнего в обес-
печении оптимальной формы функциональной под-
готовленности организма.

Полученные данные являются определенным
дополнением к имеющимся теоретическим сведени-
ям по изученной проблеме и могут быть использо-
ваны в целях оптимизации системы медико-биоло-
гического контроля.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
особенностей функционального состояния и физи-
ческой подготовленности спортсменов и спортсме-
нок 18-20 лет на этапе подготовки к соревнователь-
ной деятельности.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ОТБОРА
И КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП В
СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ

Болобан В.Н.
Факультет физического воспитания в Белой
Подляске Академии физического воспитания

Юзефа Пилсудского в Варшаве
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. Алгоритм спортивной ориентации, отбора и
комплектования акробатических групп базируется на  тео-
рии профессиональной ориентации. Алгоритм включает три
узловых элемента процесса спортивной подготовки акроба-
тов. Спортивная ориентация, отбор и комплектование акро-
батических групп рассматриваются как целеустремлённая
система. Исследованная система тестов построена на учёте
специфики двигательной деятельности акробатов. Тесты
позволяют оценить психомоторные свойства участников
процесса спортивной подготовки, сенсомоторную коорди-
нацию , качества личности, свойства нервной системы, мо-
торное обучение, творчество, физическое развитие, физи-
ческую и техническую подготовленность, компетентность,
совместимость.
Ключевые  слова: акробатика, отбор, тест, алгоритм.
Анотація. Болобан  В.М . Елементи  теорії  і практики
спортивної  орієнтації, відбору та комплектування груп
у спортивній акробатиці. Алгоритм спортивної орієнтації,
відбору і комплектування акробатичних груп базується на
теорії професійної орієнтації. Алгоритм включає три вузло-
вих  елементи процесу спортивної підготовки акробатів.
Спортивна орієнтація, відбір і комплектування акробатич-
них груп розглядаються як цілеспрямована система. Дослід-
жена система тестів побудована на обліку специфіки рухо-
вої діяльності акробатів. Тести дозволяють оцінити
психомоторні властивості учасників  процесу спортивної
підготовки, сенсомоторну координацію, якості особистості,
властивості нервової системи, моторне навчання, творчість,
фізичний розвиток, фізичну й технічну підготовленість, ком-
петентність, сумісність.
Ключові слова: акробатика, відбір, тест, алгоритм.
Annotation. Boloban V.N. Elements of the theory and
practice of sports orientation, selection and acquisition
of bunches in sports acrobatics. The algorithm of sports
orientation, selection and acquisition of acrobatic bunches bases
on the theory of vocational counselling. The algorithm powers
up three nodal elements of process of sports preparation of
acrobats. Sports orientation,  selection and acquisition of
acrobatic bunches are considered as a goal-seeking system. The
investigated system of tests is constructed on the count of
specificity of motorial activity of acrobats. Tests allow to
evaluate psychomotor properties of participants of process of
sports preparation, a sensomotor coordination, qualities of the
person, property of a nervous system, motor learning, creativity,
physical  development, physical and technical  readiness,
competence, compatibility.
Keywords: acrobatics, selection, the test, algorithm.
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Введение.
Фантастические спортивные результаты, по-

казанные Майклом Фелпсом, Усейном Болтом, Еле-
ной Исимбаевой и целым рядом других спортсме-
нов на Олимпийских играх в Пекине делают проблему
отбора в высшей степени актуальной. Возникает
много вопросов. Рекордсмены – это дети индиго? И
если да (а может и нет), то какие методы были ис-
пользованы, чтобы произвести такой высококаче-
ственный отбор? Какими методическими приёмами,
способами они были ориентированы на идеальный
выбор специализации? Как можно было так умело
вести их многие годы по тяжёлым «спортивным до-
рогам» до самых высоких спортивных вершин? А
может это естественный отбор – талант он есть та-
лант – проявит себя сам? Ведь на сайте Усейна Болта
(род. 21.08.1986) написано, что в школьные годы в
нем проявился талант к лёгкой атлетике – он бегал
легко и быстро.

Завершившаяся Олимпиада в Пекине поста-
вила много вопросов перед теорией и практикой
спорта высших достижений. Действительно, что же
нужно сделать и как делать правильно, чтобы имен-
но пригодный для занятий лёгкой атлетикой, плава-
нием, гимнастикой, акробатикой и другими видами
спорта мальчик или девочка были зачислены в груп-
пу начальной подготовки как перспективные? Труд-
ный вопрос. Анализ проблемы показывает, что при
проведении спортивного отбора тренеры очень час-
то имеют дело с несколькими вариантами решения
задачи, при этом только один правильный. Профес-
сор Зациорский и соавторы [12] выделяют четыре
таких варианта, рис. 1.

Первый вариант j – из просмотренного и тес-
тированного количества детей отобраны те из них, ко-
торые на 100% (или около этого) соответствуют требо-
ваниям вида спорта и строгим методическим
принципам тренера по набору. Второй вариант k – не
отобраны дети, которые на 100% (или около этого) не
соответствуют требованиям. Эти два варианта класси-
ческий пример эффективного решения проблемы. Но,
к сожалению, существуют ещё два варианта, которые в
значительной степени снижают качество отбора. Тре-
тий вариант l – в процессе отбора «отсеиваются» дети,
которые могли бы достичь высоких спортивных резуль-
татов. Четвёртый вариант m – отбираются и зачисляют-
ся в группы дети, которые не покажут сколько-нибудь
высоких спортивных результатов даже при напряжен-
ных тренировочных занятиях.

Несмотря на значительные усилия тренеров,
учёных, организаторов спорта в практике спортив-
ного отбора всё ещё действуют несколько вариантов
его решения.

Проблема и её решения.
Проблема отбора «спортивных детей», спо-

собных добиться высоких спортивных результатов
превратилась в самостоятельное научное направле-
ние, имеющее свою теорию, методологию, средства,
элементы регламентации, контроля и коррекции.
Объективно можно говорить о положительных ре-

зультатах такой работы. И фамилии уже названных
нами героев Олимпиады в Пекине, а также других
выдающихся атлетов, видимо, могут служить тому
подтверждением.

Анализ проблемы показывает, что в мире ус-
пешно работают теоретико-методические положения
решения проблемы отбора, выдвинутые  профессо-
ром В. Н. Платоновым. На страницах учебника тре-
нера высшей квалификации «Система подготовки
спортсменов в олимпийском спорте» в главе 30 «От-
бор и ориентация спортсменов в системе многолет-
ней подготовки» [18] автор раскрывает эксперимен-
тально обоснованные содержание и формы
пятиэтапного отбора в системе многолетнего совер-
шенствования. В результате направленной реализа-
ции, на системной основе, каждого из этапов даётся
ответ на вопрос о том, способен ли занимающийся
решать поставленные перед ним задачи спортивной
подготовки. Среди многих представленных элемен-
тов пятиэтапной системы отбора Платонов (2004)
выделил как ключевые: спортивный отбор, спортив-
ную ориентацию и комплектование команд. Спортив-
ный отбор автор рассматривает как процесс поиска
наиболее одарённых людей, способных достичь вы-
соких результатов в конкретном виде спорта. Спортив-
ная ориентация предназначена для определения пер-
спективных направлений достижения высшего
спортивного мастерства, основанных на изучении
задатков и способностей спортсменов, а также инди-
видуальных особенностей формирования их мастер-
ства (стр. 524 – 528).

Разрабатывая проблему отбора, профессор
О. А. Шинкарук  [27] установила научные факты со-
вершенствования организационных основ системы
пятиэтапного отбора в структуре многолетней под-
готовки. Автор исследует взаимодействия всех зве-
ньев детско-юношеского спорта и спорта высших до-
стижений, оценивает качество воспитания
перспективного резерва в системе централизованной
подготовки. Научно обосновывает ресурсную со-
ставляющую этапов отбора.

Профессор Ю. К. Гавердовский  [9] рассмат-
ривает способности как раскрытые и развитые за-
датки. На с. 460 – 462 автор называет и характеризует
уровни развития способностей: репродуктивный
уровень, творческий, уровень таланта, уровень ге-
ниальности как высшая форма одарённости.

В монографии В. Б. Зеленчонок, В. Г. Ники-
тушкин, В. Б. Губа  [13] рекомендуют технологию
отбора, которая...» сводится к тому, что новичок в
период с 5 – 6 до 10 – 11 лет должен попробовать себя
во всех видах спорта по очереди и с помощью трене-
ра и родителей выбрать наиболее приемлемый. При-
чём, сначала следует заниматься видами спорта, ус-
пех в которых зависит от качеств, закрепленных
наследственно и слабо поддающихся тренировке.
Сообразуясь с этими данными, ребенок, в первую
очередь, должен заниматься сложнокоординацион-
ными видами спорта. Чуть позже (через 1 – 2 года)
можно начинать заниматься видами спорта, требу-
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Рис. 1. Варианты решения задачи спортивного отбора. Пояснения в тексте.

Рис. 2. Динамическая модель спортивной ориентации детей и подростков,
юношей и девушек для занятий видами спортивной акробатики [28].

  

  

1 3 

4 2 

 Элементы теории спортивной 
ориентации детей и подростков, 
юношей и девушек для занятий 
в видах спортивной акробатики 

А. Разработанные требования в 
видах спортивной акробатики к 
тренерам  и участникам процесса 
спортивной подготовки 

В. Соответствие уровня развития  
детей и подростков, юношей и 
девушек требованиям разработанным 
в видах спортивной акробатики 

С. Динамика развития детей и подростков, 
юношей и девушек под влиянием обучения 
движениям, тренировочных занятий и 
соревнований. Стратегия спортивных 
результатов в видах акробатики 

 

ющими не только хорошего развития координации,
но и более высокого уровня мышления и сообрази-
тельности. К таким видам относятся спортивные игры
и единоборства... Ещё через год-два дети могут по-
пробовать себя в скоростно-силовых видах... Нако-
нец подростки, достигшие 10 – 12 летнего возраста,
но до сих пор нигде себя не проявившие, могут на-
чать заниматься циклическими видами спорта, тя-
желой атлетикой или многоборьями» (стр. 15 – 16).

Однако авторы предостерегают, что даже та-
кой интегральный показатель, каким является
спортивный результат, не может иметь решающего
значения в период отбора.

Действительно, объективная оценка индиви-
дуальных задатков и способностей формируется и
определяется на основе комплексных исследований
детей, подростков, юношей и девушек, так как какой
– то один критерий спортивной перспективности

существует редко. Однако, если он есть и найден, то
это дорога к успеху. Например, восьмикратный олим-
пийский чемпион Мэтт Бионди (8.10.1965). Его тре-
нер Торнтон говорил о Мэтте Бионди так: «Трени-
ровки тренировками, но природа давно поработала
за нас. Рост почти 2 метра, масса 90 кг, потрясающий
киль». Далее он подтверждает сказанное такими сло-
вами: «...Строители яхт и кораблей знают, что потен-
циальная скорость судна зависит от длины киля. Вот
и пловец с большим расстоянием от кончиков паль-
цев вытянутой руки, до кончиков пальцев ног обла-
дает огромным преимуществом над другими спорт-
сменами» [7, стр. 52].

В спортивной акробатике, как виде спорта со
сложной координационной структурой движений,
тренеры также находят специфичные критерии
спортивной пригодности и перспективности. Один
из них – это баланс, который по определению заслу-
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женных тренеров СССР, профессора В. П. Коркина и
доцента А. В. Тишлера «даётся только с молоком
матери» [15, 16, 25]. Вместе с тем, в спортивной акро-
батике проблема отбора стоит крайне остро и реша-
ется медленно. Причин много: рост сложности уп-
ражнений различных структурных групп, повышение
трудности соревновательных программ, повышение
требований к психологической и биомеханической
совместимости спортсменов – партнеров, годы на-
пряжённых тренировочных занятий и соревнований,
большие тренировочные нагрузки , да и просто «не-
хватка рабочих рук» для глубокого научно-практи-
ческого решения проблемы.

Методика исследований. Цель. Изучить эле-
менты теории и практики спортивной ориентации,
спортивного отбора и комплектования групп в
спортивной акробатике.

Методы исследований. Структурно-функцио-
нальный анализ состояния проблемы отбора в теории
и практике олимпийских и неолимпийских видов спорта.
Анализ и синтез, экспертная оценка требований, сфор-
мированных Федерациями в видах спорта для специа-
листов, для детей начинающих занятия и занимающих-
ся тем или иным видом спорта; содержания
классификационных, учебных, тренировочных про-
грамм подготовки спортсменов в период 1988 – 2008
годов. Метод сравнения и аналогии содержания этапов
многолетней спортивной подготовки, практического
опыта тренеров, работающих на наборе и в процессе
длительного обучения и спортивного совершенство-
вания. Оценка надежности, стабильности, информатив-
ности тестов, используемых в процессе отбора и их
реальная «практическая стоимость». Акселерография,
тензодинамография, стабилография. Наблюдения, бе-
седы, анкета и эксперимент. Статистика.

Результаты исследований.
В спортивной акробатике процесс поиска ода-

рённых детей и подростков проводится в трёх взаи-
мосвязанных направлениях: спортивной ориентации,
спортивного отбора и комплектования акробатичес-
ких групп, что в основном соответствует существу-
ющей методологии системы отбора [18].

Спортивная ориентация. Цель. По ювениль-
ным признакам развития детей и подростков, вклю-
чая и показатели тестирования, предвидеть спортив-
ные результаты, которые могут быть показаны в
относительно отдаленный период времени (напри-
мер, через 5 – 10 лет). Для решения цели необходимо
было, используя основные положения теории про-
фессиональной ориентации [12, 19, 21, 24, 29, 33, 34],
разработать динамическую модель спортивной ори-
ентации детей и подростков, юношей и девушек (уча-
стники процесса спортивной подготовки) для успеш-
ных занятий в видах спортивной акробатики (рис. 2).

А. Разработанные требования в видах спортив-
ной акробатики к тренерам направлены на овладе-
ние знаниями об акробатике как учебной, научной и
спортивной дисциплине, о её современных научно-
методических и практических достижениях; особен-
ностях развития классификационных, учебных и

тренировочных программ; о возрастных особенно-
стях биологического, двигательного, психического и
функционального развития занимающихся. Тренер
обязан знать технику спортивных упражнений; вла-
деть методами и средствами обучения и спортивной
подготовки; анализировать и оценивать эволюцию
правил соревнований и др.

Комплекс информации будет свидетельствовать
о знании вида спорта, а также тех, кто придёт в спортив-
ные группы или уже занимается. В таком случае есть
уверенность в том, что при спортивной ориентации
детей и подростков, юношей и девушек для занятий
акробатическими прыжками на дорожке тренер бу-
дет руководствоваться буквально следующим.

Занимающийся должен быть здоровым, гар-
монично развитым; эффективно овладевать акроба-
тическими прыжками; стабильно и надёжно выпол-
нять упражнения на тренировочных занятиях и
соревнованиях.

Акробатические прыжки на дорожке содер-
жат перевороты и сальто. Спортсмен должен выпол-
нять их темпоритмично, легко и быстро, прямоли-
нейно; при необходимости с высокими полётами для
выполнения двойных и тройных сальто, в том числе
и комбинированных, с демонстрацией современной
техники отталкиваний, вращений, переходов с упраж-
нения на последующее упражнение, устойчивых
приземлений.

Для эффективного выполнения акробатичес-
ких прыжков на дорожке необходим достаточно вы-
сокий уровень развития скоростно-силовых качеств,
хорошая ориентация в пространстве и во времени,
развитые психомоторные функции, а также интег-
ральная сенсомоторная координация и др.

В спортивной ориентации для занятий груп-
повой акробатикой тренеру следует  руководствовать-
ся такими требованиями.

Партнёры в акробатических двойках, тройке,
четвёрке выполняют различные функциональные
обязанности: в двойках, по занимаемым местам –
нижний(ая), верхний(ая); в тройке – нижняя, сред-
няя, верхняя; в четвёрке – нижний, первый средний,
второй средний, верхний.

Акробатические упражнения, выполняемые в
двойках, тройке, четвёрке делятся на два больших типа:
силобалансовый и темповой (динамический). Для их
выполнения акробатам необходимо иметь, в зависи-
мости от функциональных обязанностей, приоритет-
ное развитие силы, гибкости, быстроты движений,
выносливости; стабильное равновесие; баланс в сис-
теме взаимодействующих тел; пространственно-вре-
менные показатели движений и др.

Знать спортивную технику сложных поддер-
жек, стоек, бросков, полётов, ловли, приземлений на
плечи, руки, соединенные руки партнёров. Акроба-
ты выполняют упражнения под музыку. Требования
к композициям упражнений высоки. Необходимо
иметь оптимальный уровень музыкальной, хореог-
рафической подготовленности; выполнять упражне-
ния эмоционально, артистично; иметь оптимальные
весоростовые показатели.
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Оценивать психическую и биомеханическая
совместимость партнёров. Психическая – развитые
компенсирующие свойства личности (понять дей-
ствия партнёра, согласиться, простить, и др.). Биоме-
ханическая «подгонка» узлов связи (кисти – кисти),
опорных узлов (плечи – стопы), рабочих поз, а также
спортивная техника упражнений при совместных
действиях партнёров.

В. Соответствие уровня развития детей и под-
ростков, юношей и девушек требованиям видов ак-
робатики.

Хорошее здоровье. Гармоническое физичес-
кое развитие. Соответствующие весо-ростовые ха-
рактеристики. Возраст. Желание заниматься акроба-
тикой.

Уровень развития быстроты движений, пры-
гучести, реактивности, гибкости, ловкости, абсолют-
ной и относительной силы. Показатели чувства вре-
мени и пространства, координации движений,
статического и динамического равновесий, баланси-
рования в системе взаимодействующих тел.

Обучаемость спортивным упражнениям. Ста-
бильность выполнения упражнений на тренировоч-
ных занятиях и соревнованиях. Психическая устой-
чивость, трудолюбие, уверенность, ответственность,
обязательность, целенаправленность, творчество,
коммуникабельность, и др.

Тренер должен уметь соотнести требования
видов спортивной акробатики с биологическим, пси-
хическим, двигательным, функциональным развити-
ем конкретной девочки или мальчика, юноши или
девушки.

С. Необходимо быть уверенными в том, что
динамика изменений в организме спортсмена под
воздействием обучения, тренировочных занятий и
соревнований принесёт высокие спортивные резуль-
таты. Тренер должен реально представлять, что
спортивная подготовка – это длительный процесс с
постоянным доукомплектованием учебно-трениро-
вочных групп, с задачей раскрыть способности за-
нимающегося, его одарённость, выяснить, как быст-
ро и прочно формируются его двигательные умения
и навыки. Оценить, как ведёт себя ученик в обста-
новке соревнований. Намечаются ли противоречия
в движениях, из–за неправильно выбранной сторо-
ны поворотов и вращений в рондате, пируэте и др.
упражнениях; не прошла ли «первая любовь» к ак-
робатике в связи с увеличением объёма и интенсив-
ности тренировочных нагрузок, необходимостью
проявлять волю, заставлять себя развивать физичес-
кие качества, многократно повторять разучиваемые
элементы и др. Тренер должен предвидеть многое.
Для этого можно воспользоваться хорошо зареко-
мендовавшей себя профессиограммой [23]. Профес-
сиограмма заполняется на конкретного акробата. В
неё входят такие вопросы (табл. 1).

Собранная и проанализированная информа-
ция позволяет дать характеристику спортсмену, его
качествам личности, свойствам нервной системы, его
психомоторике.

Теория спортивной ориентации и её практи-
ческое приложение строятся на анализе научных
фактов, имеющихся в современной литературе. В
таблице 2 представлены отдельные научные факты,
при анализе и использовании которых можно более
успешно проводить спортивную ориентацию детей
и подростков, юношей и девушек для занятий вида-
ми спортивной акробатики.

Дадим краткую характеристику научным фак-
там, изложенным в табл. 2.
1.На основании анализа спортивных биографий вы-
дающихся акробатов и спортивных результатов,
которые они показали в юношеские годы, есть воз-
можность искать и находить сочетания уникаль-
ных психомоторных и сенсомоторных способнос-
тей. Определять динамические модели спортивной
ориентации. Разрабатывать тренировочные про-
граммы; исследовать положительные аспекты со-
ревновательной деятельности; не повторять допу-
щенные ошибки.

2.Влияние родословной на выбор специализации и
систематические занятия избранным видом акро-
батики играет существенную роль. Примерно в 55
– 65% случаев определённые результаты, достиг-
нутые в спортивной акробатике родителями, ба-
бушками, дедушками, а также более дальними род-
ственниками занимающегося являются
ориентиром для занятий спортивной акробатикой,
Изучение родословной поможет тренеру решать
задачи спортивной ориентации.

3.Отдельные элементы типа акробатических были
известны в Древней Греции, Древнем Египте, Древ-
нем Риме и др. Они использовались для забав и
развлечений и в Эпоху Возрождения, и в Древней
Руси. Широкую популярность акробатические уп-
ражнения приобрели в цирке. Например, русский
акробат – прыгун Иосиф Сосин впервые в мире
выполнил двойное сальто без приспособлений
(1895 г.), а его сын Александр повторил этот трюк
(1902 г.) [16]. Акробатические прыжковые упраж-
нения были введены в программу соревнований
гимнастов на Х Олимпийских играх. В 1938 году
акробатика официально признана видом спорта. С
1974 года проводятся чемпионаты мира по
спортивной акробатике (Москва, СССР), с 1975 –
Кубки мира (Базель, Швейцария), с 1978 – чемпио-
наты Европы (Рига, Латвия). Растёт трудность со-
ревновательных программ, обостряется конкурен-
ция национальных сборных команд, встаёт много
проблем, одной из которых есть проблема отбора.
Для их решения необходима система научных зна-
ний, солидный методический багаж, практический
опыт. Акробатика в стремлении к совершенству.

4.Двигательные возможности детей и их родителей.
Важный научный факт и важная исследовательс-
кая задача. Установлены достаточно высокие кор-
реляции между показателями тестирования двига-
тельных возможностей детей (6 – 8 лет) во время
отбора в спортивные группы по акробатике, а так-
же показателями тестирования их родителей (папы
и мамы, 29 – 35 лет). Высокие коэффициенты ран-
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Таблица 1.  
Профессиограмма как элемент теории и практики спортивной ориентации. 

 
 
№ 

Вопросы  
профессиограммы 

 
№ 

Вопросы  
профессиограммы 

1. Вспыльчив спортсмен – уравновешен 8. На соревнованиях выполняет упражнения 
хуже, чем на тренировке – лучше (без 
изменений) 

2. Частая смена настроения – постоянство 
настроения 

9. Успешнее выступает на менее 
ответственных соревнованиях – успешнее 
на более крупных (одинаково) 

3. После волнения, спора долго не может 
успокоиться – успокаивается быстро 

10. На соревнованиях волнение сковывает 
движения – волнение не влияет на 
амплитуду движений 

4. Небольшие помехи (негромкий шум, 
музыка, движения людей и т.д.) отвлекают 
внимание – не отвлекают внимание 

11. Неудача в начале упражнения отрицательно 
влияет на дальнейшее его выполнение – 
мобилизует (не влияет) 

5. Часто теряет освоенные двигательные 
умения и двигательные навыки – умения и 
навыки прочны 

12. Низкая оценка на одном из упражнений 
снижает спортивные результаты на других – 
не снижает 

6. Не любит соревноваться, любит только 
тренироваться – любит соревноваться 

13. Спортивные результаты не стабильны – 
стабильны 

7. Перед соревнованиями обычно находится в 
состоянии предстартовой лихорадки или 
апатии – в состоянии боевой готовности 

 

 
Таблица 2.  

Некоторые научные факты для решения задач спортивной ориентации при отборе детей и подростков, 
юношей и девушек для занятий видами спортивной акробатики 

 
 
№ 

Содержание и направленность научных 
фактов для решения задач спортивной 

ориентации 

 
№ 

Содержание и направленность научных 
фактов для решения задач спортивной 

ориентации 
1. Спортивные биографии выдающихся 

акробатов и их спортивные результаты, 
которые они показывали в юношеские годы 

6. Особенности развития и проявления 
двигательных способностей монозиготных 
и дизиготных близнецов 

2. Влияние родословной на выбор 
специализации и систематические занятия 
избранным видом акробатики 

7. Особенности передачи по наследству 
отдельных «маркеров» (конфигурация 
надбровных  дуг, скул, мочек, осанка, 
походка и др.) 

3. Акробатика как учебная, научная и 
спортивная дисциплина. История, теория, 
практика, перспектива 

8. «Работа» красных и белых мышечных 
волокон в мышцах человека (спортсмена) 

4. Двигательные возможности детей и их 
родителей, связи показателей и их 
отношения 

9. Рост, размер стопы, кисти, пропорции тела; 
равновесие, баланс; реактивность, свойства 
нервной системы; качества личности 

5. Материалы об акселерантах, ретардантах, 
детях с нормальным развитием 

10. Прогрессивные технологии подготовки 
акробатов 

 
говой корреляции получены при сравнении пока-
зателей тестирования, характеризующих координа-
цию движений, которую можно назвать консерва-
тивной. В эту группу тестов вошли: баланс,
асимметрия движений конечностями, латентный
период двигательной реакции, быстрота и частота
движений, темп и ритм [37]. Какой можно сделать
вывод? Чтобы спортивная ориентация была успеш-
ной, целесообразно при отборе тестировать детей
и их родителей. Необходимо также оценивать рост,
массу тела, размер стопы, размер кисти, осанку,
походку тех и других.

5.Материалы об акселерантах, ретардантах, детях с
нормальным развитием. Проблема крайне слож-
ная, далеко выходит за рамки конкретного научно-
го факта. Трудно прогнозировать на годы вперёд
особенности протекания тренировочных занятий,
особенности спортивной подготовки каждого ин-
дивидуума. Юный акробат Р. Г. в 14 лет отставал от
своих сверстников в акробатической подготовке на
1,5 – 2 года. Но вдруг, с 14,5 лет стал быстро навер-
стывать отставание и к 16 годам стал лучшим в груп-
пе, был приглашён в молодёжную сборную коман-
ду Польши. В тоже время, его партнёр по
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тренировочной группе Д. К. в 14 лет выполнял про-
грамм выше уровня первого спортивного разря-
да. Был в группе лучшим. Тренер, руководство воз-
лагали на него большие надежды. Однако в 16,5 лет
он перестал овладевать сложными акробатически-
ми прыжками. К 17,5 лет акробатика стала ему не-
интересной, и он перестал ходить на тренировоч-
ные занятия. Наши исследования, а  также
материалы врачебных обследований свидетель-
ствуют о том, что акробат Д. К. – акселерант, а Р. Г.
– ретардант. Третий наблюдаемый нами акробат
М. Б. – подросток с нормальным развитием. Его
спортивные результаты улучшались и отвечали
биологическому, физическому, психическому раз-
витию, а также требованиям классификационной
программы по акробатике.

6.Особенности развития и проявления двигательных
способностей монозиготных и дизиготных близне-
цов. При решении задач спортивной ориентации
важными являются сведения о близнецах. Тренеру
необходимо располагать знаниями о зиготности
близнецов, о их двигательных способностях, о рос-
те спортивного мастерства монозиготных и дизи-
готных близнецов. Известно, что при занятиях
спортом монозиготные близнецы добиваются рав-
ных спортивных результатов чаще, чем дизиготные
[12]. Для подтверждения данного научного факта
приведём результаты исследований статодинами-
ческой устойчивости тела и системы тел монози-
готных близнецов Вик. Т. и В. Т., выполняющих
индивидуальные и парное акробатическое упраж-
нение [3]. Индивидуальное  выполнение стойки
силой на одной руке верхним Вик. Т. и балансиро-
вание шеста (Н = 2 м, масса 7 кг) нижним В. Т. на
лобной части головы не явились показательными
(исполнители – заслуженные мастера спорта). В
тоже время в двойке, в процессе выполнения верх-
ним стойки на одной руке на лобной части головы
нижнего зарегистрирована образцовая стабилог-
рамма согласованности движений спортсменов,
осуществляемая по принципу наименьшего дви-
гательного взаимодействия. Необходимо отметить,
что сын В. Т. – Ю. Т. – чемпион мира в мужских
акробатических двойках вместе с нижним С. П.
Какой из этого следует сделать вывод? Тренеру
необходимо знать информацию об особенностях
наследственности. В конкретных случаях получить
сведения о близнецах у родителей. Сосредоточить
большее внимания на одном из дизиготных близ-
нецов, который проявляет лучшие двигательные
способности; обеспечить равноценную трениров-
ку монозиготных (у последних большее совпаде-
ние не только по показателям физического разви-
тия, но и физической подготовленности,
спортивно-технической результативности).

7.Особенности передачи по наследству отдельных
«маркёров» (конфигурация надбровных дуг, скул,
ушных мочек и др.). Важный научный факт, кото-
рый еще подлежит тщательному научному анали-
зу, чтобы избежать упрощённой трактовки. Имею-

щиеся отдельные сведения из «тренерских лабора-
торий» по спортивной акробатике свидетельству-
ют о пользе сравнения – аналогии «маркёров» ро-
дителей и их детей.

8.В журнале «Химия и жизнь» [17] даётся аргумен-
тированное толкование «работы» красных и белых
мышечных волокон в мышцах человека (спортсме-
на). Цвет мышечных волокон зависит от количе-
ства миоглобина белка красного цвета, который за-
пасает кислород и передаёт его окислительным
системам клетки. Соотношение между количе-
ством мышечных волокон разное для разных мышц
и выполняют они разную работу. Красные мышеч-
ные волокна участвуют в движениях, где требуется
выносливость и длительная ритмическая работа
(например, марафон). Белые мышечные волокна
позволяют совершать недолгую взрывную работу
(акробатические прыжки на дорожке и др.). Такая
«специализация» мышечных волокон возникла  из-
за того, что они работают в разном энергетичес-
ком режиме. Мышцы вырабатывают энергию в две
стадии:  аэробную (кислородную) и анаэробную
(бескислородную). Для определения цвета мышеч-
ных волокон применяют биологические методы
(например, метод биопсии) и педагогические (на-
пример, метод наблюдения за активностью детей в
естественных условиях двигательной деятельности).

9. Рост тела спортсмена, размер стопы, размер кисти
и др. являются элементами спортивной ориента-
ции для выбора вида спортивной акробатики. Важ-
ное значение придаётся также тем движениям, ко-
торые могут объективно свидетельствовать о
сенсомоторной координации, а также физическом
развитии и физической подготовленности, о каче-
ствах личности (организован, трудолюбив, ответ-
ственен, энергичен, целенаправлен и др.); свой-
ствах нервной системы (сила, баланс, подвижность,
лабильность, динамичность).

10. Важное значение для решения целей и задач
спортивной ориентации имеет состояние спортив-
ной науки, наличие передовых дидактических тех-
нологий обучения и спортивной подготовки.

Отбор и комплектование акробатических
групп. Процесс отбора и комплектования акробати-
ческих групп осуществляется на системной основе.
Ведущим элементом системы является личность кан-
дидата – согласие ребёнка заниматься акробатикой, а
также поддержка родителей являются определяющи-
ми. Отбор предусматривает оценку здоровья, а также
проведение разъяснительной и пропагандистской ра-
боты, чтобы мальчики и девочки, а также их родители
получили много полезной информации об акробати-
ке, чтобы знания переросли в желания, а в дальней-
шем и в потребность заниматься акробатикой.

Важное место отводится тестам, которые тре-
нер использует при испытаниях. В большинстве сво-
ём тесты прошли селекцию по схеме «тест-ретест»;
систематизированы исходя из специфических требо-
ваний вида спорта и поэтапной подготовки акроба-
тов (тесты начального отбора и этапа начальной под-
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готовки, тесты базового этапа, тесты этапа спортив-
ного совершенствования), с соблюдением преем-
ственности целей и задач, движений и упражнений.
Так, при начальном отборе тренер использует тест
«перекаты вперед и назад в группировке», а также
тест «кувырок вперед», «кувырок назад» по наклон-
ной плоскости, чтобы оценить устойчивость вести-
булярного анализатора и качество моторного обу-
чения элементарным упражнением; на базовом
специализированном этапе тестом, близким по струк-
туре к перекатам и кувыркам в группировке, но бо-
лее трудным по техническому исполнению, будет тест
«сальто назад в группировке»; на этапе спортивного
совершенствования акробат должен выполнить с
места: «два переворота назад – двойное сальто назад
в группировке».

В связи с тем, что акробатика имеет сложную
координационную структуру, важное значение при
тестированиях придаётся измерению, анализу и оцен-
ке координации движений, которую в последние годы
принято называть координационными способностя-
ми. Строго говоря, мы не исследуем координацион-
ные способности, мы исследуем движения детей и
подростков, юношей и девушек, даём оценку коли-
чественную или качественную испытуемым за их
выполнение и далее можем говорить: «У мальчика
(девочки) хорошие способности ориентироваться в
пространстве». «У юноши отличные способности
согласовывать свои движения с музыкой». «Юный
акробат обладает способностью хорошо балансиро-
вать предметы на голове».

В таблице 3 приведены параметры координа-
ции движений, которые приближают нас к характе-
ристике координационных способностей.

При начальном отборе, а также на этапах под-
готовки тренер использует тесты для оценки различ-
ных сторон подготовленности занимающихся. Воз-
растает актуальность тестов, характеризующих
показатели абсолютной и относительной силы, пры-
гучести, реактивности по показателям простой и
сложной двигательной реакции, гибкости, пластики
движений; музыкальности, артистизма. Узловыми в
процессе отбора являются тесты, характеризующие
сенсомоторную координацию как основу техничес-
кой подготовки [5].

Тренер заинтересован, чтобы у мальчика, де-
вочки, юноши, девушки были длинные ноги, высо-
корасположенный ОЦМ, чтобы шея была удлинен-
ной (выразительной), а осанка фотогеничной. У
специалистов по акробатике, активно работающих в
области отбора, есть свои противопоказания для за-
числения детей в группы: переразгибания в колен-
ных и локтевых суставах, сильно выступающие ло-
патки, короткие ноги, длинное туловище,
плоскостопие, болезненное состояние осанки и др.

Тренер оценивает различные ситуации, встре-
чающиеся в процессе занятий и должен знать ответ
на вопросы:
1.Почему отдельные дети быстро осваивают упраж-
нения и также быстро забывают их?

2.Почему отдельные дети мучительно долго осваи-
вают упражнения, но зато также долго их удержи-
вают в своей двигательной памяти. Стабильно вы-
полняют в условиях тренировочных занятий и
соревнований?

3.Почему отдельные дети быстро осваивают упраж-
нения, стабильно и надёжно выполняют их?

В этой связи, необходимо повышение значи-
мости исследований свойств нервной системы зани-
мающихся, а также поиск валидных тестов, характе-
ризующих их психомоторные свойства (рис. 3).

Комплектование акробатических групп про-
блема актуальная и мало изученная. Нередко укомп-
лектованные акробатические двойки, тройки, четвёр-
ки прекращают совместные занятия из-за ухода
партнёра или партнёрши. Почему уходят? Причин
много. Они социального, психологического, спортив-
но-технического характера. Поиск спортсменов, кото-
рые заменили бы ушедших акробатов сложен и длите-
лен. Например, у нижней акробатки женской двойки
из России Е. Д. Верхняя партнёрша А. А. была пятнад-
цатой по счёту, с которой она смогла выиграть чемпи-
онат мира по спортивной акробатике, Как правило,
при комплектовании групп тренеры ориентируются
на возраст, рост, массу тела. Ориентиры верные. Но
как показывает практика, их недостаточно.

В исследованиях Е. В. Ивченко [14] доказала, что
наряду с уже названными параметрами, следует учи-
тывать уровень физической и специальной техничес-
кой подготовленности; показатели двигательного вза-
имодействия по узлам связи (например,
«кисти-кисти»), опорным узлам и рабочим позам;
функцию балансирования; симметрию – асимметрию
движений в системе взаимодействующих тел; межлич-
ностные отношения, совместимость партнёров.

Разработана и прошла экспериментальное
обоснование технология  выбора вида акробатики
для постоянных занятий, названная «Акробатичес-
кое многоборье» [3]. Её суть состоит в следующем.
На первом году обучения составляется начальная
рабочая единица – восьмёрка детей (четыре мальчи-
ка, четыре девочки) и в процессе занятий закладыва-
ется «школа» движений, в состав которой входят:
музыкально-ритмическое и хореографическое вос-
питание, специальная двигательная и специальная
техническая подготовка; развиваются физические
качества и координация движений, на втором и тре-
тьем годах обучения юные акробаты занимаются по
программе акробатического многоборья (таблица 4).
Овладевают акробатическими прыжками на дорож-
ке, выполняют упражнения мужских, женских, сме-
шанных пар, троек, четвёрок, чтобы начать позна-
вать специфику видов акробатики и «приглядеться»
к возможному партнёру (партнёрше). Это позволя-
ет, в большем проценте случаев, достоверно опреде-
лять вид специализации и собирать ребят в пары и
группы.

Известно, что при отборе детей в акробати-
ческие пары и группы положительные результаты
приносит ещё одна технология – «Школа семейной
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 Таблица 3. Спортивная  акробатика: параметры  координации движений, 
характеризующие  координационные  способности  занимающихся  

Способности  к выполнению 
статических  и динамических  

равновесий  

Способности  к оценке 
устойчивости  движения  
и слежения за объектом 

Способности   
к балансированию  в системе 
взаимодействующих  тел 

Способности  к проявлению 
и изменению темпо-ритма 

движений 

Способности  к оценке 
проприорецептивных  сигналов   
в ортоградном  и перевёрнутом  

положении тела 

Способности  к реактивности  
движений по времени 
двигательной  реакции  

Способности  
к вестибулярной  устойчивости  

и чувствительности  

Способности  к проявлению 
частоты движений 

Способности  к оценке 
пространства  и времени на опоре 
и в безопорном  положении  

Способности  к симметрии   
и асимметрии  движений 

Способности   
к дифференцированию  
параметров  движений 

Способности  к согласованию 
движений с музыкой 

Рис. 3. Свойства нервной системы и их учёт при спортивном отборе [23, 28].

  
Подвижность –  
быстрота перестройки реакции 
нервной системы 

Лабильность –  
скорость возникновения и 
исчезновения нервных 

Баланс –  
соотношение процессов 
возбуждения и торможения, 
уравновешенность или 
регулированное 

Динамичность –  
скорость образования временных 
нервных связей 

Сила –  
устойчивость нервной системы к 
длительным и интенсивным воздействиям 
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акробатики» [4]. Её смысл заключается в том, что
дети в возрасте 6 – 8 лет, желающие заниматься ак-
робатикой, тренируются вместе со своими папами
и мамами, бабушками и дедушками (есть и такие
примеры). Отец и сын, мать и дочь, отец и дочь,
старшая сестра и младшая выполняют простейшие
парные и групповые (мать и две дочери) упражне-
ния под руководством тренера в зале, а также дома
по разработанным программам. В результате заня-
тий тренер получает достоверную информацию о
двигательных способностях детей и двигательных
возможностях родителей; о том, как влияет родос-
ловная на выбор специализации и активные заня-
тия акробатикой и какие поучительные педагоги-
ческие уроки можно извлечь из такой технологии
на будущее. Такие занятия имеют большую мотор-
ную плотность, несут в себе эмоциональный заряд,
служат предметом спортивных состязаний семей-
ных дуэтов и групп. Дальнейший переход юного

акробата на вид акробатики становится более эф-
фективным, так как ребёнок уже понимает технику
упражнений, знает некоторые вопросы обучения и
развития физических качеств.

Выводы.
1.Алгоритм спортивной ориентации, отбора и ком-
плектования акробатических групп базируется на
теории профессиональной ориентации. Алгоритм
включает три узловых элемента процесса спортив-
ной подготовки акробатов. Первый узловой эле-
мент - требования, разработанные в видах спортив-
ной акробатики к тренерам, и непосредственным
участникам процесса спортивной подготовки. Вто-
рой – соответствие уровня развития и подготов-
ленности участников процесса спортивной подго-
товки требованиям, разработанным в видах
спортивной акробатики. Третий – положительная
динамика изменений личностных качеств и
спортивно-технических результатов под воздействи-

Таблица 4.
Педагогическая технология «Акробатическое многоборье» подготовки юных акробатов до выбора вида

акробатики и комплектования групп
 

Понедельник Среда Пятница Суббота  
 

АП 
 

МП, ЖП, 

СП, ПБ 

 

ЖГ, МГ, 

АП, ПБ 

 
ПВ 

 

М 

М 

М 

М 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

    

 

Разминка Разминка Разминка Разминка 

«Школа» 
прыжков 
в воду 

Хореография Хореография Хореография 

«Малая» 
акробатика 

Танцевальная 
программа 

«Школа» 
групповой 
акробатики 

АП «Школа» 
парной 
акробатики 

ПБ 

Физическая 
подготовка 

Игры 
Забавы 

ПБ 

Физическая 
подготовка 

Игры под 
музыку 

АП 

Физическая 
подготовка 

 

Дни недели 
 

Виды спортивной 
акробатики 

 

Содержание трени-
ровочных занятий. 
Спортгруппа 

Легенда:   М – мальчики;   Д – девочки;   АП – акробатические прыжки на дорожке;  МП – мужские пары; ЖП
– женские пары; СП – смешанные пары; ЖГ – женские группы; МГ – мужские группы; ПБ – прыжки на батуте;
ПВ – прыжки в воду
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ем спортивной подготовки в структуре многолет-
них занятий спортивной акробатикой.

2. Спортивная ориентация, отбор и комплектование
акробатических групп рассматриваются как целе-
устремлённая система, основу которой составля-
ют современные научные факты, методические
положения и практические достижения. Выделен-
ные и изученные научные факты позволяют ре-
шать отдельные проблемы и стоящие задачи
спортивной ориентации и подготовки акробатов.

3.Исследованная система тестов решения проблемы
спортивной ориентации, отбора и комплектования
акробатических групп построена на учёте специ-
фики двигательной деятельности акробатов. В её
основу заложен статистической анализ показате-
лей выполнения тестов по схеме «тест – ретест».
Большая часть из них имеет средние и высокие ко-
эффициенты корреляции, характеризующие их ин-
формативность, надёжность, стабильность.  Тесты
позволяют оценить психомоторные свойства уча-
стников процесса спортивной подготовки, сенсо-
моторную координацию, качества личности, свой-
ства нервной системы, моторное обучение,
творчество, физическое развитие, физическую и
техническую подготовленность, компетентность,
совместимость.
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВУЗІВ
ІНЖЕНЕРНО-ОПЕРАТОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ

Бородін Юрій
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Анотація. У статті представлений аналіз зміни вимог про-
фесійної діяльності операторів складних систем управління і
рекомендації щодо вдосконалення організації системи фізич-
ної підготовки курсантів вузів інженерно-операторського
профілю. Пріоритетними завданнями фізичної підготовки
курсантів вузів інженерно-операторського профілю в даний
час є: розвивати індивідуальну фізичну культуру; формува-
ти стійку (зовнішню і внутрішню) мотивацію до занять фізич-
ними вправами і спортом; розвивати функціональні системи
організму курсантів; розвивати професійно важливі якості.
Ключові слова: професійна діяльність, курсанти, фізична
підготовка.
Аннотация. Бородин Ю.А. Физическая  подготовка сту-
дентов вузов инженерно-операторского профиля. В ста-
тье представлен анализ  изменений  требований профессио-
нальной деятельности операторов сложных систем
управления и рекомендации относительно совершенствова-
ния  организации  системы физической подготовки курсан-
тов вузов инженерно-операторского профиля. Приоритет-
ными  задачами  физической подготовки курсантов вузов
инженерно-операторского профиля в данное время являют-
ся: развивать индивидуальную  физическую культуру; фор-
мировать стойкую (внешнюю и внутреннюю) мотивацию к
занятиям физическими упражнениями и спортом; развивать
функциональные системы организма  курсантов; развивать
профессионально важные качества.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, курсан-
ты, физическая подготовка.
Annotation. Borodin Y.A. Physical preparation of cadets
of institutes of higher  of engineer-operator  type. In the
article the analysis of change of requirements of professional
activity of operators of difficult control  system and
recommendation is  presented in relation to perfection of
organization of the system of physical preparation of cadets of
Institutes of higher of engineer-operator type. Priority problems
of physical preparation of cadets of high schools engineering –
camera a structure at present are: to educe individual physical
training; to form nonperishable (choronomic and intrinsic)
motivation to occupations by physical exercises and sports; to
educe systems of functions of an organism of cadets; to educe
professionally important qualities.
Keywords: professional activity, cadets, physical preparation.

Вступ.
Науково-технічна революція кінця минулого

століття глибоко вплинула не тільки на структуру спец-
іальностей сучасного виробництва, але й на харак-
тер професійної діяльності фахівців. Вона стає квалі-
фікованішою, вимагає високої технічної підготовки.

Суть проблемної ситуації в даний час полягає
в тому, що об’єктивно з’явилася значна група інже-
нерно-технічних кадрів — фахівців операторського
профілю, центр тяжіння професійної діяльності яких
перемістився на рівень психомоторних і інтелекту-
альних операцій.

Професія оператора сьогодні в сучасному
виробництві є однією з наймасовіших і, як наслідок,
росте число фахівців операторського профілю.

Це дає підстави деяким авторам називати про-
фесію оператора професією XXI століття [В.А.Душ-
ков, А.В.Корольов, Б.А.Смірнов. 2002].

Робота виконана у відповідності до практич-
них завдань підготовки фахівців операторського
профілю.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – аналіз зміни вимог професій-

ної діяльності операторів складних систем управлін-
ня і розробка рекомендацій щодо вдосконалення
організації системи фізичної підготовки курсантів
вузів інженерно-операторського профілю.

Результати досліджень.
Можна відзначити, принаймні, чотири головні

тенденції зміни умов діяльності інженера-оператора
за останніх 15 років.

По-перше, ставиться завдання одночасного
управління дедалі більшою кількістю об’єктів (і їх па-
раметрів).

 По-друге, інженер-оператор дедалі більше
віддаляється від об’єктів, якими він управляє. В умо-
вах дистанційного керування він вже не може сприй-
мати їх стан безпосередньо. Між органами чуття опе-
ратора і об’єктом управління «уклинюється» інша
система технічних пристроїв, які передають інфор-
мацію. При цьому інформація, що поступає до опе-
ратора, є закодованою, і перед ним виникає нове зав-
дання – декодування, якого не було при
безпосередньому сприйнятті керованого процесу.

По-третє, в умовах експлуатації сучасної техн-
іки значно зростають вимоги до швидкості дій інже-
нера-оператора, обумовлені підвищенням швидкості
керованого процесу.

По-четверте, істотно зросла ціна помилки уп-
равління інженером-оператором діями систем. Так,
за даними американської статистики, з 4090 загальної
кількості відмов при випробуванні ракет, 63,6% — на
морському флоті, майже 81% — в авіації, обумов-
лені помилками людини в управлінні [М.В. Макарен-
ко, 2006].

Аналізуючи надійність діяльності оператора,
учені приходять до висновку, що найуразливішою
ланкою в цьому питанні є їх низька психофізіологіч-
на підготовка [Р.Н.Макаров, 1990, 1998; Н.Ф.Ізмеров,
М.В. Лебедєв, 1993; І.Б.Ушаков, 2000]. Учені вважа-
ють, що на шляху подальшого науково-технічного
прогресу з’явився так званий психофізіологічний
бар’єр, причини якого — в обмежених психофізіоло-
гічних можливостях людини, гострому дефіциті часу,
що відводиться на виконання відповідальних операцій,
в дії на оператора цілого комплексу екстремальних
чинників діяльності (гіподинамії, гіпоксії, вестибуляр-
них подразників, вібрації, збільшеної ціни помилки
управління).

Це обумовлено низкою істотних змін у житті і
діяльності інженерів-операторів за останніх 100 років:
– швидкість переміщення в просторі збільшилася
більш ніж в 100 разів;

– у сотні мільйонів разів — швидкість зв’язку, обсягу
інформації і вирішення різних військових завдань за
допомогою електронно-обчислювальної техніки;

 – відбулися корінні зміни характеру і структури про-
фесійної діяльності.
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Наприклад, в авіації менш ніж за 100 років
перші літаки — примітивні етажерки, зроблені з фа-
нери, полотна і дроту, літали на висотах до 70 метрів зі
швидкістю до 70 км/год, перетворилися на машини
начинені електронікою, що літають на висотах 10-35
км із швидкістю 600-2000 км/год.

У той же час психофізіологічні характеристи-
ки людини практично залишилися такими ж, як і під
час стародавньої Греції і Риму.

За оцінкою ряду дослідників з 1000 школярів
тільки 3-4 людини по початковому стану професійно
важливих якостей (ПВК) здатні літати на літаках 4-го
покоління.

Принциповим є те, що сама  професійна
діяльність інженерів-операторів перестала носити
тренуючий характер і проходить, в основному, в ре-
жимі гіпокінезії і гіподинамії.

Результати досліджень показали, що особливо
деструктивний вплив гіпокінезії і гіподинамії на по-
казники здоров’я, професійного довголіття, надійності
діяльності відмічається у операторів складних систем.

Загальнобіологічні закономірності вікової пра-
цездатності полягають в тому, що, наприклад, біоло-
гічний вік льотчика перевищує біологічний вік насе-
лення на 8-10 років. Пік працездатності доводиться на
30-40 років, а потім вона неухильно падає.

Важливо відзначити, що всі виражені фізіо-
логічні зрушення в організмі людини-оператора є
«поведенчеськи значущими» і несуть певну вираже-
ну шкідливу мотиваційну дію на психічні характери-
стики людини в екстремальних умовах.

Важка діяльність «робота на знос», супровод-
жується частішим розвитком тих або інших хвороб,
що виражається в певному співвідношенні пошире-
ності хвороб, наприклад, у льотчиків і осіб нельотних
професій (при рівному календарному віці): сечока-
м’яна хвороба в 6 разів частіше, міокардіодистрофія
і хвороби серцево-судинної системи, функціональні
розлади нервової системи, туговухість – в 4 рази, ва-
зомоторні риніти і дегенеративно-дистрофічні захво-
рювання хребта – в 3 рази, імунодефіцитні захворю-
вання – в 2 рази, захворювання шлунково-кишкового
тракту в 1,5 раза. Таким чином, спостерігається зро-
стання як інфекційних, так і неінфекційних хвороб.
Це, звичайно, не професійні хвороби «в чистому виг-
ляді», а швидше професійно обумовлені або, точні-
ше, професійно прискорені хвороби. [І.Б.Ушаков,
2000].

На думку багатьох учених, вплив більшості
негативних чинників діяльності можна істотно змен-
шити, якщо правильно організувати фізичну підго-
товку в процесі навчання майбутніх інженерів-опе-
раторів, тобто у вузах.

Не можна заперечувати той факт, що фізична
підготовка курсантів інженерно-операторського
профілю за останні десятиліття теж удосконалювала-
ся, але як показує аналіз дослідження в цій області,
недостатньо інтенсивно, що призвело до появи пев-
них суперечностей між новими вимогами професій-
ної діяльності сучасних фахівців до розвитку профес-

ійно важливих якостей і можливостями фізичної
підготовки, яка використовує, в основному, тра-
диційні методи для їх розвитку.

Аналіз фізичної підготовки курсантів вищих
військових навчальних закладів інженерно-опера-
торського профілю показав, що в основі її недостат-
ньої ефективності лежить комплекс причин методо-
логічного, організаторського і управлінського плану.

Основоположним в оптимізації ефективності
системи фізичної підготовки курсантів інженерно-
операторського профілю повинна бути не тільки нова
теоретична платформа, але і істотні зміни в змісті,
організації, методиці проведенні різних форм, вжи-
ваних засобів, нормативній системі і, звичайно ж,
цілей і завдань фізичної підготовки на різних етапах
професійного навчання і діяльності.

Критерій кінцевого результату носить прин-
циповий характер, оскільки мета його досягнення є
необхідним і основним системоутворюючим чинни-
ком процесу фізичної підготовки курсантів. Отриман-
ня кінцевого результату повинне співпадати із закін-
ченням навчального процесу, тобто перенесення
системи з одного якісного стану (абітурієнт) — в інше
(випускник вузу) — фахівець, здатний ефективно ви-
конувати функціональні обов’язки в будь-яких умо-
вах професійної діяльності.

Зміни в структурі професійної діяльності, обу-
мовлені технічним вдосконаленням виробництва і
систем управління, є базовими для зміни структури
фізичної підготовки.

Розгляд проблеми в такому аспекті не запере-
чує наявність певної структури фізичної підготовки
в даний час. В даному випадку мова йде про вдоско-
налення системи фізичної підготовки студентів з ура-
хуванням тих змін, які виникли в військово-про-
фесійній діяльності взагалі, в даних спеціальностях і в
приведенні її у відповідність із цими змінами і тен-
денціями розвитку.

В основі конструювання такої системи також
мають бути вимоги, що об’єктивно пред’являються
до курсантів характером і умовами їх професійного
навчання і діяльності. Відповідно до етапів професій-
ного становлення ці вимоги повинні визначати по-
чаткові, проміжні і кінцеві цілі та завдання фізичної
підготовки у вузі.

Такий підхід, орієнтований на кінцевий адапта-
ційний ефект, дозволить випереджаючим чином кон-
струювати як нормативно-змістовний, так і процесу-
альний боки фізичної підготовки на етапах
професійного навчання. Розроблена відповідно до цьо-
го система фізичної підготовки, ставши початковим
пунктом реалізації навчання, потім має бути інтерп-
ретована в поняттях реального учбового процесу,
методичних рекомендаціях до педагогічної діяльності,
структури та змісту учбового процесу. Концентрова-
ним проявом цієї системи повинна бути програма з
фізичної підготовки курсантів певних спеціальностей.

Практика навчання вже давно вимагає інтег-
рації педагогіки з іншими науками на користь пошу-
ку шляхів надійності навчання на базі людського чин-
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ника, адаптаційних можливостей організму [Р.Н.Ма-
каров, 1998].

Важливим є:
- визначення грані інтеграції різних засобів підго-
товки на користь отримання сфокусованого ре-
зультату;

- вироблення загальної теоретичної платформи такої
інтеграції з тим, щоб кожен засіб (дисципліна) підго-
товки функціонував, виходячи з тієї частки актив-
ності, яка відведена цьому засобу «колегією», що
розподіляє ресурс організму відповідно до запрог-
рамованої моделі;

- прийняття в якості основного критерію організації
навчання напруженість учбового процесу, яка за-
лежно від динаміки регулює залучення до роботи, а,
отже, і витрату адаптаційного ресурсу навчаємого;

- побудова такої моделі військово-професійної підго-
товки, яка при своїй реалізації точно визначила б
динаміку активності за часом і в просторі всіх за-
собів підготовки на користь отримання високої над-
ійності кінцевого результату.

Процес професійної підготовки – навчання і
формування надійності – можна представити як «на-
копичення компонентів» випереджаючого віддзерка-
лення. Саме готові функціональні системи, їх запас
дозволяють організму з блискавичною швидкістю
відреагувати на наступаючі екстремальні чинники,
не допускаючи їх тотального впливу.

Отже, чим ширше зондуючі пошукові можли-
вості організму, тим вище його адаптаційна
надійність.

Проте формування надійності також пов’яза-
не з досягненням певного результату, через що вит-
рачається адаптаційний ресурс, який, як відомо, має
певні межі. Тому виникає суттєва необхідність дуже
чітко погоджувати зусилля різних інформаційних
джерел (дисциплін, засобів дії) у використанні такого
ресурсу на користь досягнення надійності – загаль-
ної для всіх засобів, що беруть участь, у підготовці
мети. При неврегульованій інформаційній дії
організм реагуватиме системою адаптації на користь
стабілізації параметрів внутрішнього середовища, але
приватні мотиваційні домінантні установки в процесі
навчання можуть ввести організм в «конфліктну си-
туацію», внаслідок чого він буде поставлений в умо-
ви максимальної, граничної напруги адаптаційних
систем.

Це може призвести до руйнування компо-
нентів адаптаційних систем, «другорядних» зараз, для
підтримки життєво важливих констант, на користь
збереження основних систем життєзабезпечення. У
числі «другорядних» можуть опинитися важливі в
професійному відношенні функціональні системи,
наприклад, відповідальні за інтелектуальну діяльність
(пам’ять, мислення).

От чому внаслідок великих інформаційних на-
вантажень назріла крайня необхідність в розробці
таких теоретичних основ організації навчання, які
базувалися б на соціально-біологічній єдності людсь-
кого чинника.

В даний час відсутність у практиці фізичної
підготовки принципів організації навчання з ураху-
ванням людського чинника є головною перешкодою
на шляху наукової організації підготовки фахівців,
особливо операторів складних систем управління.

Фахівці різних напрямів (теоретичного, прак-
тичного, фізичного) працюють відособлено один від
одного. Вони досліджують і упроваджують в практи-
ку ефективні форми, методи, засоби підготовки. При
цьому адміністративно така ефективність потрібна
впродовж всього періоду навчання. Йде паралельне,
а часто і дублююче застосування ефективності до
одного «кладу ресурсів» – людини. Коли будують
таким чином приватні педагогічні процеси, мало кого
цікавить, що з цього ресурсу дістанеться «сусідові».
Невпорядкованість, неузгодженість зусиль до досяг-
нення результату приводить до невідповідності зап-
рограмованого результату реальному.

В даний час єдиною управляючою ланкою, що
визначає необхідність нервово-емоційної віддачі на
ту або іншу інформаційну дію (дисципліни), є сам
навчаємий, який пропускає через призму своєї свідо-
мості лавиноподібний потік інформації, визначаючи
її важливість з суто власних міркувань (рівня свідо-
мості, мотивації, особистої підготовленості тощо), що,
мабуть, рятує його від можливих нервово-психічних
зривів і хвороб.

Зрозуміло, для вирішення вказаних проблем
необхідна єдина теорія організації, яка, з одного боку,
інтеграційно об’єднувала б усі педагогічні потоки
інформації, з іншого – не обмежувала, а навпаки, ство-
рювала умови для індивідуального (приватного) фун-
кціонування і розвитку окремих засобів (дисциплін)
підготовки. Така теорія повинна мати свій понятій-
ний апарат, що дозволяє аналізувати системи навчан-
ня. Принципи інтеграційної (системної) організації
повинні полегшити конструктування моделей на-
вчання для будь-якого періоду професійного вдоско-
налення. При цьому основним стрижнем у такій
організації повинні бути напруженість навчального
процесу й стан функціональних систем організму
студентів.

Дослідження, проведені в період 1996–2006
років і аналіз їх результатів дозволяють виділити на-
ступні основні ознаки системи фізичної підготовки
курсантів:
- Система фізичної підготовки є субсистемою про-
фесійного навчання курсантів — системи вищого
порядку.

- Система фізичної підготовки взаємодіє, з одного
боку, з функціональними адаптаційними система-
ми організму, з іншого — з системою професійно-
го навчання курсантів і системою професійної
діяльності фахівців інженерно-операторського
профілю.

- Функціонування системи фізичної підготовки кур-
сантів має бути спрямовано на формування висо-
коорганізованих адаптаційних систем до дії чин-
ників середовища і діяльності. Для здійсненні цієї
мети система взаємодіє з соціально-біологічною
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суттю людини як єдине ціле.
- Система фізичної підготовки курсантів вузу скла-
дається з ієрархії субсистем (підсистем) нижчого
порядку.

- Система фізичної підготовки зберігає свою струк-
туру взаємодії елементів (субсистем) при дії чин-
ників зовнішнього й внутрішнього середовища. Ця
постійність досягається субсистемою управління.

- Система фізичної підготовки курсантів «руйнуєть-
ся» як при втраті елементу (субсистеми), так і при
його «додаванні» в систему. У таких випадках по-
винна бути проведена повна реорганізація струк-
тури системи.

Висновки.
Пріоритетними завданнями фізичної підготов-

ки курсантів вузів інженерно-операторського проф-
ілю в даний час є:
- розвивати індивідуальну фізичну культуру;
- формувати стійку (зовнішню і внутрішню) моти-
вацію до занять фізичними вправами і спортом;

- розвивати функціональні системи організму кур-
сантів, що забезпечують високу професійну пра-
цездатність і здоров’я;

- розвивати професійно важливі якості;
- постійно вести аналіз змін в професійній діяльності
фахівців, що випускаються вузом.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем фізичної
підготовки студентів вузів інженерно-операторсько-
го профілю.
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МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ ПІД
МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
ІНСТИТУТУ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Булейченко О.В., Євтушок М.В.
Національний педагогічний університет

ім. М.П.Драгоманова

Анотація. Досліджена і запропонована методика використання
попередніх підготовчих вправ для студентів спеціального ме-
дичного відділення Інституту корекційної педагогіки та пси-
хології НПУ ім.М.П.Драгоманова, які сприяють засвоєнню
складнокоординаційних елементів ритмічної гімнастики при
виконанні обов’язкового комплексу фізичних вправ із скакал-
кою під музичний супровід, оволодінню конкретними рухо-
вими діями, розвитку фізичних якостей, вмінню погоджувати
рухові дії з музичним супроводженням.
Ключові слова: спеціальне медичне відділення, складно
координаційні вправи, естафети, підготовчі вправи.
Аннотация. Булейченко Е.В., Евтушок М .В. Методика
изучения отдельных  элементов оздоровительной аэро-
бики  под музыкальное сопровождение для  студентов
специальной  медицинской  группы Института  коррек-
ционной педагогики. Исследована и предложена методика
использования предварительных подготовительных упраж-
нений для студентов специального медицинского отделения
Института коррекционной педагогики и психологии НПУ
им . М .П.Драгоманова,  которые способствуют усвоению
сложнокоординационных элементов ритмической гимнасти-
ки при выполнении обязательного комплекса физических
упражнений со скакалкой под музыкальное сопровождение,
овладению конкретными двигательными действиями, разви-
тию физических качеств, умению согласовывать двигатель-
ные действия с музыкальным сопровождением.
Ключевые  слова: специальное медицинское отделение,
сложно координационные упражнения, эстафеты, подгото-
вительные упражнения.
Annotation. Buleychenko O.V., Yevtushok M.V. Method
of study of separate elements of health of rhythmic
gymnastics under musical accompaniment for the
students of task medical force of Institute of correction
pedagogics. Investigational and offered method of the use of
previous preparatory exercises for the students of the special
medical separation of Institute of correction pedagogics and
psychology of NPU the name Dragomanov of, which are
instrumental in mastering of co-ordinating elements of rhythmic
gymnastics at implementation of obligatory complex of physical
exercises with skipping-rope under musical accompaniment, to
the capture by the concrete motive actions, to development of
physical condition, to ability to co-ordinate the motive actions
with musical accompaniment.
Keywords: special medical separation, difficultly co-ordinating
exercises, relay races, preparatory exercises.

Вступ.
У статті 1 закону України «Про фізичну культу-

ру і спорт» сказано, що «фізична культура – складова
частина загальної культури суспільства, яка спрямо-
вана на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, мо-
рально-вольових та інтелектуальних здібностей люди-
ни з метою гармонійного формування її особистості».

З розвитком суспільства та матеріальних цінно-
стей розвивається, як загальна, так і фізична культу-
ра. При цьому ступінь розвитку однієї значно позна-
чається на вираженість другої. Фізична культура
відгалужується від загальної культури в самостійну
галузь. Проблема підвищення ефективності фізично-
го виховання студентської молоді сьогодні остаточно
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не вирішена, хоча вирішити цю задачу намагаються
вчені, педагоги та спеціалісти багатьох країн. В умо-
вах інтенсифікації графіку навчання студентів у ви-
щому навчальному закладі, кількість годин, що відво-
диться на заняття фізичним вихованням не може
забезпечити необхідний студентам обсяг рухової ак-
тивності, тому не сприяє зміцненню здоров’я. Ті чи
інші порушення здоров’я призводять до погіршення
діяльності різних систем організму і зниження фізич-
ної та розумової працездатності студента. Від рівня
фізичної та розумової працездатності молодих осіб
залежить розвиток суспільства[1].

В зв’язку з новим етапом в розвитку науки і
освіти в Україні, приєднанню до Болонської системи
освіти, а також зі скороченням годин, які виділяються
на фізичне виховання в нашому університеті, пред-
’являються і нові вимоги до проведення занять, а та-
кож їх планування. Програми і плани, розроблені на
кафедрі фізичного виховання і здоров’я НПУ ім.
М.П.Драгоманова, а також масштабні заходи, які були
впроваджені в студентське життя, вимагають ніяк не
менше, а навіть більше часу для фізичного вихован-
ня студентів, а це ніяк не передбачено при плануванні
годин. Виходячи з цього, необхідно розробити нові
методики, нові форми викладання, які б прискорили
процес засвоєння матеріалу та дозволили б раціо-
нально використовувати час починаючи з першого
заняття по фізичному вихованню у ВУЗі.

 На кафедрі фізичного виховання і здоров’я
НПУ ім. М.П. Драгоманова була розроблена модуль-
но–рейтингова система оцінювання успішності сту-
дентів, яка враховує всі розділи програми з фізично-
го виховання для студентів спеціального медичного
відділення. Фізичне виховання, направлене на підго-
товку людини до вибраної їм трудовій або військовій
діяльності, прийнято називати фізичною підготовкою,
а результат подібної підготовки, виражений в певно-
му характері і рівні фізичної готовності освоювати
вибрану професію і ефективно трудитися, називаєть-
ся фізичною підготовленістю[2]. Тому весь цикл на-
вчання було поділено на модулі, де враховуються бали
за результати тестування фізичної працездатності,
тестування фізичного стану, фізичної підготовленості
студентів, відвідування практичних занять, теоретич-
ний розділ та участь у змаганнях, які проводить ка-
федра фізичного виховання та здоров’я за спеціаль-
ною програмою, розробленою та впровадженою в
учбовий процес д.п.н. Дубогай О.Д., яка враховує всі
особливості роботи зі студентами спеціальних медич-
них груп. Викладачі кафедри використовують різні
види рухової активності, зокрема й аеробної спря-
мованості. Аеробіка відповідає цільовій спрямова-
ності оздоровчої фізичної культури[3].

 Студенти НПУ ім. М.П. Драгоманова майбутні
викладачі, спеціалісти, які повинні пропагувати підро-
стаючому поколінню і молоді здоровий спосіб життя
шляхом організації фізкультурно – спортивних заходів
і змагань.

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Національного педагогічного університету ім. Дра-
гоманова.

Мета роботи – винайти і обґрунтувати спец-
іальні методики, які б допомогли студентам якомога
швидше засвоїти, а також виконати на „відмінно” обо-
в’язковий комплекс вправ зі скакалкою під музичний
супровід.

Методи дослідження:
– Огляд літературних джерел
– Педагогічний експеримент
– Ігровий метод
– Метод математичної статистики

Результати досліджень.
Саме вивчення кроків аеробіки займають най-

більше часу при навчанні обов’язковому комплексу
зі скакалкою під музичний супровід. Звичайно дода-
ються і додатковий предмет, приєднання складно ко-
ординаційних рухів руками, але 50% – це саме кроки.
Тому, нами, для студентів спеціального медичного
відділення Інституту корекційної педагогіки НПУ ім.
М.П. Драгоманова (експериментальна група), була
запропонована методика вивчення їх ще під час за-
нять з курсу легкої атлетики на стадіоні. Наприкінці
кожного заняття з фізичного виховання проводилися
спеціальні естафети. В цих естафетах нами були зап-
ропоновані традиційні, всім відомі кроки з аеробіки.
Разом з бігом і стрибками використовувались кроки,
такі, як ві–степ, степ–тач т.д. Використання цих вправ
в естафетах, заощаджує час, сприяє засвоєнню но-
вих рухових навичок та вмінь, збуджує інтерес до
подальшої програми з фізичного виховання, дозво-
ляє розширити можливості для всебічного розкриття
здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення
та підвищення ефективності роботи викладачів[4].

Дослідження проводилися зі студентами пер-
ших курсів, так як вони перебували на рівних умовах
та приблизно однакових рівнях фізичної підготовки
до виконання даного виду навантаження. Для мож-
ливості проведення порівняльного аналізу засвоєн-
ня студентами передбаченого програмою комплек-
су, використовуючи дані анкетування, яке проходило
серед студентів І курсу на початку навчального року,
ми відібрали ще два інститути(контрольні групи), де
не була застосована запропонована методика.

При цьому враховували соціальні умови попе-
реднього життя студентів, рівень урбанізації та ступінь
готовності до запропонованого нами, згідно навчаль-
ного плану, комплексу фізичних вправ зі скакалкою
під музичний супровід, який кожного року, а також
кожного навчального семестру оновлюється і удоско-
налюється. Були видібрані інститути, які за цими дани-
ми, як значно випереджали експериментальну групу
(інститут корекційної педагогіки) – інститут соціальної
роботи та управління (по всіх показниках), так і мали
певне відставання від експериментальної групи – інсти-
тут української філології.

Після вивчення обов’язкового комплексу рит-
мічної гімнастики зі скакалкою було проведено оці-
нювання виконання комплексу та анкетування, за ан-
кетою, яка була розроблена на кафедрі фізичного
виховання та здоров’я НПУ ім. М.П. Драгоманова.
Нами було порівняно оцінки, які отримали за вико-
нання обов’язкового комплексу зі скакалкою під му-
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Таблиця 1. 
Попередня готовність студентів до вивчення обов’язкового комплексу з ритмічної гімнастики 

 
Попередні соціальні умови 

проживання 
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Інститут корекційної 
педагогіки 59% 41% 39% 61% 70% 30% 

Інститут української 
філології 43% 57% 32% 68% 73% 27% 

Інститут соціальної 
роботи та управління 72% 28% 67% 33% 78% 22% 

 
 Таблиця 2. 

Результати експерименту 
 

Інститут Середній бал за виконання 
комплексу 

Місце, зайняте на 
змаганнях 

Середня кількість 
повторів, для 

вивчення елементів 
Інститут корекційної 
педагогіки 

4,8 3 4,67 

Інститут української 
філології 

3,7 6 6,14 

Інститут соціальної роботи 
та управління 

4,2 2 5,0 

 
зичний супровід студенти перших курсів, зайняті місця
у змаганнях (збірні команди інститутів), та необхідна
кількість повторів виконання окремих елементів для
вивчення комплексу (за даними опитування).

Отримані дані демонструють, що студенти
інституту корекційної педагогіки, не зважаючи на
доволі низький рівень попередньої готовності до вив-
чення обов’язкового комплексу, отримали результа-
ти нарівні зі студентами з високим рівнем підготовле-
ності, а в більшості випадків, навіть вищі.

Висновки:
1. Використання запропонованих методик в експери-
ментальній групі забезпечують більшу ефек-
тивність роботи зі студентами спеціальної медич-
ної групи.

2. Запропонований методичний підхід сприяв оволо-
дінню конкретними руховими діями, розвитку
фізичних якостей, вмінню погоджувати рухові дії з
музичним супроводженням, підвищував культуру
рухів, розширював діапазон професійних можли-
востей майбутніх вчителів.

3. Запропонована методика дозволяє економити час
на заняттях, через надмірну завантаженість залу, а
також через незначну інтенсивність занять, що саме
і рекомендовано для студентів спеціальних медич-
них груп.

Надалі ми плануємо для прискорення проце-
су засвоєння матеріалу використовувати наступні 3
напрямки:
1 – традиційна форма проведення заняття

2 – застосування даної методики з початку семестру
3 – використання методики, яка застосовується в тру-
довій терапії[5].

Пропонуємо введення методики в роботу для
студентів II курсу, а також особливо III курсу, так як у
них обсяг занять з фізичного виховання складає лише
2 години на тиждень.

В подальшому плануємо простежити взаємоз-
в’язок відпочинку (а саме сну) на результат сприйнят-
тя необхідних, в обов’язковому комплексі з ритмічної
гімнастики зі скакалкою, кроків. Дослідити взаємоза-
лежність результатів використання нашої методики і
успішності студентів за заліковими книжками.
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ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРШОГО
РІВНЯ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІКИ ГРИ
З ФУТБОЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Васильчук А.Г.
Буковинська державна фінансова академія,

м. Чернівці

Анотація. Представлена технологічна схема для формуван-
ня першого рівня технологій навчання прийомів гри в фут-
бол. Схема може використовуватись під час вивчення інших
спортивних ігор. Вона придатна для розробки технології
навчання рухових дій школярів різного віку та статі. Наведе-
но форми навчання; система конкретних завдань для вивчен-
ня прийому; типові помилки; система засобів для вирішення
кожного завдання; профілактики виникнення  помилок; мето-
ди навчання і тренування; дозування навантажень; організа-
ція процесу навчання;
Ключові слова: технологія, схема, прийоми гри, футбол.
Аннотация. Васильчук А.Г. Формирование технологии
первого уровня обучения элементам техники игры в
футбол  в  общеобразовательной школе .  Представлена
технологическая схема для формирования первого уровня
технологий обучения приемам игры в футбол. Схема может
использоваться для изучения других спортивных игр. Она
пригодна для разработки технологии обучения двигатель-
ным действиям школьников разного возраста и пола. Приве-
дены формы обучения; система конкретных задач для изуче-
ния приема; типичные ошибки; система средств для решения
каждой задачи; профилактики возникновения ошибок; мето-
ды обучения и тренировке; дозирование нагрузок; органи-
зация процесса обучения.
Ключевые слова: технология, схема, приемы игры, фут-
бол.
Annotation. Vasylchuk A.H. Formation of technology of
the first level of learning to elements of a play in football
in comprehensive school. The flowsheet for formation of
the first level of technologies of learning presented to receptions
of a play in football. The scheme can be used for study of other
sports. She is suitable for development of technology of learning
to motorial actions of schoolboys of different age and a floor.
Forms of learning are indicated; a system of specific targets for
study of a party; typical errors; a system of means for a solution
of each problem; preventive maintenance of originating of
errors; methods of learning and training; dosing of loads;
organization of process of learning.
Keywords: technology, scheme, receptions of a play, football.

Вступ.
Запровадження третього уроку фізичної куль-

тури у школах України передбачене Законом Украї-
ни «Про фізичну культуру і спорт» (введений в дію
постановою Верховної Ради України від 24 грудня
1993р.) та Цільовою комплексною програмою «Фізич-
не виховання – здоров’я нації», затвердженою ука-
зом Президента України від 1 вересня 1998р. Одним з
напрямків здійснення цієї програми було прийняття
Цільової комплексної програми розвитку футболу на
1997-2002 рр. та постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 13 липня 2004 р. № 904, а також Комплексної
програми розвитку футболу на 2004-2008 роки. На
основі цієї програми уклали Договір про взаємодію
Міністерство освіти і науки України та Федерація
футболу України щодо розвитку шкільного футболу
в загальноосвітніх навчальних закладах України в 2005-
2008 рр. (30 листопада 2005 року). Найбільшим досяг-
ненням у її реалізації є активізація роботи щодо роз-
витку дитячо-юнацького футболу в Україні [1].

Отже, футбол набуває сьогодні особливого
значення для виховання та оздоровлення молоді. Фут-
бол формує здоровий спосіб життя молоді, залучає її
до занять фізичною культурою і спортом. Враховую-
чи виховну, соціальну та оздоровчу значущість фут-
болу, в Україні створено систему безперервної фут-
больної освіти: урок фізкультури з елементами
футболу – гурток з футболу при загальноосвітній
школі – змагання серед шкільних гуртків з футболу –
змагання серед загальноосвітніх шкіл «Шкіряний
м’яч» – Дитячо-юнацька футбольна ліга. Саме у цьо-
му й полягають основи перспектив і потенціалу сус-
пільно значущого змісту програми розвитку футбо-
лу та її подальшого вдосконалення і втілення в життя.

Проблему побудови уроків футболу в загаль-
ноосвітній школі досліджували А.В. Попов, (2000),
К.Л. Віхров, Є.В. Столітенко (2001, 2002), В.М. Костю-
кевич (1997, 2006) та ін. [2].

 Для підвищення ефективності навчання еле-
ментів техніки гри у футбол та гри в цілому, необхід-
на відповідна система, яка б визначала зміст, засоби,
методи, форми та педагогічні умови реалізації зав-
дань навчання; нормування навантаження; порядок
процедур контролю й оцінки діяльності учнів; мож-
ливості вносити корективи у послідовність виконан-
ня дій і операцій, виходячи з конкретних умов і мож-
ливостей діяльності учнів та вчителя. Така система
має базуватися на знаннях з теорії і методики фізич-
ного виховання, закономірностях і принципах орган-
ізації фізичного виховання, що в підсумку створює
гарантований, надійний та ефективніший шлях досяг-
нення мети і прогнозованого результату навчання.
Вирішити ці проблеми можна за допомогою відпов-
ідних технологій навчання. [5]

Роботу виконано відповідно до Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи з фізичного виховання
та спорту на 2005-2008 рр. Державного комітету мо-
лодіжної політики, спорту і туризму України за те-
мою 1.2.15 “Моделювання загальної та спеціальної
підготовленості футболістів” (номер державної реє-
страції 0102U002641).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити ефективні

форми, засоби і методи підготовки юних футболістів
в умовах загальноосвітньої школи на основі впровад-
ження комп’ютерної технології.

Об’єкт дослідження – навчально-тренуваль-
ний процес з футболу учнів старших класів загально-
освітніх шкіл.

Предмет дослідження – організація і методи-
ка проведення занять з футболу учнів старших класів
в умовах загальноосвітньої школи.

Завдання дослідження:
1. Виявити ефективні засоби фізичного виховання,
що сприяють підвищенню рівня навчанню еле-
ментів техніки гри у футбол школярів на уроках
фізичного виховання.

2. Вивчити особливості технології початкового рівня.
3. Розробити й експериментально обґрунтувати тех-
нологію початкового рівня та використання їх при
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Рис.1. Технологічна схема першого рівня (початкового) – навчання елементів техніки футболу
на уроках фізичної культури у старших класах

навчанні школярів техніки футболу в умовах загаль-
ноосвітньої школи.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і
узагальнення науково-методичної літератури, вив-
чення навчальної документації; анкетування; педа-
гогічне спостереження.

Результати дослідження
У галузі фізичної культури і спорту технології

розробляються на різних рівнях, починаючи від тех-
нологій навчання окремих рухів, рухових дій, закін-
чуючи технологіями засвоєння цілісних рухових діяль-
ностей. Оскільки опанування гри в  футбол

передбачає оволодіння визначеною сукупністю еле-
ментами техніки гри, теоретичними знаннями, ігро-
вими вміннями, тактикою ведення гри, то і відповід-
но технологія навчання гри в футбол складається з
“менших” технологій, а саме навчання елементів тех-
ніки гри в футбол, тактичної, ігрової підготовки та
самостійної роботи. Тому для кращого розуміння
рівнів технологій ми пропонуємо поняття перший
технологічний рівень (початковий) (рис.1.)

Дотепер не виявлено динаміки і структури тех-
нічної підготовленості школярів у взаємозв’язку зі
змагальною діяльністю учнів шкіл, які займаються на

Перший технологічний рівень – (початковий) технології навчання футболу в школі 
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уроках фізичного виховання футболом. Відсутність
такої інформації не дозволяє виробити стратегію ви-
користання інноваційних технологічних навчальних
засобів під час навчання у середній школі.

Розроблена технологія навчання школярів пе-
редбачає наявність трьох рівнів у процесі опануван-
ня гри у футбол. Перший рівень (початковий) – це
навчання елементів техніки гри у футбол на уроках
фізичної культури, другий (середній) рівень – удос-
коналення спортивної майстерності в секціях з фут-
болу загальноосвітніх шкіл, третій (вищий) рівень –
перевірка отриманих знань і вмінь під час участі у
позашкільних змаганнях.

 Вивчення технічних прийомів здійснювалося
з використанням спеціально розроблених вправ, об-
’єднаних у навчальні програми, які відповідали ета-
пам навчання і підпорядковувалися основним прин-
ципам дидактики, супроводжувалися комплексом
спеціальної мультимедійної програми і технічних ав-
томатизованих комп’ютерних засобів.

Особливу увагу приділяли пошуку засобів для
вирішення рухових завдань і профілактики виникнен-
ня помилок. У результаті було виокремлено такі за-
соби: чітка організація навчально-тренувальних за-
нять; раціональне планування та  дозування
навчального матеріалу як у процесі занять, так і впро-
довж навчального року; відповідність етапу навчан-
ня і використаних методів та методичних прийомів.

Висновки.
 Основними складовими технологічної схеми

перший технологічний рівень (початковий) навчан-
ня елементів техніки гри в футбол є:
1.Передумови (руховий досвід; необхідний рівень
розвитку фізичних якостей; теоретичні знання);

2.Форми навчання; система конкретних завдань для
вивчення прийому; типові помилки і шляхи їх проф-
ілактики та усунення; система засобів для вирішен-
ня кожного завдання та профілактики виникнення
помилок; методи та методичні прийоми навчання
і тренування; дозування навантажень; організація
процесу навчання;

3.Взаємозв’язок технічного прийому з іншими
прийомами та з іншим навчальним матеріалом;

4.Планування кількості уроків і їх розташування про-
тягом навчального року; засоби контролю і само-
контролю.

5.На підставі аналізу літературних джерел виявлено:
в Україні ще не створені належні умови для впро-
вадження у навчальний процес загальноосвітніх
шкіл додаткового уроку з футболу.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання технології першого рівня навчання елементів
техніки гри з футболу в загальноосвітній школі.
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КОНЦЕПЦІЯ (ПРОЕКТ)
РЕФОРМУВАННЯ  ФІЗКУЛЬТУРНОЇ
ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Васьков Ю.В.
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут
Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. В концепції реформування фізкультурної освіти
пропонуються шляхи її перебудови. Здійснити це необхідно
на  основі визначення функцій шкільної фізичної культури
кожного ступеня навчання, основних форм фізичного вихо-
вання , системи оцінювання  навчальних  досягнень учнів .
Концепція визначає об’єкт і предмет фізичного виховання в
загальноосвітньому навчальному закладі, його ідеологічні,
науково-теоретичні, організаційно-педагогічні основи, про-
грамне, нормативне, методичне, лінгвістичне, кадрове, ма-
теріально-технічне, медичне і фінансове забезпечення, сис-
тему управління.
Ключові слова: концепція, фізична культура і спорт, фізкуль-
турна освіта, зміст фізкультурної освіти, функції фізичної
культури,  об’єкт і предмет фізичного виховання, форми
фізичного виховання.
Аннотация. Васьков Ю.В. Концепция (проект) рефор-
мирования физкультурного образования в общеобразо-
вательных учебных заведениях. В концепции реформи-
рования физкультурного образования предлагаются пути его
перестройки. Осуществить ее необходимо на основе опре-
деления функций школьной физической культуры каждой
ступени обучения, основных форм физического воспита-
ния , системы оценивания  учебных достижений учащихся.
Концепция определяет объект и предмет физического вос-
питания  в общеобразовательном учебном заведении , его
идеологические, научно-теоретические, организационно-
педагогические основы, программное, нормативное, мето-
дическое и финансовое обеспечение, систему управления.
Ключевые слова: концепция, физическая культура и спорт,
физкультурное образование, содержание физкультурного об-
разования, функции физической культуры, объект и предмет
физического воспитания, формы физического воспитания.
Annotation. Vaskov J.V. The concept (project) of
reformation of physical education in the educational
institution. In the concept of reformation of physical education
the ways are offered of its transformation. It is necessary to
make on the basis of definition of functions of school physical
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training of each degree of education, the basic forms of physical
training, system an estimation of achievements of pupils in
education. The concept defines an object and a subject of physical
training in a general educational institution, its ideological,
scientif ic-theoretical,  organizational – pedagogical bases,
program, normative, methodical, linguistic, personnel, material,
medical and financial maintenance, a control system.
Key words: concept, physical training and sports, physical
education, maintenance of physical education, function of
physical training, object and a subject of physical training, form
of physical training.

Вступ.
Зараз іде постійний пошук нових шляхів роз-

витку освіти та її важливої складової. Без розробки
науково обґрунтованої стратегії фізичної освіти, цей
пошук буде здійснюватися методом «спроб і поми-
лок». Помилки стратегічного характеру є найдорож-
чими. Складність подальшого позитивного процесу
у формуванні фізичної освіти полягає в тому, що ці
помилки неможливо компенсувати на ієрархічних
рівнях, які віддалені від самої вершини. Тобто, ніяки-
ми технологіями керівники шкіл і вчителі фізичної
культури не зможуть ліквідувати або виправити де-
фекти теоретично необґрунтованої стратегії.

Розробка такої стратегії, яка повинна бути
оформлена у певній концепції, викликана незадов-
ільним станом фізичної культури у загальноосвітніх
навчальних закладах, це підтверджується смертель-
ними випадками у школах України. Але такий стан
склався не сьогодні, а в останні десятиріччя. На це
звертає увагу «Концепція фізичного виховання в си-
стемі освіти України» (затверджена Колегією МОН
України від 23.04.1997 р. № 7/6 – 18) (5), де відзна-
чається, що протягом останнього десятиріччя в Ук-
раїні склалася тривожна ситуація: різко погіршилися
здоров’я і фізична підготовка дошкільників, учнівсь-
кої й студентської молоді. Це пов’язано з кризою у
національній системі фізичного виховання, яка не
відповідає сучасним вимогам і міжнародним стан-
дартам фізичної підготовки людей. Основні причини
кризи це: знецінення соціального престижу здоро-
в’я; фізичної культури і спорту; відставання від су-
часних вимог усіх ланок підготовки і перепідготовки
фізкультурних кадрів; недооцінка в дошкільних уста-
новах, навчальних закладах соціальної, оздоровчої та
виховної ролі фізичної культури і спорту, залишко-
вий принцип їх фінансування. Торкаючись питань
оздоровчих аспектів діяльності загальноосвітніх шкіл,
у Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої
школи (7) відзначається, що за останні роки значно
зросло навчальне навантаження учнів, зумовлене
невідповідністю змісту освіти, навчальних технологій
їх віковим психофізіологічним особливостям. Це галь-
мує різнобічний розвиток дітей, негативно впливає
на стан їхнього здоров’я, мотивацію навчання.

Отже, робиться висновок у Концепції фізич-
ного виховання (5),- в системі освіти України виникла
необхідність радикальної перебудови системи фізич-
ного виховання підростаючого покоління.

На це звертають увагу також останні накази
МОН України (№ 956 від 22.10.2008 р. «Про заходи

щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання
та збереження здоров’я школярів в навчальних закла-
дах України» (8), Наказ №1008 від 06.11.2008 р. «Про
невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів
під час проведення занять з фізичної культури, захис-
ту Вітчизни та позакласних спортивно-масових за-
ходів» (9), а також сумісне рішення колегії МОН Ук-
раїни, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту від 11.11.2008
р. (10)).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: Науково обґрунтувати

шляхи реформування фізкультурної освіти в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах. Для цього необхідно:
визначити об’єкт і предмет шкільного фізичного ви-
ховання, його провідні принципи, функції кожного
ступеня навчання, що дозволить конкретизувати цілі
і відповідні завдання; розкрити основні науково-тео-
ретичні підходи до створення сучасної навчальної
програми; визначити оптимальні медичні, санітар-
но-гігієнічні та матеріально-технічні умови організації
навчального процесу; розробити нові підходи до оц-
інювання навчальних досягнень учнів 1-12 класів.

Результати дослідження та їх обговорення.
У запропонованій концепції ми будемо розг-

лядати основні шляхи розвитку системи фізичного
виховання в загальноосвітній школі. Концепція виз-
начає об’єкт і предмет шкільного фізичного вихован-
ня, його ідеологічні, науково-теоретичні, організац-
ійно-педагогічні основи, програмне, нормативне,
методичне, лінгвістичне, кадрове, матеріально-техні-
чне, медичне і фінансове забезпечення, систему уп-
равління.

Реалізація положень Концепції допоможе вдос-
коналити систему фізичного виховання учнів загаль-
ноосвітніх шкіл, суттєво підвищити якість проведен-
ня уроків, різноманітних фізкультурно-оздоровчих і
спортивно-масових заходів.

Об’єктом концепції є система фізичного вихо-
вання в загальноосвітніх навчальних закладах, а пред-
метом – зміст та технологія організації і проведення
уроків фізичної культури, різноманітних фізкультур-
но-оздоровчих і спортивно-масових заходів у рамках
позакласної та позашкільної форм роботи.

Ідеологічні основи шкільного фізичного вихо-
вання ґрунтуються на ідеологічних основах націо-
нальної системи фізичного виховання (Конституція
України (1), Закон України “Про загальну середню
освіту” (3), Закон України “Про фізичну культуру і
спорт” (2), Національна доктрина розвитку освіти (4),
Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої шко-
ли (7), Національна доктрина розвитку фізичної куль-
тури і спорту (6)). Так, у шостому розділі Національ-
ної доктрини розвитку освіти (4) відзначається, що
пріоритетним завданням освіти є виховання людини
в дусі відповідального ставлення до власного здоро-
в’я і здоров’я оточуючих як найвищої індивідуальної
й суспільної цінності.

У другому розділі Національної доктрини роз-
витку фізичної культури і спорту (6) конкретизуються
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завдання фізичної культури: «Фізична культура як скла-
дова загальної культури, суспільними проявами якої є
фізичне виховання та масовий спорт, є важливим чин-
ником здорового способу життя, профілактики захво-
рювань, організації змістовного дозвілля, формуван-
ня гуманістичних цінностей та створення умов для
всебічного гармонійного розвитку людини».

Торкаючись питань оздоровчої спрямованості
фізичної культури у загальноосвітніх навчальних зак-
ладах, у сумісному рішенні МОН України, Міністер-
ства охорони здоров’я та Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту (10) наголошують у розділі
4: «Привести зміст навчальних програм з фізичної
культури, контрольні нормативи до них у відповідність
до вікових, індивідуальних закономірностей форму-
вання та розвитку дитини з урахуванням позитивно-
го світового досвіду. 5. Проаналізувати стан відповід-
ності навчально-виховного процесу у
загальноосвітніх навчальних закладах в частині дот-
римання санітарних норм і правил щодо кількості
уроків, обсягів домашніх завдань, перебування на
свіжому повітрі, рухового режиму тощо».

Національна система фізичного виховання
дітей і молоді в Україні, – підкреслюється в Концепції
фізичного виховання в системі освіти України (5), –
має глибокий зв’язок з традиціями народу, його жит-
тям, інтересами і моральними цінностями. Її визна-
чають науковість, інтегрованість, безперервність,
відкритість. Усі ці характеристики, безумовно, прита-
манні і фізичному вихованню учнів загальноосвітніх
навчальних закладів.

Провідним принципом шкільного фізичного
виховання є особистісно-орієнтований підхід, який пе-
редбачає широке використання диференційованого та
індивідуального навчання, різноманітних фізкультурно-
оздоровчих і спортивно-масових заходів, урахування в
організації цього процесу регіональних умов.

Критеріями ефективності фізичного вихован-
ня учнів є достатній рівень їх компетентності в галузі
“Фізична культура”, що виражається в опануванні
теоретико-методичних знань навчальної програми
“Фізична культура” для 1-4 і 5-12 класів, відповідним
рівнем фізичного розвитку та здоров’я, умінням ви-
користовувати різноманітні засоби фізичної культу-
ри в повсякденному житті, дотриманням здорового
способу життя.

Науково-теоретичні основи Концепції забезпе-
чуються теорією фізичного виховання дітей та учні-
вської молоді, науковими дослідженнями у галузі
шкільної фізичної культури, гігієни, медицини, дитя-
чої вікової фізіології тощо.

Змістовою основою підвищення ефективності
фізичного виховання школярів є використання нау-
ково-обґрунтованих, а не авторських технологій оз-
доровчого, кондиційного і активного тренування при
максимально можливій свободі вибору вчителем та
учнями видів фізичної активності, їх форм, інтенсив-
ності і особисто можливого рівня результативності,
при обов’язковості виконання конкретно визначених
державних стандартів.

Спеціалісти у галузі шкільної фізичної культу-
ри відзначають, що науково-технологічна сутність інно-
вацій у фізичному вихованні дітей і підлітків полягає у
пріоритетній спрямованості змісту фізкультурної ос-
віти в загальноосвітній школі на засвоєння учнями
моральних, інтелектуальних, рухових, мобілізаційних,
комунікативних, здоров’єформуючих і здоров’єзбері-
гаючих цінностей фізичної культури з використанням
конвенцій нових елементів елітної національної і світо-
вої культури спортивної підготовки.

Педагогічний ефект фізкультурної освіти по-
винен виявлятися не тільки в передбачених учнями
нових знань в галузі „фізична культура”, формуванні
рухових умінь і навичок, розвитку фізичних здібнос-
тей і позитивного мотиваційного ставлення до на-
вчального предмета „Фізична культура”, але й спо-
нукати учня до саморозвитку, самовираження,
самооцінки, самоконтролю, самопізнанню, самови-
ховання, саморегуляції, самовизначенню, самоосві-
ти, самовдосконалення, тобто самореалізації, яка є
важливим феноменом культури взагалі.

Для нової методології фізкультурної освіти
принциповим стає розуміння інтегративної сутності
розвитку учня, його інтелектуальної, соціо- біо- пси-
хологічної і фізичної (рухової) сфери. У зв’язку з цим,
методологічно виправданою вважається будова пе-
дагогічної системи фізкультурного виховання у школі,
де учень розглядається: а) як суб’єкт предметно-пізна-
вальної діяльності; б) як суб’єкт соціальної активності;
в) як суб’єкт екзистенціальної (саморозвитку) актив-
ності; г) як суб’єкт фізичної (рухової) активності.

Вважаємо, що укладачі педагогічних техно-
логій фізкультурної освіти повинні враховувати такі
підходи:
- діяльнісний підхід до засвоєння складових фізкуль-
турної освіти, який орієнтує не тільки на засвоєння
теоретичних знань, практичних умінь та навичок,
але й орієнтує на : а) способи цього засвоєння; б)
зразки і способи мислення та діяльності; в) розви-
ток пізнавальних, творчих і фізичних потенцій учнів;
особливість цього підходу полягає в спрямованості
учнів на свідоме використання способів діяльності
інтелектуального і практичного (рухова активність,
розвиток фізичних якостей, уміння і навички) ха-
рактеру та умінь застосовувати їх у самореалізації
здорового способу життя;

- підхід до організації навчально-виховного процесу
на основі: а) індивідуалізації і диференціації; б) ура-
хування потреб і нахилів учнів; в) об’єктивного
оцінювання навчальних досягнень учнів з викори-
станням різноманітних способів і засобів контро-
лю; г) формування позитивних ціннісних орієнтацій
в сфері здорового способу життя;

- підхід до засвоєння фізкультурної освіти на основі
самовиховання, саморозвитку, самовизначення,
самореалізації тощо, з урахуванням здібностей до
певного виду фізкультурної діяльності.

Орієнтуючись на провідні функції фізичного
виховання учнів 1-12 класів (пізнавальна, виховна,
розвивальна і оздоровча), ми розглянемо головні
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функції кожного ступеня навчання. Так, головною
функцією першого ступеня загальноосвітнього на-
вчального закладу (1-4 кл.) є введення учнів у світ
фізичної культури за допомогою формування в них
“школи” рухів, початкового рівня таких рухових
здібностей як швидкість, спритність, гнучкість, коор-
динація рухів, відповідного обсягу теоретико-мето-
дичних знань, гігієнічних і валеологічних знань тощо.

До основних цілей ми відносимо:
1)формування в учнів поняття про те, що піклування
людини про власне здоров’я – це не лише особиста
справа, а й громадський обов’язок;

2)використання різноманітних засобів фізичної куль-
тури, сприяння зміцненню здоров’я та фізичного
розвитку учнів;

3)озброєння учнів уміннями та навичками органі-
зації здорового способу життя;

4)формування знань та вмінь запобігання травматиз-
му, здійснення першої долікарської допомоги при
травмах або пошкодженнях;

5)формування “школи” рухів і основних рухових
здібностей.

Орієнтуючись на основні цілі, у початкових
класах при проведенні різноманітних форм шкільної
фізичної культури пропонуємо вирішувати такі
провідні завдання пізнавального, виховного й розви-
вального характеру:
- досягти засвоєння учнями теоретичних тем, визна-
чених програмою “Основи здоров’я і фізична куль-
тура”;

- навчити учнів виконувати організовуючі та строй-
ові вправи;

- сформувати в учнів уміння виконувати різноманітні
комплекси загальнорозвивальних вправ з предме-
тами і без предметів;

- вивчити з учнями спеціальні, підготовчі й основні
фізичні вправи з розділів навчальної програми;

- прийняти в учнів контрольні та навчальні нормати-
ви, орієнтовний та обов’язковий (4кл.) комплекс-
ний тест оцінки стану фізичної підготовленості.
Згідно з наказом МОН України № 1008 від
06.11.2008р. (9) до оприлюднення методичних реко-
мендацій щодо особливостей застосування конт-
рольних навчальних нормативів і вимог, відмінити
виконання вправ, які визначають рівень розвитку
таких фізичних якостей як витривалість та швидкість.

- забезпечити певний обсяг елементарних уявлень
учнів про фізичну культуру, її складові і засоби ре-
алізації;

- ознайомити учнів з характерними особливостями
фізичної культури та історичного надбання в цій
галузі.

Кожне з провідних завдань передбачає більш
конкретні завдання, наприклад, засвоєння знань пра-
вил техніки безпеки, розвиток швидкісних здібностей
або вивчення техніки перекиду вперед, засвоєння
правил рухливих ігор тощо.

Головною функцією другого ступеня навчан-
ня (5-9 кл.) є створення фундаменту фізичного здоро-
в’я учнів за допомогою подальшого розвитку рухових

здібностей, сформованих у першому ступені, і актив-
ного формування силових і швидкісно-силових здібно-
стей, загальної і спеціальної витривалості. Крім цієї
функції, у 5-9 класах необхідно реалізовувати діагнос-
тично-прогностичну функцію з метою виявлення на
основі певного розвитку рухових здібностей, потреб і
схильностей учнів орієнтовного спортивного проф-
ілю (легка атлетика, гімнастика, спортивні ігри тощо).

Відповідно до функцій шкільної фізичної куль-
тури в 5-9 класах, змінюються цілі й завдання фізич-
ного виховання учнів основної школи.

До основних цілей ми відносимо:
1)дотримання головних правил здорового способу
життя;

2)продовження розвитку швидкості, спритності, ко-
ординації рухів, гнучкості і формування силових та
швидкісно-силових здібностей;

3)закріплення вмінь та навичок виконання спеціаль-
них, підготовчих та основних фізичних вправ, пе-
редбачених розділами програми;

4)озброєння учнів знаннями та вміннями здійснюва-
ти самоконтроль під час виконання фізичних вправ;

5)орієнтація учнів на вибір певного виду спорту для
позакласних і позашкільних занять.

Похідними від основних цілей у середніх кла-
сах є такі провідні завдання:
- озброєння учнів теоретико-методичними знання-
ми, передбаченими навчальною програмою;

- засвоєння учнями основ фізичної, технічної і так-
тичної підготовки за всіма розділами програми з
урахуванням статевих і антропометричних особ-
ливостей, а також рівня фізичної підготовки;

- навчання учнів контролювати стан фізичної підго-
товленості за допомогою рухових тестів;

- озброєння учнів уміннями аналізувати власний
стан здоров’я за допомогою пульсу, дихання, при-
ладів для вимірювання артеріального тиску тощо;

- складання учнями контрольних і навчальних нор-
мативів та орієнтовного та обов’язкового (9 кл.)
комплексного тесту оцінки стану фізичної підго-
товленості.

Як і в початковій школі, для кожного класу та
певного розділу програми завдання конкретизують-
ся: поглиблене засвоєння техніки виконання основ-
них фізичних вправ; формування індивідуальних і
командних тактичних дій у спортивних іграх тощо.

На основі достатнього рівня сформованості
“школи” рухів, розвитку основних рухових здібнос-
тей і визначення спортивного профілю, у третьому
ступені головною функцією слід вважати фізкультур-
но-спортивне вдосконалення, де учні складають інди-
відуальні програми фізичного розвитку й удоскона-
лення в обраному виді спортивної спеціалізації.

До основних цілей старшої школи ми відносимо:
1)озброєння учнів філософськими, соціально-еконо-
мічними, психолого-педагогічними, екологічними
та науково-теоретичними знаннями в галузі фізич-
ної культури;

2)озброєння учнів санітарно-гігієнічними, медико-
біологічними і спеціальними знаннями в галузі
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фізичної культури із забезпечення здорового спо-
собу життя;

3)формування основ проектування та конструюван-
ня програм індивідуального фізичного розвитку й
удосконалення;

4)закріплення техніки виконання спеціальних, підго-
товчих та основних фізичних вправ з кожного розд-
ілу програми та обраного виду спорту;

5)вивчення правил та основ методики проведення
занять з певного розділу програми з учнями мо-
лодших класів;

6)формування вміння досліджувати власну освітню
траєкторію в галузі «Фізична культура», динаміку
зрушень у стані здоров’я й фізичної підготовленості;

7)складання учнями контрольних і навчальних нор-
мативів, орієнтовного та обов’язкового комплекс-
ного тесту (11 кл.) оцінки стану фізичної підготов-
леності.

Похідними від основних цілей ми пропонує-
мо такі провідні завдання:
- засвоєння учнями актуальних науково-теоретичних
знань з різних аспектів фізичної культури;

- озброєння учнів знаннями, уміннями та навичка-
ми діагностування власного стану здоров’я та фізич-
ної підготовленості;

- навчання учнів на основі діагностики власного ста-
ну здоров’я, фізичної підготовленості та антропо-
метричних показників розробляти програму роз-
витку власного здоров’я та  фізичного
вдосконалення;

- формування в учнів аналітичного ставлення до тех-
ніки виконання різноманітних фізичних вправ з
різних розділів програми;

- навчання учнів аналізувати власний освітній про-
дукт діяльності, який виражається в кількісних по-
казниках виконання навчальних нормативів і рухо-
вих тестів;

- озброєння учнів змістом і методикою проведення
занять фізичними вправами з учнями молодших
класів.

Далі провідні завдання повинні конкретизува-
тися: розвиток певних м’язових груп; засвоєння ком-
плексу вправ для правильної постави, формування
певних індивідуальних тактичних дій тощо.

Процес формування компетентності учнів у
галузі “Фізична культура” повинен носити безперер-
вний характер протягом 12 років. Якість забезпечен-
ня цього процесу залежить від належного наукового
програмно-методичного забезпечення фізичного
виховання школярів, розробки й упровадження пріо-
ритетних наукових досліджень на основі постійного
здійснення моніторингу рівня здоров’я і фізичного
розвитку учнів, створення комп’ютерних технологій
для розробки індивідуальних програм фізичного роз-
витку та вдосконалення.

Результати цих досліджень повинні постійно
висвітлюватися у літературних джерелах і періодич-
них виданнях, обговорюватися на науково-практич-
них семінарах і конференціях Міністерства освіти і
науки України.

Організаційно-педагогічну основу фізичного
виховання середньої загальноосвітньої школи скла-
дає навчальний предмет “Фізична культура”.

Зміст цього навчального предмета визначаєть-
ся навчальною програмою, яка повинна базуватися
на принципах прогностичної педагогіки, що підкрес-
лено “Концепцією фізичного виховання” у системі
освіти України (5), і враховувати статеві і вікові особ-
ливості школярів.

На сучасному етапі розвитку школи про-
відною метою її діяльності є соціалізація учнів. Вона
передбачає передачу учням та якісне засвоєння соц-
іального досвіду в галузі фізичної культури. Але ав-
тори попередніх програм обмежувалися тільки базо-
вим обсягом фізкультурних знань, умінь і навичок.

Сучасні науково-теоретичні підходи до проек-
тування змісту фізкультурної освіти передбачають
наявність чотирьох складових: знання (про природу,
суспільство, людину в її соціальних і біологічних ас-
пектах; способи діяльності інтелектуального й прак-
тичного характеру, соціальні відносини тощо); досвід
здійснення способів діяльності інтелектуального й
практичного характеру; досвід творчого використан-
ня способів діяльності інтелектуального й практич-
ного характеру в нових, нетрадиційних, невідомих
учню умовах; досвід емоційно-ціннісного ставлення
до того, що вивчається, до навчального процесу, до
світорозуміння, що дозволяє визначити своє місце та
роль кожним учнем у власній життєдіяльності, і, як
наслідок, сформований сучасний світогляд..

Специфічними засобами фізичного вихован-
ня є фізичні вправи, санітарно-гігієнічні фактори та
оздоровчі сили природи. Важливим засобом є орган-
ізація та забезпечення системи здорового способу
життя в кожному навчальному закладі. провідною
формою, де ці засоби необхідно реалізовувати є урок
фізичної культури.

Уроки повинні забезпечити певний рівень ком-
петентності учнів у галузі “Фізична культура”, які
зумовлені “Державними стандартами”.

До основних характеристик сучасного ефек-
тивного уроку необхідно віднести:
1)педагогічно обґрунтовану стратегію і тактику кер-
івництва навчально-виховним процесом з боку
вчителя;

2)цілеспрямовану, напружену, але посильну, якісно
організовану та результативну навчальну діяльність
учнів;

3)науково обґрунтований добір і раціональне вико-
ристання змісту навчального матеріалу, методів і
форм організації навчальної діяльності учнів;

4)наявність диференційованого та індивідуального
підходу в навчанні;

5)всебічність, об’єктивність та безпечність здійснен-
ня контролю й корекції навчальних досягнень учнів;

6)творча взаємодія вчителя та учнів, яка виражаєть-
ся в усвідомленні цілей навчання, високій працез-
датності, демократичності відношень, відповідаль-
ності кожного за результат навчання;

7)належне матеріально-технічне забезпечення на-
вчального процесу.
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Окрім уроку, система шкільного фізичного
виховання передбачає використання різноманітних
форм фізичної культури з метою забезпечення опти-
мального рухового режиму.

До основних з них теорія й сучасна педагогіч-
на практика відносять:
1)фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчаль-
ного дня (гімнастика до навчальних занять, фізкуль-
турні хвилини на загальноосвітніх уроках, «пере-
рви здоров’я» (фізичні вправи та рухливі ігри на
продовжених перервах), «година фізичної культу-
ри» в групах продовженого дня тощо);

2)позакласні спортивно-тренувальні заходи (гуртки
фізичної культури, спортивні секції з різних видів
спорту, групи загальної фізичної підготовки, танцю-
вально-спортивні гуртки тощо);

3)фізкультурно-масові та спортивні заходи (олімпіа-
ди; спартакіади; дні бігуна, стрибуна тощо; зма-
гання з різних видів спорту; туристичні походи, зльо-
ти; військово-спортивні ігри; товариські змагання
з іншими школами; районні (міські) змагання згідно
із затвердженим планом тощо.

Під час проведення всіх форм фізичного вихо-
вання керуватися «Положенням про фізкультурно-
оздоровчий комплекс учнів «Крок до здоров’я».

Добір і впровадження вище зазначених різних
форм фізичного виховання є справою кожної школи,
яка рішенням педради визначає ці форми. Головним
критерієм є те, що школа повинна забезпечити уч-
ням руховий режим обсягом 8-12 годин.

На це звертає увагу і сумісне рішення МОН
України, Міністерства охорони здоров’я, Міністер-
ства сім’ї, молоді та спорту (10) в третьому пункті:
Розробити методичні рекомендації керівникам на-
вчальних закладів, батькам, учням і студентам щодо
дотримання рухової активності учнями і студентсь-
кою молоддю у навчальний та поза навчальний час в
обсязі 8-12 годин на тиждень.

Важливою фізкультурно-оздоровчою формою
з лікувальним ефектом є заняття з учнями, які за ста-
ном здоров’я віднесені до спеціальної медичної гру-
пи. Робота такої групи організується за наказом кер-
івника навчального закладу, який складається за
показниками поглибленого медичного огляду, що
проводиться щорічно до 1 жовтня.

Для якісного і своєчасного проведення поглиб-
леного медичного огляду, а також забезпечення
лікарсько-педагогічного контролю сумісним рішен-
ням МОН України, Міністерства охорони здоров’я,
Міністерства сім’ї, молоді та спорту (10) визначено:
7. Розробити інструкцію про визначення груп за ста-
ном здоров’я для занять з фізичної культури та Поло-
ження про здійснення медико-педагогічного контро-
лю під час уроків фізичного виховання. 8.Внести зміни
до наказу МОЗ України від 23.02.2000 № 33 «Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони
здоров’я», передбачивши посаду медичної сестри
(фельдшера) із розрахунку 1 посада на 400 учнів, але
не менше 0,25 посади; та лікаря-педіатра із розрахун-
ку 1 посада на 1000 учнів загальноосвітнього навчаль-
ного закладу.

Медичне забезпечення шкільного фізичного
виховання є провідною умовою його якісного
здійснення. Оздоровча спрямованість є пріоритетною
функцією всіх навчальних й фізкультурно-спортив-
них форм.

Високоефективне медичне обслуговування
здійснюється органами охорони здоров’я та систе-
мою лікарсько-фізкультурних диспансерів і передба-
чає такі заходи:
1)поглиблений медичний огляд учнів 1-11 класів з
метою розподілу учнів за медичними групами;

2)систематичне проведення лікарсько-педагогічного
контролю під час проведення різних форм шкільно-
го фізичного виховання;

3)здійснення медичних консультацій для вчителів,
учнів та їх батьків з питань створення оптимально-
го рухового режиму в школі й домашніх умовах;

4)санітарно-гігієнічний нагляд за місцями проведен-
ня занять з фізичної культури та спорту;

5)організація та проведення занять з дітьми, які відне-
сені за станом здоров’я до спеціальної медичної
групи.

Підвищенню ефективності медичного забез-
печення фізичного виховання учнів сприятиме вве-
дення до штатів кожного навчального закладу медич-
ного працівника, організація занять з лікувальної
фізичної культури з дітьми, які віднесені до спеціаль-
ної медичної групи за спеціальною програмою; сис-
тематичне проведення заходів щодо запобігання трав-
матизму в учнів.

Усі названі форми фізичного виховання, –
відзначається у Концепції фізичного виховання у си-
стемі освіти України (5), – здійснюються в рамках дер-
жавної системи безкоштовно. В окремих випадках
деякі факультативні фізкультурно-спортивні заняття
(теніс, плавання, атлетична гімнастика, східні одно-
борства тощо) можуть організовуватись на платній
основі.

Організаційною основою шкільного фізично-
го виховання є структурні підрозділи Міністерства
освіти і науки України, обласні, міські та районні уп-
равління освіти, СДЮШОР, ДЮСШ, ліцеї та училища
фізичної культури.

Програмне забезпечення фізичного вихован-
ня в загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях тощо
здійснюється відповідно до державної програми.

Навчальна програма визначає основні цілі й
завдання предмета “Фізична культура”, зміст навчаль-
ного матеріалу, умови організації навчально-вихов-
ного процесу, критерії оцінювання навчальних до-
сягнень учнів.

Навчальні програми розробляються для кож-
ної вікової групи та етапу навчання (1-4; 5-9; 10-11(12)
кл.), на основі сучасних досягнень педагогіки, психо-
логії, фізіології розвитку дитячого організму, теорії й
методики фізичного виховання та інших наук.

Нормативне забезпечення фізичного вихован-
ня учнів регламентується системою навчальних і кон-
трольних нормативів, які є критеріями його ефектив-
ності та якості.
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Безпосередньо, з урахуванням ступеня на-
вчання й конкретного класу, цю функцію виконують
також обов’язковий та орієнтовний комплексний тест
оцінки стану фізичної підготовленості.

Згідно з Концепцією фізичного виховання в
системі освіти України (5) та Концепцією 12-річної
середньої загальноосвітньої школи (7), для всіх типів
навчальних закладів визначаються: обсяг рекомендо-
ваного рухового режиму; мінімальна кількість обо-
в’язкових навчальних занять на тиждень; фізіологіч-
но допустимі обсяги тижневого й річного
навантаження; норми матеріально-технічного й
фінансового забезпечення з розрахунку на одного
учня.

У процесі впровадження різноманітних форм
шкільного фізичного виховання слід використовува-
ти систему відомчих стандартів:
а) стандарти навчальної й звітньої документації (жур-
нали, протоколи, відомості, звіти тощо);
б) планування та облік гурткової, секційної, фізкуль-
турно-масової й спортивної роботи;
в) організація та проведення спортивних змагань
тощо.

Методичне забезпечення фізичного вихован-
ня учнів забезпечується необхідною кількістю підруч-
ників, навчальних посібників, дидактичних матеріалів,
методичних розробок, пізнавальної літератури, на-
очних і технічних засобів тощо.

Для керівників закладів освіти й учителів фізич-
ної культури, вихователів і вчителів початкових класів,
що забезпечують фізичне виховання, видаються нор-
мативні, методичні та інформаційні матеріали з пи-
тань фізичної освіти, методики організації фізичного
виховання й спортивної діяльності.

Ефективності методичного забезпечення
шкільного фізичного виховання сприятиме збільшен-
ня обсягу спеціальної науково-теоретичної й мето-
дичної літератури видавництвами країни, створення
інформаційно-навчальних передач на радіо й телеба-
ченні, включення до змісту науково-методичних жур-
налів матеріалів з питань шкільної фізичної культури
й спорту, підготовка комп’ютерних навчально-трену-
вальних, діагностично-прогностичних та лікувально-
коригуючих програм, систематичне та якісне прове-
дення різноманітних форм підвищення кваліфікації
вчителів (курси, семінари, конференції тощо).

Лінгвістичне забезпечення системи фізично-
го виховання регламентується IV розділом Національ-
ної доктрини розвитку освіти “Стратегія мовної осв-
іти” (4), в якому стверджується, що у державі
створюється система безперервної освіти, яка забез-
печує обов’язкове оволодіння громадянами України
державною мовою. Згідно з цим, фізичне виховання
в загальноосвітній школі має відбуватися державною
мовою у відповідності із загальноприйнятими нор-
мами у галузі фізичної культури.

Презентація та вивчення основних понять і
термінів з різних галузей фізичної культури має роз-
ширюватися й конкретизуватися залежно від рівня
навчання. Якість здійснення цього процесу залежить
від належного рівня мовлення викладачів, що вклю-

чає володіння українською мовою взагалі й, безумов-
но, спортивною термінологією.

Кадрове забезпечення фізичного виховання в
загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється
вчителями фізичної культури, які мають спеціальну
освіту, отриману під час навчання в педагогічних
інститутах, університетах або інститутах, академіях і
університетах фізичної культури, і вчителями почат-
кових класів, які закінчили педагогічні училища й ко-
леджи, факультети початкових класів педагогічних
інститутів і університетів.

Їх кваліфікація підтверджується дипломом або
сертифікатом, виданим державною установою, що
має право на підготовку фахівців фізичної культури
й спорту.

Удосконалення системи кадрового забезпечен-
ня фізичної культури в загальноосвітніх закладах зале-
жить від якісної теоретичної, методичної й практичної
підготовки фахівців. Це повинні забезпечувати
відповідні вищі навчальні заклади 1-4 рівня акредитації,
а також інститути післядипломної освіти під час курсів
підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури.

Це питання розглядається МОН України,
Міністерством охорони здоров’я, Міністерством
сім’ї, молоді та спорту, а саме у сумісному рішенні у
пунктах 9 і 10 (10):

9. Запровадити при ліцензуванні та акредитації
вищих навчальних закладів врахування рівня органі-
зації навчального процесу з фізичного виховання (на-
явність кафедр фізичного виховання, висококваліфі-
кованих викладацьких кадрів, науково-методичного,
інформаційного, медичного, матеріально-технічно-
го і фінансового забезпечення викладання дисциплі-
ни «фізичне виховання».

10. Здійснити перевірку вищих навчальних зак-
ладів, які готують фахівців за галуззю знань «фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини щодо відповід-
ності дотримання ліцензійним умовам.

У міжкурсовий період питання підвищення
кваліфікації вчителів повинні вирішувати районні
(міські) управління освіти.

Ефективність функціонування системи
шкільного фізичного виховання залежить від якісно-
го матеріально-технічного забезпечення закладів ос-
віти. Матеріально-технічна база сучасного згально-
освітнього закладу з урахуванням статусу й кількості
учнів повинна включати певну кількість зон для якіс-
ного забезпечення різноманітних фізкультурно-оздо-
ровчих, урочних і позаурочних форм роботи. Для
цього навчальний заклад повинен мати спортивне
легкоатлетичне ядро, майданчики для спортивних
ігор, спортивний зал, який трансформується з гімна-
стичного на ігровий, тренажерний зал, достатню
кількість обладнання та інвентарю, технічні засоби
навчання, комп’ютерну техніку тощо.

Матеріально-технічна база повинна відповіда-
ти санітарно-гігієнічним вимогам і правилам техніки
безпеки, її готовність документально оформляється
до початку нового навчального року.

Належне фінансове забезпечення сприятиме
якісному впровадженню різноманітних форм
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шкільного фізичного виховання та врахуванню по-
треб та нахилів учнів. Цьому сприятиме:
1)гарантоване фінансове забезпечення будови та ек-
сплуатації матеріально-технічної бази шкіл;

2)оплата позакласної спортивно-масової роботи в
межах: 0,5 ставки вчителя згідно з його тарифіка-
цією в школі до 30 класів-комплектів; 1 ставки вчи-
теля згідно з його тарифікацією в школі, де 30 і
більше класів-комплектів;

3)оплата роботи вчителів або медичного персоналу,
що проводять заняття з учнями спеціальної медич-
ної групи (2 години на тиждень) у межах їхньої та-
рифікації.

Згідно з Концепцією фізичного виховання в
системі освіти України, додатковими джерелами
фінансування можуть бути: добровільні внески дер-
жавних і приватних підприємств, фірм, акціонерних
компаній, громадських організацій, вітчизняних і за-
рубіжних благодійних фондів; кошти, отримані за
надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню,
проведення масових спортивних заходів та здавання
в оренду своїх спортивних баз і споруд; доходи від
комерційної діяльності й упровадження науково-ме-
тодичних розробок та інші надходження, що не супе-
речать чинному законодавству.

Висновки.
Управління фізичним вихованням в середній

загальноосвітній школі повинно являти собою систе-
му державно-громадської діяльності, яка керується
принципами взаємної відповідальності, взаємодії дер-
жавних органів управління й громадського самовря-
дування. До основних напрямків вдосконалення уп-
равління фізичним вихованням необхідно віднести:
використання сучасних науково обґрунтованих ме-
тодів і форм управління; упровадження новітніх
інформаційних технологій, які передбачають створен-
ня банків даних здоров’я всіх учнів та поступове
відстеження динаміки його змін протягом навчання
в школі; розробка інструктивно-методичних матері-
алів, які регламентують діяльність управлінь освіти,
керівників закладів освіти і педагогів щодо якісної
організації фізичного виховання в загальноосвітніх
школах і ДЮСШ; підготовка програмно-методично-
го забезпечення фізичного виховання учнів (програ-
ми, підручники, посібники, наочний та роздатковий
дидактичний матеріал, зошити тощо); створення оп-
тимальних перспективних і поточних планів спортив-
но-масових заходів школярів на терміни 5, 3 і 1 рік;
удосконалення змісту звітної документації; удоско-
налення системи державно-громадського оцінюван-
ня рівня постановки фізичного виховання, орієнто-
ваного на світові стандарти.
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РІВЕНЬ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІЧЕНОСТІ
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Анотація. Вивчено рівень олімпійської освіченості студентів
вищих навчальних закладів Автономної республіки Крим та
встановлено зв’язки між її критеріями. З’ясовано, що студен-
ти вищих навчальних закладів Автономної республіки Крим
мають низький  рівень олімпійської освіченості та вихова-
ності, відсутні зв’язки між знаннями , мотивацією та прак-
тичними навичками , що ставить  проблему підвищення ефек-
тивності  роботи з  олімпійської освіти студентів з
використанням різних її форм і методів.
Ключові слова: олімпійська освіченість, рівень, критерії,
Крим, студенти.
Аннотация. Виноградов А.А., Мутьев А.В. Уровень олим-
пийской  образованности студентов Крыма. Изучен уро-
вень олимпийской образованности студентов высших учеб-
ных заведений Автономной республики Крым и определены
связи между ее критериями.  Установлено, что студенты выс-
ших учебных заведений Автономной республики Крым име-
ют низкий уровень олимпийской образованности и воспи-
танности, отсутствует взаимосвязь  между различными ее
критериями, что ставит проблему повышения эффективнос-
ти работы по олимпийскому образованию студентов с ис-
пользованием различных ее форм и методов.
Ключевые  слова: олимпийское образование, олимпийская
образованность, уровень, критерии, Крым, студенты.
Annotation. Vinogradov M. Mutev A. Level of Olympic
education of students of Crimea. The article devoted to the
study of the level of Olympic education from students of Crimea
and level of communication between it criteria. The students of
higher educational establishments of Crimea have the low level
of Olympic education, intercommunication between different
its criteria is absent, that puts the problem of increase of
efficiency of work on education of students with the use of
different its forms and methods.
Key words:  Olympic education, level, criteria, Crimea, students.

Вступ.
Ідеї олімпізму все більш пронизують сучасну

культуру, поєднують рішення олімпійських завдань
із загальними завданнями людства.

Як універсальне явище, спорт здатний задо-
вольняти фізичні і духовні потреби людини, які виз-
начаються ступенем зрілості суспільства, його мож-
ливостями.
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Це відображається в такому широкому понятті,
як «здоров’я». Основоположне соціокультурне зна-
чення і призначення міжнародного олімпійського
руху зводиться до рішення проблеми збереження і
зміцнення здоров’я людини.

Людині притаманні соціальна та біологічна
потреби у всебічному гармонічному розвитку. Цим
визначається соціокультурна природа олімпізму:
фізичне, інтелектуальне та етичне вдосконалення
людини.

Загальним недоліком концепцій фізичного
виховання (в яких до останнього часу, як правило, не
було місця олімпійському вихованню), є те, що вони
зводяться лише до фізичної підготовки молоді, до вдос-
коналення її рухових здібностей; до вирішення оздо-
ровчих завдань, відповідній профілактиці.

Таку однобічність в розумінні завдань фізич-
ного виховання можна побачити, якщо звернутися
до аналізу навчальних програм з фізичного вихован-
ня студентської молоді.

Суттєве змінення їх змісту та цільових настанов,
адекватних соціальній природі фізичної культури, доз-
волить концептуально модифікувати всю систему
фізичного виховання. Таке бачення проблеми фізич-
ного виховання набуває культурологічного забарвлен-
ня та розкриває органічну єдність фізичного та духов-
ного в людині, адже олімпійський рух, який спирається
на філософію олімпізму, є не тільки змагальна
діяльність, м’язова активність, досягнення «фізичної
досконалості» атлета, але й духовно-творча активність,
тісно пов’язана з фізичною освітою та вихованням.

Одним із варіантів вирішення цієї складної про-
блеми може бути організація освітньо виховного
процесу на основі ідеології олімпізму, шляхом олім-
пійської освіти [2, 8].

Головною метою олімпійської освіти є впро-
вадження дієвої системи фізкультурної просвіти, яка
покликана сприяти вихованню учнів на гуманістич-
них ідеалах олімпізму, формуванню знань в галузі
олімпізму і Олімпійських ігор, формуванню традицій
і культури здорового способу життя, престижу здо-
ров’я, залучення до активних занять фізичною куль-
турою і спортом [2, 5].

Сьогодні в Україні створена дієва фундамен-
тальна система олімпійської освіти в результаті
спільної діяльності НОК, ОАУ та Регіональних центрів
олімпійських досліджень [1, 6].

Проблемам дослідження рівня олімпійської
обізнаності учнів в сучасній науковій літературі при-
свячена низка праць [3, 4, 7]. Їх аналіз свідчить про
низький рівень засвоєння знань про олімпійський рух,
ідеали і цінності олімпізму як в Україні так і в інших
державах світу (Чехії, Польщі, Німеччини, Греції, Угор-
щини) [3], що обумовлює проблему підвищення
ефективності роботи з олімпійської освіти в освітніх
закладах.

Знання про олімпійський рух (інформаційний
блок) поряд із мотивацією, розвитком здібностей,
умінь і навичок та закріпленням типів, зразків, моде-
лей поведінки людини у відповідності з олімпійськи-

ми ідеалами [9] є основними показниками і компо-
нентами олімпійської культури особи, пов’язаними з
основними цінностями цієї культури.

Загальноосвітнім напрямом української сис-
теми олімпійської освіти  передбачається поширен-
ня знань про історію олімпійського руху (від Старо-
давньої Греції до наших днів), розвиток сучасного
олімпійського спорту, Ігор Олімпіад і Олімпійських
зимових ігор, основні принципи олімпізму, структу-
ри міжнародного олімпійського руху (діяльність
МОК, НОКів, НСФ) та його правові основи, особли-
вості олімпійських свят, символіку й атрибутику, ви-
датних діячів олімпійського руху, включаючи не тільки
гуманістичний, соціальний, етичний, моральний,
патріотичний, а й ряд інших аспектів. [2].

Система олімпійської освіти в Автономній рес-
публіці Крим формується, як складова частина за-
гальнодержавної системи олімпійської освіти. Пев-
ними кроками у її розбудові було створення в освітніх
закладах «Олімпійських стендів»,  регулярне прове-
дення бесід, конкурсів, вікторин з олімпійської тема-
тики, але впровадження системи олімпійської освіти
в Автономній республіці Крим неможливе без мас-
штабного вивчення рівня олімпійської освіченості
учнів та студентів освітніх закладів автономії.

Робота виконана згідно до плану НДР Тавр-
ійського національного університету ім. В.І. Вер-
надського

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є вивчення рівня олімпійської

освіченості студентів вищих навчальних закладів Ав-
тономної республіки Крим.

Завдання роботи:
1. Вивчити рівень знань, мотивації та практичних на-
вичок в галузі олімпійської освіти.

2.  Простежити зв’язок між різними критеріями олім-
пійської освіченості.

3. Визначити перспективи подальшого вдосконален-
ня системи олімпійської освіти студентів Криму в
загальноосвітньому напряму.

Методи й організація дослідження. Під час
дослідження використовували наступні методи:
аналіз, синтез, систематизація наукової та науково-
методичної літератури, опитування, анкетування,
методи математичної статистики. Дослідження було
організовано в началі першого семестру 2008/09 на-
вчального року. Було здійснено анкетування 80 сту-
дентів першого курсу студентів не фізкультурних спец-
іальностей вузів Криму. Анкета містила три блоки
питань відповідно до основних критеріїв олімпійсь-
кої освіченості та вихованості:
1 критерій – Сформованість системи знань в галузі
олімпізму та олімпійського руху.

2 критерій – Сформованість системи відношень та
мотивації в галузі олімпізму та олімпійського руху.

3 критерій – Сформованість системи умінь та нави-
чок використовувати олімпійські знання в своєму
стилі життя.

Перший блок був розроблений відповідно до
рекомендацій для вікторин з Олімпійського спорту
для учнів старших класів [2] містив 17 питань, які відоб-
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ражали рівень знань учнів щодо Олімпійських ігор
Стародавньої Греції, Відродження Олімпійських ігор
і історії Олімпійських ігор сучасності та  Олімпійсь-
кого руху в Україні. Визначали відсоток вірних відпо-
відей. Другий блок питань визначав рівень мотивації
до перемоги, інтересу до змагань. Третій блок визна-
чав ступень участі респондентів у заняттях фізични-
ми вправами, участь у змаганнях та стиль їх поведін-
ки під час змагань.

Результати дослідження.
В цілому рівень знань студентів про олімпійсь-

кий рух був досить низький. Стато-математична об-
робка отриманих даних показала, що студенти дали
правильні відповіді на 46,5+1,7 % питань пов’язаних
із історією Олімпійських ігор Стародавньої Греції та
на 45,0+2,4 % з відродження Олімпійських ігор і  історії
Олімпійських ігор сучасності. На питання щодо Олі-
мпійського руху України правильні відповіді дали
25,3+2,4 % студентів. Загальний відсоток вірних відпо-
відей в середньому склав – 37,3+1,1%. Причому 98,8
% студентів знали що Олімпійські ігри почали прово-
дитися в Греції, але лише 25,0 % вірно відповіли де
саме. Чим нагороджували переможців Олімпійських
ігор знали   26,3%, засновника сучасного олімпійсь-
кого руху – 40,0% а теперішнього керівника МОК
лише  30,0%. Гірше всього респонденти знали хто зі
спортсменів-українців завоював найбільшу кількість
олімпійських нагород –  16,3 %.

Вивчаючи сформованість системи відношень
та мотивації в галузі олімпізму та олімпійського руху
у студентів було встановлено, що зовсім не інтересу-
ються спортивними змаганнями 11,0% респондентів,
час від часу інтересуються – 55,0%, постійно інтере-
суються деякими видами спорту – 27,5% і постійно
інтересуються багатьма видами спорту – 6,3%. На
запитання щодо прагнення до вдосконалення своїх
якостей 6,0% відповіли що людина досконала вже сама
по собі, 21,0% відповіли що треба розвивати лише ті
здібності і якості до яких у людини є хист та 73,0%
вважають що людина повинна бути розвита всебічно.

Визначаючи ступень участі респондентів у
заняттях фізичними вправами, змаганнях та стиль їх
поведінки під час змагань було встановлено, що 6,3%

респондентів зовсім не займаються фізичними впра-
вами, 72,5% займаються інколи, 14,0% регулярно зай-
маються фізичними вправами та лише 7,5% постійно
відвідують спортивні секції. При цьому 31,0% сту-
дентів ніколи не приймають участь у спортивних зма-
ганнях, 18,0% не приймають участі у змаганнях з
різних причин, проте мають бажання змагатися, 36,0%
постійно приймають участь у змаганнях «для розва-
ги» і 14,0% приймають участь у змаганнях, для вдос-
коналення власних результатів. Своє відношення до
перемоги 51,0% студентів висловили як «головне не
перемога, а участь»,  15,0% вважають, що перемага-
ти треба за будь яку ціну, якщо не прийдеться пору-
шувати правила, 32,5% вважають, що «перемога має
бути перед усім над собою» та 1,0% респондентів
прагнуть перемагати за будь яку ціну, навіть якщо
потрібну бути порушувати правила.

На мал. 1 представлено порівняння рівня ком-
понентів олімпійської освіченості студентів з «ідеаль-
ною» моделлю, яка містить три блоки: інформацій-
ний, мотиваційний та практичний.

Аналіз результатів дослідження свідчить про
те, що студенти вузів Криму мають певні знання про
Олімпійський рух, але їх знання є досить неточними,
розрізненими, фрагментарними. Більшість студентів
декларують необхідність всебічного розвитку люди-
ни, проте самі не займаються фізичними вправами
регулярно, мають дуже низьку мотивацію до пере-
моги та не приймають участь у змаганнях. Кореляц-
ійний аналіз виявив дуже низький рівень зв’язку між
знаннями, мотивацією та практичними навичками.
Таким чином, постає проблема підвищення ефектив-
ності роботи з олімпійської освіти студентів з викори-
станням різних її форм.

Висновки:
1. Студенти вищих навчальних закладів Автономної
республіки Крим мають певні знання про олімп-
ійський рух, але їх знання є досить неточними,  роз-
різненими, фрагментарними.

2.Аналіз виявив дуже низький рівень та відсутність
зв’язку між знаннями, мотивацією та практични-
ми навичками в галузі олімпійського руху.
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Мал. 1.  Порівняння рівня компонентів олімпійської освіченості студентів з «ідеальною» моделлю (%).
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3.Виникає гостра проблема підвищення ефективності
роботи з олімпійської освіти студентів з викорис-
танням різних її форм і методів.

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо в пошуку та науковому обґрунтуванні олімпійсь-
кої освіти студентів, що містить цілу систему розвит-
ку мотивацій, цінностей, інтересів, вмінь і навичок,
що сприятиме залученню учнівської молоді до за-
нять фізичною культурою і спортом, а також  вдоско-
наленні олімпійської культури особистості.
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ГЕНЕЗА ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
Губа А.В.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті досліджено питання виникнення  та роз-
витку феномену управління, виділені історичні етапи роз-
витку теорії управління та менеджменту, розкрито їх сучас-
не  розуміння. Кожна з країн має  свої соціокультурні
передумови розвитку виробничо - економічних і соціальних
відносин, традиції управління, пов’язані зі специфікою мо-
тивації персоналу, стосунками, які склалися між класами -
учасниками  капіталістичного індустріального виробницт-
ва, особливостями розвитку національної економіки тощо.
Ключові слова: феномен управління, історичні етапи, роз-
виток теорії, управління, менеджмент, ґенеза.
Аннотация. Губа А.В. Генезис теории  менеджмента. В
статье исследован вопрос возникновения  и развития фено-
мена управления, выделены исторические этапы развития
теории управления и менеджмента, раскрыто их современ-
ное понимание. Каждая  из стран имеет свои социокультур-
ные предпосылки развития производственно - экономичес-
ких и  социальных отношений, традиции  управления,
связанные со спецификой мотивации персонала, отношени-
ями, которые сложились между классами - участниками ка-

питалистического индустриального производства, особен-
ностями развития национальной экономики и т.п..
Ключевые  слова: феномен управления, исторические эта-
пы, развития теории, управление, менеджмент, генезис.
Anntation.Guba A.V. The genesis of theory of
management. The problem of origin and development of the
phenomenon of managing has been researched in the article.
The historical stages of development of theory of regulation
and management have been singled out and discovered their
modern interpretation. Each of countries has the sociocultural
preconditions of development of industrial economic, social
attitudes. Traditions of management are connected to specificity
of motivation of staff, attitudes between classes, features of
development of national economy.
Key words: phenomenon of management, historical stages,
development of theory, regulation, management, genesis.

Вступ.
Необхідність вивчення ґенези теорії освітньо-

го менеджменту зумовлюється кількома обставина-
ми. По-перше, об’єктивно підійти до вирішення будь-
якого питання можна лише за умови історичного
погляду на весь розвиток проблеми в цілому. По-дру-
ге, історія становлення і розвитку освітнього менед-
жменту має і самостійне значення: важливо критич-
но осмислити помилки і недоліки в цій галузі
педагогіки. По-третє, накопичений досвід у освітньо-
му менеджменті  створює передумови для успішно-
го вирішення сучасних проблем управління освітою,
зокрема, формування управлінської культури май-
бутніх менеджерів освіти.

Питання становлення і розвитку загальної
теорії управління, соціального управління, менедж-
менту свого часу глибоко досліджувалися у працях
багатьох зарубіжних учених [3; 4; 10; 11; 18; 19; 20].

Оскільки освітній менеджмент виокремився із
загальної теорії менеджменту, вважаємо за доцільне
розглянути становлення і розвиток останнього, ґрун-
туючись на працях, присвячених управлінню.

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

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є дослідження проблеми ви-

никнення та розвитку феномену управління.
Результати досліджень.
Феномен управління виник і розвивався в про-

цесі еволюції, від нижчого до вищого, тобто від найп-
ростішого замкненого контуру зі зворотнім зв’язком
на рівні звичайного регулятора (гомеостазу) до утво-
рення контуру зворотного зв’язку з відбором корис-
ної інформації, з органами пам’яті, із синтезом пев-
них структур, які підвищують активність, живучість
систем навіть до їх самоорганізації.

Більш глибоке пізнання феномену управління
вимагає системного дослідження історичного про-
цесу виникнення й упорядкування зв’язків у взаємо-
діях, що постійно ускладнюються, тобто становлення
в живій природі саморегуляції, а в людському
суспільстві – цілеспрямованої діяльності. Таке дослі-
дження виявляє значення понять мети, інформації й
управління в діалектиці об’єктивного світу, сприяє
розкриттю самих механізмів адаптації, самооргані-
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зації й розвитку матерії. Власне становлення функці-
ональних систем, процесів саморегуляції в живій при-
роді й формування сучасного образу людської діяль-
ності, яка створює ноосферу, ознаменували
сходження матерії на подальші рівні розвитку, склав-
ши зміст біологічної й соціальної форм руху.

З тих часів, коли управління почало розгляда-
тися як особливий вид діяльності, уявлення про ньо-
го постійно трансформувалися. До нашого часу на-
лічується велика кількість різноманітних наукових
концепцій, теорій управління й підходів до нього [16].

Аналіз наукових досліджень [8; 11; 14; 16], при-
свячених розвитку теорії управління та менеджмен-
ту, дозволяє виділити три історичні періоди:

1) стародавній (починаючи з 9-7 століття до н.е.
й орієнтовно до початку ХVІІІ століття). Цей період
уважається найбільш тривалим і характеризується
накопиченням досвіду управління, яке ще не було
виділено в самостійну галузь знань;

2) індустріальний (1776 – 1910 рр.), який харак-
теризується пошуками принципів ефективного уп-
равління виробництвом, появою перших теорій нау-
кового управління;

3) системний (1911 – до теперішнього часу).
Управління визнається як самостійна наука. Цей пер-
іод можна схарактеризувати як період систематизації
й інформатизації.

Найважливішою основою формування соціо-
культурних передумов сучасного менеджменту було
формування й ідейне оформлення взаємовідносин у
класі підприємців, управлінців і найманих праців-
ників, які по-різному складалися в різних країнах і в
контекстах різних культур залежно від їх конкретних
традицій. Для характеристики типів менеджменту в
різних соціокультурних умовах ми взяли за основу
спеціальні культурні ознаки: взаємовідносини класів,
індивідуалізм – колективізм, дистанцію влади.

Аналіз теоретичних джерел [ 8; 11; 14; 16] доз-
волив віднести до базових соціокультурних типів ме-
неджменту такі: західноєвропейський, північноаме-
риканський (американський), японський (азійський),
радянський (український).

Виділені такі фактори функціонування менед-
жменту: раціональна організація, особистісний фак-
тор – здатність бути «організатором», тобто «вміти
примусити інших людей слугувати своїй волі, об’єдна-
ти багато людей в успішній спільній діяльності, так
розмістити людей і предмети, щоб бажана корисна
дія повністю виявилася» [17].

Для цього необхідно оцінити здатність людей
до продуктивної діяльності, підібрати відповідних пра-
цівників, примусити їх працювати кожного на своє-
му місці, щоб кожний повністю віддав свої сили й
здібності, об’єднати людей в єдиний колектив, коор-
динувати й субординувати їх зусилля [1].

У дослідженнях голландського вченого Г.Хоф-
штеде з проблем національних і культурних типів уп-
равлінських систем у 70 країнах світу в 60-80 рр. ХХ
ст. зазначається, що в сферах управління й органі-
зації виробництва працюють не тільки ті світоглядні
уявлення, ціннісні орієнтації, норми поведінки, які

люди сприймають з національної культури. Тому си-
стеми менеджменту й виробничої організації суттє-
во відрізняються не тільки в різних цивілізаціях, але й
у більш дрібних етнічних культурних організмах. Він
виділяє 4 базових культурних ознаки, за якими по-
рівнює виробничі організації: «дистанція влади»,
«прагнення уникнення невизначеності», «індивіду-
алізм - колективізм», «чоловічність - жіночність».
Констатація розбіжностей у національно – культур-
них типах менеджменту й організації має велике прак-
тичне значення, бо дозволяє оцінювати сумісність
організаційних культур, перспективи їх взаємодії,
можливі конфлікти й шляхи їх вирішення [21].

Теоретик школи соціальних систем М.Вебер,
визначаючи сутність капіталістичного господарства
на відміну від традиційного, надає організації голов-
ного значення. Якщо в умовах останнього працюва-
ли особисто залежні працівники (раби, кріпаки), пра-
ця яких була основана на особистісному, часто
фізичному примусі, то становлення капіталістично-
го виробництва було пов’язане з раціональною орган-
ізацією й самоорганізацією вільної праці. На відміну
від особисто залежного, вільнонайманого працівни-
ка треба не тільки зацікавити грошовою винагоро-
дою, але й спонукати якісно виконувати роботу, дот-
римуватися, дисципліни, підпорядковуватися хазяїну
й управлінцю, прагнути підвищення ефективності
праці тощо [2].

На початковому етапі становленні капіталі-
стичного виробництва функції власника й управлін-
ця були звичайно поєднані, і лише зі становленням
великого фабричного й індустріального виробницт-
ва стали з’являтися наймані управлінці – менеджери,
що стало передумовою формування специфічної
культури управління. Вона формувалася поступово
й була пов’язана з традиціями, які панували в
суспільстві в стосунках між людьми, нормами пану-
вання й підпорядкування, уявлення про мету й сенс
господарської діяльності, про можливості особистіс-
ної самореалізації в праці тощо [2, с.134].

У Західній Європі взаємовідносини між
підприємцями, управлінцями й найманими праців-
никами формувалися шляхом поступового завою-
вання робітниками соціальних прав в умовах класо-
вої боротьби й розвитку тред – юніонітських та
соціалістичних ідей, тобто в ході розвитку взаємовід-
носин безпосередньо.

Зупинимося на формуванні культури менед-
жменту в США, яка відрізняється від ґенези управлі-
ння в Західній Європі, незважаючи на схожість і гене-
тичну єдність культур. У основі культури Нового Світу
- культура «сильної особистості», зумовлена специф-
ічною переселенською культурою й ідеологією, в якій
голос «крові й ґрунту» не має тієї сили, яка є в тради-
ційних суспільствах: люди відірвані від свого корення,
постійно стикаються з необхідністю завойовувати
позиції в умовах відносної рівності можливостей та
жорсткої конкуренції, соціального «природного
відбору». Однією з базових цінностей американської
культури став успіх як мета прагнень, як основа «аме-
риканської мрії». Важливим елементом цієї культу-
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ри є культ людини - підприємця, який відображений
у найкращих творах американської літератури, на-
приклад, у творчості Дж.Лондона людина, яка має
успіх, уже саме через цей успіх набуває не тільки
суспільного становища, але й морального права уп-
равляти тими, хто є аутсайдерами [9].

На початку ХХ століття в США відбувалося
становлення менеджменту як особливої науки управ-
ління виробництвом. Це час, коли почала складатися
менеджерська культура, школа наукового менедж-
менту Ф.Тейлора та система управління Г.Форда.

Не вдаючись у проблеми власне управлінсь-
кої технології, розглянемо основи управління:
а) ціннісні; б)світоглядні.

Основні вихідні принципи «наукового менед-
жменту» Ф.Тейлор сформулював у класичних пра-
цях «Управління фабрикою» («Shop management»,
1903) та «Основи наукового управління підприєм-
ством» («The principles of scientific management»,
1911). Передусім, кожний індивід, який бере участь у
виробництві, розглядався в них як ізольований, відок-
ремлений від інших та орієнтований включно на підви-
щення оплати своєї праці. Самостійна моральна
цінність праці не бралася до уваги: ні робітник, ні
управлінець не прагнули отримати від неї нематері-
ального задоволення. Трудовий процес технологіч-
но подрібнюється на окремі, по можливості прості
операції, виконання яких доведено до високої доско-
налості й великої інтенсивності [18].

Отже, в основі системи закладено жорстокий
індивідуалізм, цінності, яких досягають, через які ко-
жен працівник прагне успіху й зростання матеріаль-
ного багатства, його здібності розглядаються в пер-
шу чергу в плані найбільш оптимальної адаптації до
роботи машин, а не як творчі потенції особистості.

Ідеологія менеджменту, сформована систе-
мою Тейлора, стала основою «філософії контракту»,
яка зводить стосунки працівника й роботодавця до
продажу максимально ефективної робочої сили за
максимально можливу винагороду [18].

Значний внесок у теорію «наукового менедж-
менту» зробив А.Фойоль [19]. Саме йому належить
виокремлення основних функцій управління: плану-
вання, організація, координація, контроль. Він розро-
бив адміністративну теорію, принципи адміністратив-
ної діяльності. Серед них – єдність керівництва і
командування, підпорядкування приватних інтересів
загальним, усталеність посад структури, ініціативність
робітників тощо. Ідеї даної школи були широко роз-
повсюджені в 10-20-ті роки минулого століття.

Система американських виробничих відносин,
яка склалася, виявилася вельми жорсткою й антагон-
істичною, й на початку ХХ століття Америка зазнала
потрясіння через низку виступів робітників проти
жорсткої експлуатації й приниження, що стало по-
чатком поступового пом’якшення  ідеології сильної
особистості, яке супроводжувалося зміною уявлень
про культуру управління.

Подальшими етапом розвитку культури менед-
жменту в США стала  концепція «людських сто-
сунків», яка сформувалася в кінці 20-х - на початку

30-х років і відображена в праці Елтона Мейо «Людські
проблеми індустріальної цивілізації», яка вийшла в
1933 році. Сутність цього етапу полягає в тому, що
людина більше не розглядається як «машина, орієн-
тована на одержання прибутку»; відбувається усві-
домлення й теоретичне осмислення того факту, що
на продуктивність праці робітників впливають і такі
фактори, як психологічний клімат у колективі, заці-
кавленість до праці й моральне задоволення від її ко-
рисності, емоційний стан тощо. З точки зору Е.Мейо,
ефективність праці залежить від сформованих сто-
сунків у колективі й усвідомлення його загальної мети.
У цих умовах функції менеджера зведені до налагод-
ження солідарного, доброзичливого й продуктивно-
го психологічного клімату, його раціонального анал-
ізу й регуляції, гармонізації стосунків між
працівниками в колективі й між працівниками та
фірмою. Менеджер відрізняється від працівника
тільки тим, що через його професійну кваліфікацію
він здатний до раціоналізації людських стосунків [22].

Однак, згодом теорія «людських стосунків»
зазнала нищівної критики, передусім за декларатив-
ний характер її гуманізму й абстрактний психологізм
рекомендацій, які мало реалізуються на практиці.

Одним з найяскравіших проявів цієї зміни ста-
ли праці Д.Карнегі, які побачили світ у 20-ті роки й
мали велику популярність: у них, по суті, розгортала-
ся нова концепція стосунків між людьми в діловому
спілкуванні й управлінні. Боротьбу за існування як
фундаментальні суспільні стосунки замінило взаємо-
вигідне співробітництво, на місце успіху як владної
цінності прийшов успіх як поступовий рух угору на
підставі здібностей, освіти й кваліфікації. Управління
із системи контролю за технологічною ефективністю
праці й стимулювання її продуктивності з допомо-
гою матеріальної зацікавленості перетворило на ми-
стецтво встановлювати стосунки між людьми й дося-
гати бажаного, зацікавивши їх самих у результаті їхньої
праці. Менеджер з начальника, чий авторитет поля-
гає в досягнутому успіхові, перетворив на людину,
яка досягла   своєї посади на підставі здібностей й
освіти, постійних професійних зусиль, уміння жити в
згоді з людьми й керувати ними [6].

Усе більшого поширення в сучасному амери-
канському  менеджменті набуває модель «єдиної
команди», яка підкріплюється психологічною уста-
новкою на спільну долю. Робітник і службовець роз-
глядаються не просто як наймані працівники, які про-
дають згідно договору певну кількість праць за певну
платню, а як члени компанії, однаково зацікавлені і в
матеріальній винагороді, і в моральному задоволенні
від тієї користі, яку вони надають заради процвітання
справи. Головною проблемою практичного управл-
іння тут стає «реальна гармонізація стосунків ком-
панії й службовців», в тому числі в першу чергу «гар-
монізація їхніх ціннісних орієнтацій» [6, с.25].

Одним з центральних завдань менеджменту
став доведення до працівника мети та інтересів фірми,
залучення його до активної творчої роботи, заохо-
чення ініціативи. Для цього створюються етичні ко-
декси фірм і компаній, які формулюють «філософію»
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й основну мету не тільки безпосередньо в економіч-
ному, а й у соціальному й моральному аспектах з
метою посилити мотивацію персоналу.

Не можна не погодитися з точкою зору дослід-
ників проблем американського менеджменту А.По-
пова Ф.Русінова, а також Л.Євенко, що різниця у виз-
наченнях, велика кількість наукових шкіл і напрямків
свідчать про концептуальну фрагментарність та еклек-
тичність менеджменту як наукової дисципліни  [4; 15].

Найважливішим фактором формування су-
часних систем менеджменту у всьому світі є вплив
японського менеджменту, який показав таку високу
ефективність, що останніми десятиліттями не тільки
вивів Японію до лідерів світового економічного роз-
витку, але й підтвердив, що в ХХІ столітті країна Сон-
ця, що сходить, становить серйозну конкуренцію
США в боротьбі за економічну першість. Користую-
чись загальновідомими принципами організації ви-
робництва й управління, японський менеджмент у
той же час у цілому являє собою неповторну й прак-
тичну не відтворювану в іншокультурному середо-
вищі систему: засновник компанії «Хонда Моторс»
Такео Фудзікава сказав, що японська й американсь-
ка системи управління однакові на 95% і відрізняють-
ся у всіх важливих пунктах. Аналіз наукової літерату-
ри дозволив розмежувати японську й американську
моделі менеджменту за багатьма підставами [12; 13]
(див. табл. 1).

Як бачимо, японська модель більш гнучка в
управлінні й орієнтована на гармонію стосунків у
колективі.

Специфіка японського менеджменту зумовле-
на передусім соціокультурними цінностями й світог-
лядними особливостями японського суспільства, і
його ефективність може бути зрозумілою лише в
зв’язку з цією специфікою, тобто на базі культурних
цінностей країни. Передусім, японська культура ос-
нована на міцних міжособистісних зв’язках, стійкому
колективізмі. Звідси й прихильність японців до фірми,
як до сім’ї. Найважливішими принципами організації
виробництва в Японії   є «три подарунки від бога»:
довічний найм; поступове зростання заробітної платні

та просування „службовою драбинкою” згідно з вис-
лугою років; організація професійних спілок безпо-
середньо на фірмах.

Іншою особливістю японської культури, яка
істотно вплинула на японський менеджмент, на наш
погляд, є її орієнтація на контекст, на реальну ситуа-
цію й пристосування до неї. Світ японця – це, насам-
перед, феноменальний світ «тут і зараз», і його праг-
нення вписатися до нього зумовлює гнучкість
культури й особистості, високу адаптивність.

Формою адаптації до умов сучасного науко-
во – технічного прогресу, які швидко змінюються, в
японців є їх унікальна система: прагнення  навчати-
ся, культ знань. Японець навчається протягом усьо-
го життя. З раннього дитинства малюки відвідують
різні гуртки й секції (дитячі садки відвідують 90% п’я-
тирічних дітей, а японський школяр навчається в се-
редньому 240 днів на рік, у той час як американський
– 180), школярі, як правило, відвідують додаткові за-
няття (школи «Юку»), на виробництві всі регулярно
проходять курси підвищення кваліфікації й перенав-
чання, з  тим, щоб якнайповніше протягом трудово-
го життя дізнатися про різні напрями діяльності фірми
й різні ланки технологічного ланцюжка.

Однак, сучасний японський менеджмент сти-
кається із суттєвими проблемами й труднощами. Се-
ред молоді соціологи відзначають зростання індивіду-
алізму, прагнення створення власної справи, більшої
незалежності від фірми, від колег, швидкого, а не по-
ступового, яке залежить віл вислуги років, підвищен-
ня прибутків, зростання гедоністичних установок.
Тому «три божественних дарунки», які є в основі
японської організації й менеджменту та розглядають-
ся вище, сьогодні поступово піддаються перегляду.
Довічний найм, який прив’язує людину до фірми, вже
не задовольняє молодь, яка прагне спробувати свої
сили в різних сферах діяльності, а залежність оплати
праці й посади від вислуги років не задовольняє само-
любства й не завжди відповідає реальним можливос-
тям сучасного високоосвіченого фахівця. Традицій-
ний «закритий» ринок праці, заснований на принципі
довічного найму, в Японії співіснує з «відкритим»
ринком вільної робочої сили [5].

Таблиця 1 
Характерні риси японської та американської моделей менеджменту 

 
1 2 

Японська модель Американська модель 

Орієнтація управління на групу Орієнтація управління на окрему особистість 
Управлінські рішення приймаються колективно на 
підставі одностайності 

Індивідуальний характер прийняття 
управлінських рішень 

Гнучка структура управління Суворо формалізована структура управління 
Оцінка управління за досягненням гармонії в 
колективі та за колективним результатом 

Оцінка управління за індивідуальним 
результатом 

Колективний контроль Індивідуальний контроль 
Основна якість керівника – уміння здійснювати 
координацію дій і контроль 

Головні якості керівника – професіоналізм та 
ініціатива 

Особисті неформальні стосунки з підлеглими Формальні стосунки з підлеглими 
Уповільнені оцінка праці співробітника та службове 
зростання 

Швидка оцінка результату праці. Пришвидшене 
службове зростання 
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Висновки.
Таким чином, кожна з країн має свої соціо-

культурні передумови розвитку виробничо - еконо-
мічних і соціальних відносин, традиції управління,
пов’язані зі специфікою мотивації персоналу, стосун-
ками, які склалися між класами - учасниками капіта-
лістичного індустріального виробництва, особливо-
стями розвитку національної економіки тощо.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем соціокуль-
турних передумов розвитку виробничо - економіч-
них і соціальних відносин.
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Аннотация. Представлены: уровень показателей физичес-
ких качеств у студентов первых курсов вузов за последние
пять лет; уровень показателей физического качества гиб-
кость у студентов первых курсов вузов за последние пять
лет. Показана динамика  положительных изменений физичес-
кого качества гибкость за первый год обучения в вузе, бла-
годаря применению на  занятиях по физическому воспита-
нию: статических упражнений с сохранением неподвижного
положения тела в условиях достижения максимальной амп-
литуды движения ; специальных упражнений на растягива-
ние позвоночника.
Ключевые  слова: студент, физические качества, гибкость,
упражнения, растягивание, обучение.
Анотація. Довбиш  В.  I.,  Сидоренко  Г. М ., Нефьодова
А. Л.  Гнучкість — одна з основних фізичних якостей
людини. Методика її покращання на заняттях по фізич-
ному вихованню. Представлено: рівень показників  фізич-
них якостей у студентів перших курсів вузів за останні п’ять
років; рівень показників фізичної якості гнучкість у студентів
перших курсів вузів за останні п’ять років. Показано динам-
іку позитивних змін фізичної якості гнучкість за перший рік
навчання у вузі, завдяки застосуванню на заняттях по фізич-
ному вихованню: статичних вправ із збереженням нерухо-
мого положення тіла в умовах досягнення максимальної ам-
плітуди руху; спеціальних вправ  по розтягуванню хребта.
Ключові слова: студент, фiзичнi якості, гнучкість, вправи,
розтягування, навчання.
Annotation. Dovbysh V. I., Sidorenko G. M., Nefjodova A.
L. Flexibility — one of the main physical quality of the
person. The methods of its  development. They are
presented: level of physical quality factors of high school senior
students at the beginning of the first course of high school for
the last five years; the level of the factors of physical flexibility
quality of high school students of first course for the last five
years. Track record of the positive change in physical flexibility
is shown for the first year of the high school students, due to
using of steady-state exercises with conservation of the still
position of the body under condition of the achievement of the
maximum amplitude of the motion; the special exercises for
stretching spinal cord.
Key words: the student, physical quality, flexibility, exercises,
stretch, stretching spinal cord, education.

Введение.
Качество решения задач, поставленных перед

высшей школой, во многом зависит от умения пра-
вильно организовать работу с первокурсниками.
Успешная реализация процесса «вхождения» перво-
курсников в систему вузовской жизни становится
оптимально действенной, если представляет собой
развивающуюся, динамично функционирующую
систему, учитывающую все структурные компонен-
ты данного процесса [1].

Привлечение студентов к занятиям физкуль-
турой и спортом является насущной проблемой се-
годняшнего дня. Это вызвано рядом причин. Состо-
яние здоровья жителей Украины очень низкое. Почти
50% населения имеют неудовлетворительную физи-
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ческую подготовку. Каждый четвертый юноша не
призывается в ряды вооруженных сил Украины. Кро-
ме того, большое влияние на состояние здоровья
населения имеют последствия Чернобыльской ката-
строфы. В то же время занятия по физвоспитанию в
общеобразовательной школе не могут полностью
обеспечить хорошую физическую подготовку. Мно-
го выпускников средней школы имеют низкий уро-
вень физической подготовленности, склонные к раз-
личным заболеваниям, совершенно не думают о
своем здоровье.

Как на Востоке, так и на Западе здоровье все-
гда относилось к одной из важнейших добродетелей
человека. Здоровье всегда способствовало полнок-
ровной, счастливой, творческой трудовой и умствен-
ной деятельности. Ему неизменно соответствуют гиб-
кость, подвижность суставов и сухожилий, пластика
движений, познание техники дыхательной гимнасти-
ки, усиливающей физическую и умственную дея-
тельность, умение управлять своим телом и волей,
удивительные физические возможности [2].

К одному из приоритетных направлений го-
сударственной политики Национальная доктрина раз-
вития образования относит «личностную ориента-
цию образования». Реализация этого направления
имеет важное значение для одной из составляющих
образования — физкультурного образования. Перед
ним доктрина поставила такую цель: во всех звеньях
системы образования путем использования методов
физического воспитания и физкультурно-оздорови-
тельной работы закладываются основы для обеспе-
чения и развития физического, психического, соци-
ального и духовного здоровья каждого члена
общества. Главной функцией основной школы сле-
дует считать интенсивное развитие таких основных
двигательных качеств как быстрота, координация дви-
жений, скоростно-силовые качества и сила. Продол-
жается использование физических упражнений, вли-
яющих на качество дальнейшего развития гибкости и
ловкости [3].

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

Формулировка целей работы.
По данным наблюдений за физическим состо-

янием пришедшей на первый курс молодежи видно,
что в течение последних лет физическая подготовлен-
ность их остается на одном уровне. Более того, ре-
зультаты проведенного тестирования основных физи-
ческих качеств студентов 1-х курсов за последние 5 лет
показывают заметное ухудшение физического состо-
яния молодежи. Особенно плохие показатели резуль-
татов физического качества гибкость у юношей.

Целью работы является исследование физи-
ческого качества гибкость у студентов первых кур-
сов и поиск путей его улучшения.

Результаты исследования.
Исследование физического состояния студен-

тов проводились с использованием теста на гиб-
кость — наклоны туловища вперед из положения
сидя. Исследования проводились с 2007 по 2008 год.

В исследовании принимали участие студенты перво-
го курса Института высоких технологий Харьковско-
го национального университета имени В. Н. Карази-
на и студенты первого курса Харьковского
национального университета радиоэлектроники.

За 5 предыдущих лет в физическом состоянии
студентов не наблюдалось положительных измене-
ний. Лучшие показатели у выносливости, худшие —
у гибкости и с каждым годом эти показатели ухудша-
ются (рис. 1).

По данным исследования за последние 5 лет
показатели гибкости у студентов первых курсов по-
стоянно снижались (рис. 2).

Основными средствами развития гибкости
являются упражнения на растягивание: маховые,
пружинистые движения, с самозахватом, с внешней
помощью или отягощением. Они выполняются как
активные движения за счет произвольного сокраще-
ния мышц или как пассивные, использующие вне-
шние силы. Кроме того, для развития гибкости при-
меняются статические упражнения с сохранением
неподвижного положения тела в условиях достиже-
ния максимальной амплитуды движения. Использо-
вание динамических упражнений сопровождается
ростом активной гибкости на 19 %, а пассивной на
11 %. Применение статических упражнений ведет к
росту активной гибкости на 13 %, а пассивной — на
20 %. Совместное выполнение тех или других упраж-
нений сопровождается примерно равнозначным
эффектом развития гибкости (18-19 %). Наиболее
рациональное сочетание упражнений на растягива-
ние — 40 % упражнений активного характера, 40 %
пассивного и 20 % статического [4].

Учебные занятия для развития гибкости на
первых курсах 2007/08 учебного года были построе-
ны с учетом этих сочетаний упражнений. Большое
внимание было уделено, в первую очередь, растяги-
ванию позвоночника. Для этого применялись следу-
ющие упражнения:

Комплекс упражнений [5]:
1. Боковой наклон. И. п. — широкая стойка. (Стопы
параллельны). Позвоночник растянут, грудная клет-
ка «раскрыта», плечи расслаблены. Вытянуть руки
в стороны ладонями вниз. Носок правой ноги слег-
ка повернуть внутрь, а носок левой наружу так,
чтобы левая ступня стояла перпендикулярно пра-
вой, левая пятка находилась на одной линии со сво-
дом правой стопы. На выдохе повернуть таз и бед-
ра направо и вытягивать позвоночник в наклоне
влево. Мышцы передней поверхности бедер напря-
жены, коленные чашечки подтянуты вверх. Напря-
гая ягодицы, втянуть копчик и, растягивая позво-
ночник, наклоняться в сторону, пока левая рука не
коснется вытянутой левой ноги. Посмотреть вверх.
Дыхание произвольное. Сохранять положение ра-
стягивания до 30 секунд. Затем на вдохе вернуться
в и. п. и выполнить упражнение в другую сторону.

2. Наклоны в стороны. И. п. — широкая стойка. Раз-
вести руки в стороны на уровне плеч ладонями вниз,
вытягивая позвоночник. Не напрягая плеч, поста-
раться потянуться руками как можно дальше. За-
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Рис. 1. Уровень показателей физических качеств у студентов 1-х курсов

Рис. 2. Уровень показателей физического качества гибкость у студентов 1-х курсов
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Таблица 1 
Результаты тестирования студентов в 2007/08 учебном году 

 
Оценка гибкости по 5-ти бальной системе 

5 4 3 2 1 0 
 

Учебный год 
% % % % % % 

В начале 
учебного года 

10 20 21,4 11,4 14,3 22,9 

В конце 
учебного года 

11,2 23,1 23,8 9,6 12,1 20,2 

 

Рис. 3. Соотношение между оценками показателей физического качества гибкости
у студентов первых курсов в 2007/08 учебном году
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тем правую ступню слегка повернуть внутрь, а ле-
вую наружу так, чтобы левая пятка находилась на
одной прямой со сводом правой стопы. Повернуть
голову налево и посмотреть на вытянутые пальцы
левой руки, не меняя положения рук и не напрягая
плеч. На выдохе опуститься вниз, сгибая левую ногу,
пока бедро не будет параллельно полу и не образу-
ет с голенью прямой угол. Правая нога прямая, креп-
ко упирается в пол. Должны почувствовать, как ра-
стягиваются мышцы внутренней поверхности бедер.
Продолжая энергично растягивать мышцы рук и ног
в течение 30 секунд, на вдохе вернуться в и. п. По-
вторить то же в другую сторону.

3. Наклон вперед. И. п. — широкая стойка, пальцы
ног направлены вперед, своды стоп приподняты,
опора на внешние края стоп. Ладони согнутых в

локтях рук на бедрах. Вытянуть весь позвоночник
вверх. На выдохе тянуться вперед-вверх, сгибаясь
только в тазобедренных суставах. Ноги и спина пря-
мые (колени не должны тянуться назад), вес тела
равномерно распределяется на обе ноги. Продол-
жая растягиваться в наклоне вперед, коснуться ру-
ками пола перед собой. Потянуть мышцы задней
поверхности бедер. Тянуться передней стороной
туловища вперед и чуть вверх. Правильное движе-
ние — это растягивание от бедер вперед-вверх.
Необходимо следить за тем, чтобы вес тела равно-
мерно распределялся на обе ноги и чтобы спина
была прямая. «Раскрыть» грудную клетку, тогда во
время выполнения упражнения дышать будет лег-
че. Задержаться в этом положении до 30 секунд.
Вернуться в и. п.



58

4. Скручивание. И. п. — стоя на коленях, колени и
ступни вместе. Вытянуть шею и позвоночник, не
поднимая плеч, расслабить руки. Сесть на пол спра-
ва, согнутые ноги останутся слева. Не отрывая таз
от пола, потянуться вверх от копчика до макушки
(можно сесть на небольшую подушку). Затем по-
ложить левую руку тыльной стороной на правое
колено, отвести правую руку за спину, коснувшись
пальцами пола. На выдохе повернуться как можно
дальше направо, не отрывая от пола левого бедра.
Максимально повернувшись направо, согнуть пра-
вую руку за спиной и взяться ею за левое предпле-
чье. Дыхание свободное. Остаться в этом положе-
нии 30 секунд, затем вернуться в и. п. и выполнить
скручивание в другую сторону.

5. Наклон назад. И. п. — стоя на коленях, ноги вмес-
те, вес тела распределяется равномерно на обе
ноги. Вытянуть руки над головой, чтобы выпря-
мить позвоночник и «раскрыть» грудную клетку.
Затем положить руки на бедра и, продолжая тя-
нуться вверх, постараться максимально вытянуть
позвоночник в области талии. Напрягая мышцы
ягодиц, выдвинуть таз вперед, чтобы бедра были
перпендикулярны полу. Плавно, не останавливаясь,
прогнуться назад и коснуться руками пяток. Не
меняя положения бедер и таза, наклонить голову
назад. Дыхание свободное. Упираясь ногами в пол,
потянуться от бедер вверх. Остаться в наклоне до
30 секунд, затем выпрямиться.

6. Перевернутая поза И. п. — лежа на спине, поло-
жив под спину свернутое одеяло или коврик. Упи-
раясь ладонями в пол, поднять согнутые в коленях
ноги, не отрывая плеч от пола и держа «раскры-
той» грудную клетку. Сделать несколько глубоких
вдохов и выдохов. Продолжая поднимать ноги, при-
поднять от пола поясницу и поднять колени над
головой. Согнуть руки в локтях и ладонями под-
держивать спину, расположив пальцы горизонталь-
но. Затем выпрямить ноги и потянуться от таза
вверх, пока все тело, от плеч до стоп, не образует
одну прямую линию. Остаться в этом положении
от нескольких минут до получаса. Выходить из позы
постепенно и очень осторожно. Согнуть колени,
продолжая поддерживать спину руками, затем
плавно опуститься.

Эти упражнения включались в каждое заня-
тие по физвоспитанию и рекомендовались студен-
там для ежедневных самостоятельных занятий.

Результаты тестирования студентов на гибкость
в начале и в конце учебного года показали заметное
улучшение гибкости (табл. 1, рис.3).

Выводы.
Таким образом, включая в занятия по физвос-

питанию, наряду с традиционными упражнениями
для развития гибкости, упражнения на растягивание
позвоночника, можно не только улучшить это физи-
ческое качество, но и повысить мышечный тонус
всего организма. Регулярные занятия такого плана
помогут не только сохранить гибкость, но и в опреде-
ленной мере, даже развить ее в любом возрасте.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физического состояния студентов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ
ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ

ГРУПИ НА ЕТАПАХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У ДВОРІЧНОМУ ЦИКЛІ НАВЧАННЯ
Іваночко О.Ю., Магльований А.В.

Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

Анотація. В статті доведено правильність застосуванням
етапів у проведенні академічних та самостійних занять з фізич-
ного виховання у дворічному циклі навчання з поступовим
підвищенням  їх моторної щільності та скорочення часу до-
сягнення максимальної величини частоти серцевих скорочень
та кількості її повторень в одному занятті, що достовірно на-
близило студенток спеціальних медичних груп до рівня по-
казників основної медичної групи та дозволили їх переведен-
ня у підготовчі та основні групи з фізичного виховання.
Ключові слова: студентки, фізична підготовленість, етапи
фізичного виховання.
Аннотация. Иваночко О.Ю., Маглеваный А.В. Характе-
ристика показателей общей физической подготовленно-
сти студенток специальной медицинской группы на эта-
пах физического  воспитания  в двухлетнем цикле
обучения. В статье доведено правильность использования
этапов в проведении академических и самостоятельных заня-
тий с физического воспитания в двухлетнем цикле учебы с
постепенным повышением их моторной плотности, сокраще-
ния времени достижения максимальной величины частоты
сердечных сокращений и количества их повторений в одном
занятии, что достоверно приблизило студенток специальных
медицинских групп до уровня показателей групп основной
медицинской группы и разрешило их перевод в подготови-
тельные и основные группы с физического воспитания.
Ключевые слова: студентки, физическая подготовленность,
этапы физического воспитания
Annotation. Ivanochko O.Y., Maglevanyi A.V. Performance
of parameters of common physical readiness of students
of special medical bunch at stages of physical training in
a two-year-old cycle of learning. In the article is argue
correctness of the use stage in undertaking academic and
independent occupation with physical education in two years
cycle of the training with gradual increasing their motor density,
reductions of time of the achievement of the maximum value of
the frequency of the warmhearted reductions and amount of their
repetitions in one occupation that has realistically drawn near of
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students special medical groups before level of the factors of the
groups of the main medical group and has allowed their translation
in starting-up and main groups with physical education.
Keywords: s tudents, physical preparedness,  stages of the
physical education

Вступ.
Вивчення наукової літератури показало [1,2,5],

що рівень фізичних навантажень та його розподіл у
процесі занять з фізичного виховання для студенток
спеціальних медичних груп (СМГ) медичних універ-
ситетів із різноманітними захворюваннями ще й досі
до кінця не вивчено та науково не обґрунтовано. Кон-
троль за процесом фізичного виховання студентів
спеціального медичного відділення та управління цим
процесом базується  на нормативних та контрольних
вимогах, узгоджуваних з можливостями організму.
Їх диференціація дає можливість викладачам та сту-
дентам спостерігати динаміку розвитку організму,
проводити корекцію рухового режиму та контролю-
вати функціональний стан студентів спеціальних ме-
дичних груп, визначати мотивацію багатобальної рей-
тингової оцінки функціонального стану організму на
основі підбору модулів [3, 4].

Робота виконана за планом НДР Львівського
національного медичного університету імені Дани-
ла Галицького.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження стало визначен-

ня динаміки показників загальної фізичної підготов-
леності студенток спеціальної медичної групи із зах-
ворюваннями серцево-судинної системи на етапах
академічних та самостійних занять з фізичного вихо-
вання у дворічному циклі навчання під впливом по-
ступового підвищення моторної щільності заняття,
скорочення часу, досягнення максимальної величи-
ни частоти серцевих скорочень.

Розроблені та випробувані нами у процесі
педагогічного експерименту прогнозовані рівні за-
гальної фізичної підготовленості студенток висували
перед студентками експериментальної групи конк-
ретні завдання – стимулювання систематичності са-
мостійних та академічних занять, об’єктивності оцін-
ки фізичної підготовленості та функціонального стану,
досягнення на кожному етапі занять покращення
показників фізичного підготовленості та функціо-
нального стану.

Методика дослідження. Дослідження прово-
дилися у продовж 2005-2007 рр. у чотири етапи про-
тягом двохрічного циклу навчання на базі кафедри
фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізично-
го виховання і валеології Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького.

При формуванні навчальних академічних груп
ми виходили із наявності нозологічних форм захво-
рювання у студенток, а принцип їх комплектування
ґрунтувався на функціональних можливостях систем
організму, виходячи із визначеного нами рівня функ-
ціонального стану під час проведення лікарського
контролю та констатуючого педагогічного експери-
менту. Для проведення педагогічного дослідження

було залучено 57 студенток стоматологічного факуль-
тету із захворюваннями серцево-судинної системи,
які за результатами лікарського контролю, проведе-
ного на початку вересня 2005/2006 навчального року,
були віднесені до спеціальних медичних груп з дис-
ципліни фізичне виховання. За результатами прове-
деного аналізу тестових параметрів та функціональ-
ного стану організму (табл.1), вони були
репрезентативно поділені на експериментальну (29
студенток ) та контрольну групи (28 студенток).

Студенткам експериментальної групи (ЕГ)
були запропоновані заняття за розробленою та вип-
робуваною нами у 2004-2005 навчальному році ав-
торською програмою для студентів спеціального ме-
дичного навчального відділення із захворюваннями
серцево-судинної системи, затвердженою на мето-
дичному засіданні кафедри 24.05.2004 р. протокол №
14 та засіданні циклової методичної комісії з гумані-
тарних дисциплін 12.06.2004 року протокол №2. Ав-
торська програма була складена у відповідності із
вимогами МОіН України для вищих навчальних зак-
ладів ІІІ-IV рівня акредитації і розрахована на таку ж
кількість годин на навчальний рік, що й базова на-
вчальна програма рекомендована МОЗ України, але
в ній запропоновано розподіл фізичного навантажен-
ня здійснювати по чотирьох етапах за основними ком-
понентами керування фізичними вправами на за-
нятті: максимальної ЧСС заняття і час її досягнення,
кількість можливих повторень максимальної ЧСС і
час їх досягнення, інтервали відпочинку між фізич-
ними вправами і їх тривалість, моторної щільності
занять і середньої пульсової вартості (середнє зна-
чення ЧСС за заняття), потужність роботи і т.ін. Керу-
вання інтенсивністю фізичних навантажень відбува-
лось за допомогою побудови індивідуального
портрету (моделі) фізіологічної кривої академічного
заняття із прогнозуванням інтенсивності, обсягу та
видів фізичних вправ, що призводило до покращення
адаптаційних можливостей організму студенток та
зростання моторної щільності академічних та само-
стійних занять. Критерієм контролю за інтервалами
відпочинку у часі проведення занять служив рівень
відновлення частоти серцевих скорочень, який забез-
печував його наближення до вихідного рівня.

Студенткам контрольної групи (КГ) було зап-
ропоновано займатися за базовою навчальною про-
грамою затвердженою МОЗ України для студентів
медичних та фармацевтичних ВНЗів МОЗ України для
вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації.

Для достовірності результатів дослідження сту-
денткам експериментальної та контрольної групи були
рекомендовані контрольні нормативи авторської про-
грами, які несуть в собі помірне фізичне навантажен-
ня та були віднесені до модулю “фізична підготов-
леність”: піднімання тулуба із положення лежачи на
спині, руки за головою, ноги не фіксуються (кількість
разів); кут в положенні сидячи на підлозі, руки в сто-
рони (ноги підняті під кутом 90 ) при вільному диханні
(секунди); стрибок в довжину з місця (см) або при-
сідання на одній нозі з опорою на руку (кількість разів);
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метання набивного м’яча двома руками з-за голови
(м); головою дістати до колін (ноги прямі): а) за допо-
могою рук б) без допомоги рук  в) без допомоги рук з
фіксацією не менше 3 с; біг 30 м і 300 м.

На початку та наприкінці педагогічного екс-
перименту також визначалися показники фізичної
підготовленості студенток основної медичної групи
(ОГ), які за показниками лікарського контролю зай-
малися фізичним вихованням у групі загальної фізич-
ної підготовки.

Для контролю за реакцією серцево-судинної
системи на запропоновані фізичні навантаження на
початку та наприкінці кожного етапу проводився за-
пис та аналіз параметрів електрокардіограм.

Результати дослідження.
Отже, на початку педагогічного експеримен-

ту нами визначались компоненти керування фізич-
ним навантаженням на першому занятті початку кож-
ного нового етапу занять, на якому будувалась модель
фізіологічної кривої. Надалі, початкові дані ставали
контрольними для етапу дослідження і фіксувалися
через кожні 3 хвилини. Фізичне навантаження пер-
шого початкового заняття протягом всього етапу за-
лишалось постійним. Визначена на експерименталь-
ному занятті максимальна ЧСС підтримувалась на
етапі інтенсифікацією занять: зменшенням кількості
інтервалів відпочинку і підвищенням темпу виконан-
ня фізичних вправ. Однією із умов завершення етапу
фізичного виховання нами було обрано суттєве роз-
ширення адаптаційних можливостей організму сту-
денток ЕГ, яке проявлялося зменшенням максималь-
ної ЧСС на вершині фізіологічної кривої контрольного
заняття, в порівнянні з вихідною на 20-24 уд/хв, серед-
ньої пульсової вартості заняття на 12 –16 уд/хв, індекс
тесту Руфф’є на 2,8 –2,9 од.

У процесі проведення досліджень в зв’язку з
поступовим покращенням адаптаційних механізмів
організму нами планово збільшувався рівень фізич-
ного навантаження і час його безперервного вико-
нання, при цьому час відпочинку між фізичними
вправами залишався в вихідних межах, а моторна
щільність заняття вираховувалась як наслідок функц-
іональних можливостей організму на визначеному
етапі фізичного виховання.

За фоновими даними студентки ЕГ (табл.1),
мали однаково низькій рівень функціонального ста-
ну (Мізеров М.М., Магльований А.В., 1995), а саме:
індекс тесту Руф’є: 18,1±1,1 од., КВО2 – 27,3±1,2
мл/хв/кг, МПК – 24,0±1,6 мл/хв/кг, СН – 48,6±0,7%,
СОК – 63,59+1,6 мл, показники студенток КГ досто-
вірно не відрізнялися від показників експеримен-
тальної групи.

Реакція організму на фізичне навантаження (30
присідань за 45 с) також достовірно не відрізнялася
між студентками ЕГ і КГ (табл.1).

Тестування студенток обох груп за модулем
“фізична підготовленість” проводився на початку
дворічного циклу занять та наприкінці кожного ета-
пу. Характеристика результатів фізичної підготовле-
ності наведені в таблиці 2, з якої видно, що за даними

модульного контролю рівень показників фізичної
підготовленості студенток ЕГ достовірно покращу-
вався, як по відношенню до показників студенток КГ
так і у відношенні їх покращення від першого до чет-
вертого етапу протягом дворічного циклу навчання.

Аналіз результатів фізичної підготовленості
студенток ЕГ та показників основної медичної групи
на початку педагогічного експерименту представле-
них у таблиці 3 практично досягнув рівня показників
студенток основної медичної групи (табл. 3).

Аналіз результатів фізичної підготовленості, які
відображені в таблиці 2 вказує на те, що приріст по-
казників фізичної підготовленості (табл. 4) цілком за-
лежить від засобів та методів організації занять та
фізичного виховання. Якщо на початку педагогічно-
го експерименту у студенток ЕГ і КГ нами було вияв-
лені практично однакові показники фізичної підго-
товленості (табл. 2), то наприкінці було відзначено
високий ступінь достовірності відмінностей (р<0,001),
з більш високими показниками фізичної підготовле-
ності у студенток ЕГ (табл. 2 і табл. 3).

Аналіз результатів, щодо відмінностей показ-
ників фізичної підготовленості між студентками ЕГ і
студентками ОГ (табл. 3) показав, що на початку пе-
дагогічного експерименту відмінності показників
були значними і достовірними (р<0,001), а наприкінці
педагогічного експерименту, на завершені другого
року занять – недостовірними (р > 0.020, табл. 3 і табл.
4). Аналіз показників таблиць 3 та 4 показав, що сту-
дентки експериментальної групи за тестовими вида-
ми фізичної підготовленості практично наблизились
до студенток контрольної основної медичної групи.
Про значне покращення рухових якостей у студенток
ЕГ стосовно студенток ОГ можна судити за наступ-
ними показниками (табл. 4).

Результат показника переходу з положення
лежачи на спині (руки за головою) у положення си-
дячи зріс у студенток експериментальної групи на
15,9 разів, у студенток контрольної групи цей показ-
ник збільшилися на 9,9 разів, а в основній медичній
групі він зріс на 8,7 рази.

Показник часу утримання ніг під кутом 90° у
положенні сидячи на підлозі руки в сторони,
збільшився у студенток ЕГ на 22,5 с, у студенток кон-
трольної групи підвищився на 17,3 с, у студенток ОГ
він збільшився на 8,4 с.

Результат стрибка в довжину з місця у студен-
ток ЕГ збільшився на 21,9 см, у студенток КГ на 10,3
см, а у студенток ОГ він виріс на 11,1 см.

Показник присідання на одній (правій) нозі
покращився на 4,7 рази у студенток експерименталь-
ної групи, у студенток контрольної групи відповідно
на 2,7 рази, а у студенток ОГ він виріс на 3,0 рази.

Результат метання набивного м’яча двома ру-
ками через голову покращився на 3,34 м у студенток
експериментальної групи. Цей показник у студенток
контрольної групи покращився на 1,33 м, а у студен-
ток основної медичної групи він збільшився на 1,7 м.

Результат у бігу на 30 м з низького старту по-
кращився на 1,1 с, а показник у бігу на 300 м покра-
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Таблиця 1 
Показники рівня функціонального стану організму студенток СМГ (х±m) 

 
Рівень функціонального стану  

№ 
п/п Показники Експериментальна група 

(n=28)  
Контрольна 
група (n=29) 

Р 

1 Індекс тесту Руф’є, од. 18,1±1,1 17,9±1,2 >0,05 
2 Коефіцієнт використання кисню, 

(КВО2), мл 
27,3±1,2 27,5±2,3 >0,05 

3 МПК, мл/хв/кг 24,0±1,6 24,3±1,3 >0,05 
4 Ступінь насичення (СН%) 48,6±0,7 47,9±0,8 >0,05 
5 Систолічний об’єм крові (СОК), мл 63,59±1,6* 63,5±1,2 >0,05 

Реакція організму на фізичне навантаження (30 присідань за 45 с) 6 
• збільшення ЧСС у % 
• збільшення ПТ у % 
• ЧСС після 1 хв відновлення, % 
• ПТ після 1 хв відновлення, % 

162,8±3,6 
173,0±3,2 
135,0±3,5 
157,6±3,1 

161,7±3,2 
167,3±3,6 
134,8±2,2 
156,9±2,6 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

 

Таблиця 2 
Характеристика показників загальної фізичної підготовленості  
у студенток експериментальної та контрольної груп (х±m) 

 
Тести фізичної підготовленості Етап Експериментальна група 

(n=28) 
Контрольна 
група (n=29) 

Р 

З положення лежачи на спині 
(руки за головою) перейти в 
положення сидячи, ноги не 
фіксуються (к-ть разів) 

Вихідн. 
1 
2 
3 
4 

7,9±0,5 
10,3±0,8 
13,4±1.0 
19,6±0,7 
23,8±1,3 

9,8±0,8 
11,2±0,6 
14,8±1,1 
15,9±0,7 
19,7±1,2 

<0,05 
>0,20 
>0,20 
<0,001 
<0,001 

Кут в положенні сидячи на підлозі, 
руки в сторони, ноги підтягнуті 
під кутом 90º (с) 

Вихідн. 
1 
2 
3 
4 

10,8±0,9 
15,8±1,7 
21,5±0,5 
27,72,1 

33,3±2,3 

10,6±1,2 
13,4±1,4 
16,2±1,6 
21,7±1.4 
27,9±2,1 

>0,20 
<0,01 
<0,01 
<0,001 
<0,001 

Стрибки в довжину з місця (см) Вихідн. 
1 
2 
3 
4 

152,2±3,2 
159,4±2.4 
165,3±2,1 
169,7±2,1 
174,1±4,7 

157,7±3,1 
159,8±3,7 
162,3±4,2 
165,3±2,7 
168,0±4,1 

>0,10 
>0,20 
>0,20 
>0,20 
<0,01 

Присідання на одній нозі з опором 
на руки  
(к-ть разів) 

Вихідн. 
1 
2 
3 
4 

3,9±0,08 
4,6±0,09 
6,9±0,11 
7,4±0,16 
8,6±0,22 

3,7±0,09 
4,1±0,05 
5,6±0,07 
5,9±0,09 
6,40,08 

>0,20 
>0,20 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

Метання набивного м’яча двома 
руками з-за голови (м) 

Вихідн. 
1 
2 
3 
4 

6,54±0,11 
7,77±0,14 
8,33±0,18 
9,01±0.21 
9,88±0,21 

6,78±0,22 
7,18±0,14 
7,47±0,16 
7,83±0,12 
8,11±0,17 

>0,10 
<0,01 
<0,01 
<0,001 
<0,001 

Біг 30 м з низького старту (с) Вихідн. 
3 
4 

8,7±0,22 
8,2±0,15 
7,6±0,08 

8,6±0,31 
8,2±0,12 
8,1±0,06 

>0,20 
>0,20 
<0,001 

Біг 300 м (хв/с) Вихідн. 
3 
4 

1,23±0,06 
1,15±0,05 
1,08±0,07 

1,29±0,02 
1,25±0,03 
1,20±0,02 

>0,10 
<0,001 
<0,001 
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Таблиця 3  
Характеристика показників фізичної підготовленості  

студенток експериментальної та основної медичної групи (х±m) 
 

Тести фізичної підготовленості Порядок 
досліджень 

Експериментальна  
група  
(n=28) 

Основна медична 
група  
(n=48) 

P 

З положення лежачи на спині 
(руки за головою) перейти в 
положення сидячи, ноги не 
фіксуються (к-сть разів) 

1 
2 
3 

7,9±0,5 
13,4±1,0 
23,8±1,3 

16,8±0,5 
19,0±0,8 
25,5±0,8 

 

<0,001 
<0,001 
>0,10 

Кут в положенні сидячи на 
підлозі, руки у сторони, ноги 
підняті під кутом 90º (с) 

1 
2 
3 

10,8±0,9 
21,5±0,5 
33,3±0,3 

27,1±0,8 
28,8±0,9 
35,5±0,8 

 

<0,001 
<0,001 
>0,20 

Стрибки у довжину з місця (см) 1 
2 
3 

152,2±3,2 
165,3±2,1 
174,1±4,7 

168,3±2,4 
170,2±2,1 
179,4±2,3 

<0,001 
<0,05 
>0,10 

Присідання на одній нозі з 
опором руки  
(к-сть разів) 

1 
2 
3 

3,9±0,08 
6,9±0,11 
8,6±0,22 

6,2±0,2 
7,9±0,3 
9,2±0,3 

<0,001 
<0,001 
<0,05 

Метання набивного м’яча двома 
руками з-за голови (м) 

1 
2 
3 

6,54±0,11 
8,33±0,18 
9,88±0,21 

8,4±0,3 
9,2±0,4 

10,11±0,4 

<0,001 
<0,001 
>0,20 

Біг 30 м з низького старту (с) 1 
2 
3 

8,7±0,22 
8,2±0,15 
7.6±0,08 

8,0±0,31 
7,8±0,12 
7,0±0,01 

<0,001 
<0,10 
>0,20 

Біг 300 м (хв/с) 1 
2 
3 

1,23±0,06 
1,15±0,05 
1,08±0,07 

1,19±0,02 
1,10±0,03 
1,05±0,02 

<0,001 
<0,05 
>0,20 

Примітки:  1 – вихідний показник на початку першого року занять;  
2 – показники після першого року занять;  
3 – показники після другого року занять. 

 Таблиця 4  
Приріст показників фізичної підготовленості у студенток  

під впливом занять фізичним вихованням протягом двох років (середні дані) 
 

Тести фізичної підготовленості Експериментальна  
група (n=28) 

Контрольна 
група  
(n=29) 

Основна медична  
група (n=48) 

 15,9 9,9 8,7 
Кут в положенні сидячи на підлозі, руки в 
сторони, ноги підняті під кутом 90º (к-ть разів) 

22,5 17,3 8,4 

Стрибки в довжину з місця (см) 21,9 10,3 11,1 
Присідання на одній (правій) нозі з опором руки 
(к-ть разів) 

4,7 2,7 3,0 

Метання набивного м’яча двома руками з-за 
голови (м) 

3,34 1,33 1,7 

Біг 30 м з низького старту (с) 1,1 0,5 0,2 
Біг 300 м (с) 15 9 14 

 
щився на 15 с у студенток експериментальної групи,
у студенток контрольної групи він покращився у бігу
на 30 м з низького старту на 0,5 с, а у бігу на 300 м він
покращився на 9 с, в основній контрольній медичній
групі результат у бігу на 30 м з низького старту по-
кращився на 0,2 с, а показник у бігу на 300 м покра-
щився на 14 с.

Отже, отримані нами результати покращення
фізичної підготовленості студенток експерименталь-

ної спеціальної медичної групи із захворюваннями
серцево-судинної системи протягом дворічного цик-
лу дає підстави стверджувати про правильність зас-
тосуванням етапів у проведенні академічних та са-
мостійних занять з фізичного виховання у дворічному
циклі навчання з поступовим підвищенням їх мотор-
ної щільності та скорочення часу досягнення макси-
мальної величини частоти серцевих скорочень та
кількості її повторень в одному занятті.
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Висновки:
1. Встановлено, що застосуванням етапів у прове-
денні академічних та самостійних занять з фізично-
го виховання у дворічному циклі навчання студен-
ток спеціальних медичних груп, достовірно
наблизили їх до рівня показників груп основної
медичної групи та дозволили їх переведення у підго-
товчі та основні групи з фізичного виховання.

2.Доведено, достовірність застосуванням етапів у
проведенні академічних та самостійних занять з
фізичного виховання у дворічному циклі навчання
з поступовим підвищенням їх моторної щільності
та скорочення часу досягнення максимальної ве-
личини частоти серцевих скорочень та кількості її
повторень в одному занятті.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем фізичної підго-
товленості студенток спеціальної медичної групи.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ГАЛУЗІ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ

АКТИВНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
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Анотація. У статті розглядається зміст та особливості нау-
ково-методичного забезпечення щодо професійної підготов-
ки майбутніх фахівців з адаптивної  фізичної активності в
зарубіжних країнах. Для навчальних  планів  різних вищих
навчальних  закладів країн Європи характерна істотна їхня
варіативність з основних блоків навчальних дисциплін. Вона
ще більш разюча – у змісті цих блоків. У процесі підготовки
викладачів фізичної культури необхідне розширення фунда-
ментальної університетської освіти. Є необхідність та
доцільність поглиблення фундаментальної, методологічної,
гуманітарної та загальнонаукової підготовки студентів.
Ключові слова: потреби; фахівець; адаптивність; вихован-
ня; активність; діяльність; реабілітація.
Аннотация. Карпюк Р.П. Научно-методическое  обеспе -
чение отрасли адаптивной физической активности в за-
рубежных странах. В статье рассматривается содержание

и особенности научно-методического обеспечения относи-
тельно профессиональной подготовки будущих специалис-
тов с адаптивной  физической активности в зарубежных стра-
нах. Для учебных планов разных высших учебных заведений
стран Европы характерная важная  их вариативность в ос-
новных блоках учебных дисциплин . Она еще более рази-
тельная – в содержании этих блоков. В процессе подготовки
преподавателей физической культуры необходимо расши-
рение фундаментального университетского образования.
Есть необходимость и целесообразность углубления фунда-
ментальной, методологической, гуманитарной и общенауч-
ной подготовки студентов.
Ключевые  слова: потребности; специалист; адаптивность;
воспитание ; активность; деятельность; реабилитация.
Annotation. Karpyuk R.P. Scientifically-methodical
providing of industry of adaptive physical activity in
foreign countries. In the article are examined contents of the
scientif ically-methodical providing as to professional
preparation of future specialists in adaptive physical activity in
foreign countries. For curricula of different higher educational
establishments of countries of Europe the reference their
important variability in mainframes of subject matters. It is
even more striking – in the contents of these blocks. During
preparation of teachers of physical training dilating fundamental
university education is  necessary. There is a necessity and
expediency of an excavation of fundamental, methodological,
humanitarian and general scientific preparation of students.
Key words: necessities; specialist; adaptability; training; activity;
rehabilitation.

Вступ.
Останніми десятиріччями в суспільній свідо-

мості набуває особливого значення процес посту-
пової зміни ставлення до проблеми інвалідності.
Відбувається зміщення акценту з підкреслення об-
меженості можливостей інвалідів до усвідомлення
необхідності використання і збільшення наявного
значного потенціалу для максимального вияву інди-
відуальних можливостей цих людей. За даними вітчиз-
няних і зарубіжних фахівців, понад 3% населення пла-
нети, тобто кожний 10-й її житель, – інваліди.
Екологічні катастрофи, війни, криміногенне станови-
ще, обтяжена спадковість, захворювання, травми, ка-
ліцтва, отримані на виробництві, в побуті, на транс-
порті, щорічно збільшують кількість інвалідів
приблизно на 200 тисяч.

Очевидним (і, безумовно, сумним) статистич-
ним фактом останнього є постійне зростання чисель-
ності інвалідів і перетворення даної соціальної групи
в усе більш кількісно значиму в загальному складі
населення. На сьогодні у світі нараховується понад
450 мільйонів осіб, які мають обмежені фізичні та
інтелектуальні можливості. За даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я щорічно ушкодження
отримують 20 мільйонів людей, з них приблизно 12
мільйонів – внаслідок аварій.

Робота виконана у відповідності з комплекс-
ною темою кафедри фізичної реабілітації Луцького
інституту розвитку людини Відкритого міжнародно-
го університету розвитку людини «Україна», «Соц-
іально-педагогічні умови професійної підготовки
майбутніх фахівців з адаптивного фізичного вихован-
ня у вищих навчальних закладах».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – з’ясувати особливості

щодо науково-методичного забезпечення майбутніх
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фахівців галузі адаптивної фізичної активності в за-
рубіжних країнах.

Таким чином, актуальність та пріоритетність
проблеми підсилюється тим, що система освіти у за-
рубіжних країнах ставить одним із важливих завдань
сьогодення, а саме, пошук шляхів щодо підвищення
ефективності формування рухових умінь та навичок
у фізичному вихованні, яке потребує подальшого
обґрунтування та розробки дидактичної концепції
організації навчання.

Результати досліджень.
Сьогодні велике значення надається розвитку

науково-методичного забезпечення галузі адаптивної
фізичної активності. На початку XXI століття пробле-
мами адаптивного фізичного виховання опікуються,
як зазначає Р.В. Чудна (2002), такі організації: «Adapted
Physical Activity Council of the Association for
Research», «Administration, Proffesional Councils and
Societies», «Adapted Physical Activity Council of the
American Alliance For Health», «Physical Education,
Recreation and Dance», «European Association for
Research into Adapted Physical Activity» та ін. [3, с. 28].
Як стверджує Р.В. Чудна, періодичні видання має кож-
на організація з адаптивного фізичного виховання.

Наведемо сайти, на яких розміщається інфор-
мація про адаптивну фізичну активність: Adapted
Physical Activity Council (АРАС) – Рада американсь-
кої Асоціації активного способу життя й фітнесу
(АААLF), однієї із шести асоціацій американського
Союзу здоров’я, фізкультури, відпочинку і танцю
(ААНРЕRD). Місія АРАС полягає в тому, щоб через
дослідження, публікації, програми семінарів і співро-
бітництві з іншими організаціями досягнути покращан-
ня фізичного стану інвалідів; Р. Е. Сепtral – Р. Е. Цент-
ральний веб-сайт для загального фізичного педагога;
The National Center on Physical Activity and Disability
– Національний центр фізичної активності й недієздат-
ності. Цей Центр був створений доктором James
Rimmer, одержувачем Видатної винагороди випуск-
ників TWU (2003), який присвятив значну кількість своїх
робіт питанням підвищення фізичної активності
інвалідів; National Conaortium for Physical Education
and Recreation for Individuals with Disabilities
(NCPERID)- Національний консорціум для фізичної
культури й відпочинку для недієздатних людей.

Цей консорціум проводить дослідження щодо
професійної підготовки, надання фізкультурних послуг
для недієздатних людей; PELINKS4U – цей веб-сайт,
містить сторінку для тих, хто здійснює адаптивне фізич-
не виховання; Adapted Physical Education National
Standards – Національні стандарти адаптивного фізич-
ного виховання. Даний веб-сайт спрямований на пев-
не інформаційне забезпечення компетентності, необ-
хідної для фахівця, який визнаний як САРЕ (а Certified
Adapted Physical Educator) (сертифікований педагог з
адаптивного фізичного виховання).

Як зазначає Р. В. Конькова, для Канади харак-
терно дворівнева професійна освіта [1, с. 57]. Пер-
ший рівень — навчання протягом 3-4 років, із при-
своєнням кваліфікаційного ступеня “бакалавр”.
Приблизно така ж структурна модель існує в ряді
вищих навчальних закладів Росії, тільки в Росії це
вважається другим рівнем освіти, на першому ж
етапі навчання проводиться без розходжень у спец-
іальностях і спеціалізаціях. Як вказує D. Siedentor, за
4 роки навчання студенти мають одержати атеста-
цію за 44-ма курсами, включаючи дисципліни на
вибір [6]. Характерна тенденція до зменшення дис-
циплін на вибір у блоці “Теорія, методика й техніка
рухової діяльності” і до збільшення в блоках при-
родничих і гуманітарних наук.

Наприклад, у Фінляндії підготовка фахівців, як
зазначає Р. В. Конькова, проводиться під егідою Відділу
оздоровчого й фізичного виховання Університету м.
Ювяскюля, який за рішенням парламенту Фінляндії з
1974 р. став провідним державним центром вищої
освіти й дослідження в галузі фізичного виховання та
спорту [1, с. 47]. Процес освіти є дворівневим. На
першому рівні протягом 3-4 років реалізується кан-
дидатська програма, і випускники отримують квалі-
фікаційний академічний ступінь бакалавра наук. Після
закінчення курсів другого рівня (загальний термін на-
вчання 5-7 років) і успішної підсумкової атестації ви-
пускникам присуджується кваліфікаційний ступінь
магістра наук у галузі фізичного виховання й оздо-
ровлення.

За даними В. В. Кузіна, М. Є. Кутепова, із за-
гального числа тих, кого навчають, приблизно 40-45 %
студентів готуються до роботи в якості учителя фізич-
ного виховання. 7-10% – спортивних менеджерів, 10-

 Таблиця 1  
Періодичні наукові видання американських організацій з адаптивної фізичної активності (за Р. В. Чудною) 
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14% – тренерів, 13-15% -фізіотерапевтів, геронтологів
і гігієністів, 20% – викладачів наук про здоров’я [2, с.
74]. У структуру факультету входять чотири департа-
менти, кожний з яких курирує й відповідає за підготов-
ку фахівців зі свого напрямку: департамент фізичного
виховання – учителів фізичного виховання; департа-
мент біологічних проблем фізичної активності — тре-
нерів і разом із департаментом наук про здоров’я —
фізіотерапевтів; департамент соціальних наук про
спорт – менеджерів у сфері спорту й дозвілля; депар-
тамент наук про здоров’я – фізіотерапевтів, геронто-
логів, фахівців з гігієни й викладачів наук про здоров’я.

У структурі освітніх програм передбачена ба-
зова освіта, предметна (спеціальна) і спеціалізована.
На етапі базової освіти студенти знайомляться із за-
гальними принципами наукового й педагогічного
мислення, основами науково-дослідної роботи. На
етапі предметної освіти студентам необхідно засвої-
ти основні знання, поняття, концепції, теорії, методи
досягнення й проблематику з вибраних дисциплін і
опанувати вміннями відповідно до програми певно-
го академічного ступеня. На етапі спеціалізованої
освіти у студентів формуються здібності добувати та
застосовувати наукові знання. На цьому етапі основ-
ним засобом професійного становлення є науково-
дослідна робота.

У Чехії підготовка фахівців проводиться під егі-
дою Комітету з фізичного виховання й спорту універ-
ситету Карола в Празі. Учительський напрямок
здійснює підготовку універсальних фахівців, орієнто-
ваних для роботи з молодцю як у рамках офіційного
освітнього процесу, так і у вільних формах організації
занять із фізичного виховання і з викладання мов (анг-
лійської, російської, чеської), географії або біології.

Факультет фізичної культури Палацького уні-
верситету Оломоуц здійснює підготовку компетент-
них викладачів фізичної культури для всіх видів шкіл,
експертів для позашкільної фізичної діяльності дітей і
молоді та експертів з фізичної діяльності всіх груп
населення, зокрема людей з фізичними недоліками.
Окрім підготовки вчителів, факультет здійснює підго-
товку фахівців з Leisure Studies – навчання органі-
зації дозвілля, з Adapted Physical Activities – адаптив-
ної фізичної активності, з Physiotherapy – фізіотерапії
і Civic Studies – цивільних наук.

Палацький університет Оломоуц здійснює
підготовку фахівців з адаптивної фізичної активності
(3-річний термін навчання на бакалавра та 5-річний
для отримання ступеня). Мета цієї програми –
здійснювати підготовку експертів у фізичній культурі
й спорту на декількох рівнях для роботи з дітьми і
дорослими з функціональними обмеженнями: як
частина обов’язкового навчання в школах або в ме-
жах спеціальних установ для осіб з обмеженими
фізичними можливостями. Ці експерти можуть до-
помогти підняти рівень, на якому фізична культура
викладається в спеціальних школах. Вони здатні
підтримувати розумну фізичну придатність осіб з
обмеженими можливостями й організувати з ними
фізкультурно-оздоровчі заходи у вільний час.

Підготовка фахівців спрямована на оволодін-
нями ними умінь, спрямованих на інтеграцію людей
з нездатністю до нормального життя. Підготовка на-
цілює на оволодіння студентами широкими теоре-
тичними знаннями й практичними навичками в
організації розмаїтості форм фізичних дій для осіб з
обмеженими фізичними можливостями. Дана про-
грама відкрита також для студентів-інвалідів.

В Румунії провідним навчальним закладом з
підготовки фізкультурних кадрів є Інститут фізично-
го виховання й спорту в Бухаресті, утворений в 1912
р. і нині перетворений у Національну академію фізич-
ної освіти та спорту Румунії з факультетами фізичної
освіти, спортивним, фізіотерапії й коледжем для тре-
нерів. У вищому навчальному закладі здійснюють
підготовку магістрів, докторів. Проводять підготовку
фахівців для галузі фізичної культури також у рамках
університетів і вищих педагогічних шкіл. Передбаче-
на дворівнева освіта за структурою 3+1. де на першо-
му трирічному етапі проводиться загальна базова
підготовка, а  на останньому році навчання
здійснюється спеціалізована підготовка з відповідних
напрямків.

Під час удосконалювання освітнього процесу
відбувалася модернізація навчальних програм з ок-
ремих дисциплін. Наприклад, “Анатомія” трансфор-
мується в курс “Анатомія й біомеханіка фізичного
виховання та спорту”, а “Психологія” в – “Психологія
шкільна та фізичного виховання й спорту”.

Після 1990 року в Румунії у Міністерстві у спра-
вах молоді і спорту з’явилася Федерація спорту для
інвалідів (FRSPH). Професор Василе Марку став віце-
президентом з FRSPH. Із 1992 року здійснюється підго-
товка фахівців з фізіотерапії, випускники факультетів
проходять підготовку з реабілітації й навчання інвалідів.
Педагогічний коледж для професійної підготовки спец-
іальних вчителів для людей з особливими потребами
був заснований у результаті співпраці проекту Універ-
ситету Орадя та Інституту Кортрік з Бельгії.

Отже, за даними Р. В. Конькової, в уніфікова-
ному навчальному плані, складеному на основі уза-
гальнення досвіду більш ніж 60 вищих навчальних
закладів із 22 країн Європи в рамках Європейського
Союзу, виділені наступні блоки дисциплін:
1. Природничо-науковий, біологічний – 912 годин;

(24,3 %)
2. Гуманітарний – 623 години; (16,6 %)
3. Педагогічний – 567 годин (15,1 %)
4. Спортивних дисциплін – 1652 години (44,0 %). Усь-
ого: 3754 години [1, с. 57].

Висновки.
З наведених вище даних видно, що для навчаль-

них планів різних вищих навчальних закладів країн
Європи характерна істотна їхня варіативність (при
несуттєвих розбіжностях у загальному обсязі на-
вчальних годин) з основних блоків навчальних дис-
циплін і ще більш разюча – у змісті цих блоків. Варто
зазначити, що в даний час у процесі підготовки вик-
ладачів фізичної культури необхідне розширення
фундаментальної університетської освіти, орієнтова-
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ної на творчу діяльність студентів. Дослідження сис-
теми підготовки фахівців фізичної культури у заруб-
іжних країнах свідчить про необхідність та доцільність
поглиблення фундаментальної, методологічної, гума-
нітарної та загальнонаукової підготовки.

Таким чином, аналіз професійної підготовки
майбутніх фахівців для галузі адаптивної фізичної
культури у зарубіжних країнах засвідчив, що система
освіти взагалі, й вищої освіти зокрема, перебуває у
тісному взаємозв’язку й принциповій залежності від
соціально-економічних умов і державно-політично-
го устрою країни, що й підтверджується різноманіт-
тям існуючих систем освіти у світі, що обумовлено
специфікою розвитку країн.

Найперспективнішими проблемами подаль-
шого дослідження у здійсненні підготовки майбутніх
фахівців в зарубіжних країнах є наступні: розвинути
програму підготовки фахівців з адаптивного фізич-
ного виховання, яка буде спрямовуватися на спеціа-
лізацію в соціальних, педагогічних і технічних аспек-
тах адаптивних фізичних дій; інтеграція здорових та
інвалідів у процесі занять фізичними вправами; спе-
цифічні здібності навчання руховим діям інвалідів
різних категорій і віку; формування та корекція ос-
новних рухів інвалідів.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ
СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СОВРЕМЕННЫХ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Колос Н.А.
Национальный университет  государственной

налоговой службы Украины

Аннотация. В статье представлена технология коррекции
нарушений осанки  студентов, составляющей частью кото-
рой является информационно-методическая система «Гар-
мония тела». Технологию коррекции нарушений осанки сту-
дентов целесообразно осуществлять по данным обследования
биогеометрического профиля осанки  и опорно-рессорных
свойств стопы. Алгоритм организации  оздоровительных за-
нятий состоит из трех этапов: мониторинго-информацион-
ного, коррекционно-профилактического и поддерживающе-

оздоровительного. Программный продукт позволяет инди-
видуализировать процесс физического воспитания  студен-
ческой молодежи.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, осан-
ка, коррекция, информационные  технологии.
Анотація. Колос Н.А. Корекція порушень постави  сту-
дентів з використанням сучасних біомеханічних і інфор-
маційних технологій. У статті представлено технологію
корекції порушень постави студентів, складовою частиною
якої є інформаційно-методична система «Гармонія тіла».
Технологію корекції порушень постави  студентів доцільно
здійснювати за даними  обстеження біогеометричного проф-
ілю постави й опорно-ресорних властивостей стопи. Алго-
ритм організації оздоровчих занять складається із трьох
етапів: моніторинго-інформаційного, корекційно-профілак-
тичного й підтримуючо-оздоровчого. Програмний  продукт
дозволяє індивідуалізувати процес фізичного виховання сту-
дентської молоді.
Ключові слова: фізичне виховання, студенти, постава, ко-
рекція, інформаційні технології.
Annotation. Kolos N.A. Correction of breaking of bearing
of students with use of modern biomechanical and
information technologies.  In the article is presented
technology of posture violations of students in which the
component “The Harmony of the Body” is the informationally-
methodological system. Technology of correction of breaking
of bearing of students expediently is usefull to realize on datas
of survey biogeometrical profile of bearing and the support-
spring properties of autopodium. The algorithm of organization
of improving occupations will consist of three stages: monitoring
information, correctional preventive and bolstering improving.
The software allows to individualize process of physical training
of student’s youth.
Keywords: physical education, students, posture, correction,
informational technologies.

Введение.
Полтора века назад известный критик и публи-

цист Дмитрий Писарев писал: «Когда мы смотрим на
слабого, бледного, вялого и притупленного юношу,
мы имеем полное право сказать: «Вот дело рук на-
ших. Мы заставляли его учиться, когда ему хотелось
спать; мы заставляли его сидеть на месте, когда ему
хотелось бегать; мы держали его в четырех стенах, ког-
да ему необходимо было дышать чистым воздухом;
мы существенно боролись со всеми естественными
стремлениями этого строптивого организма и, как
видите, мы достигли того, что этот организм, утратив
всю свою строптивость, в настоящую минуту не стре-
мится решительно ни к чему» [8].

А выдающийся физиолог, лауреат Нобелевс-
кой премии Иван Павлов, активно работавший еще в
возрасте 86 лет, писал: «Мы сокращаем свою жизнь
своей невоздержанностью, своей беспорядочностью,
своим безобразным отношением к собственному
организму» [8].

Процесс коренных образований, происходя-
щих в нашей стране, породил глубокий кризис мно-
гих сторон жизни нашего общества, в том числе и в
сфере здоровья нации. Здоровье является социально
значимым феноменом, по уровню и состоянию ко-
торого судят о степени развитости и благополучия
общества. Проблема укрепления здоровья населения
всегда была предметом внимания специалистов, об-
щественности, государства. Сложившаяся в после-
дние годы в Украине социально-экономическая си-
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туация выводит ее на уровень проблемы первосте-
пенного значения [8].

Уже не требует доказательств и стал привычным
факт, согласно которому, как средняя, так и высшая
школа не укрепляют здоровье школьникам и студен-
там, а напротив способствуют его ухудшению [4, 7].

По официальным статистическим данным в
России количество выпускников школ, имеющих се-
рьезные отклонения в состоянии здоровья, колеблет-
ся в пределах 70-85 %.

В Украине  выпускников школ и вузов, непри-
годных к военной службе составляет около 70 %, по-
стоянно возрастает количество школьников и студен-
тов, не способных к полноценным занятиям по
физическому воспитанию и отнесенных к специаль-
ной медицинской группе.

Известно, что эффективность физического
воспитания связана с оперативной диагностикой
физического состояния студентов. Только имея ин-
формацию об уровне физического состояния инди-
видуальных способностях организма к выполнению
нагрузки, возможно, определить содержание заня-
тий, внести в него требуемые коррективы [5].

Анализ специальной литературы [5] свиде-
тельствует о том, что, к сожалению, зачастую в прак-
тике физического воспитания студентов диагностика
сводится к физическому тестированию в начале и в
конце учебного года и носит лишь констатирующий
характер.

В то же время функциональные нарушения
опорно-двигательного аппарата (ОДА) студентов
чаще всего остается вне поля зрения специалистов.
Данному направлению исследования посвящено
небольшое количество работ: Г.А. Зайцевой [1] раз-
работана и экспериментально проверена система
организационно-методических мероприятий по кор-
рекции и профилактике функциональных изменений
осанки студентов в процессе физического воспита-
ния; исследования, проведенные Л.И. Юмашевой [9]
позволили обосновать технологию коррекции нару-
шений осанки  студентов музыкального вуза в про-
цессе физического на основе разработанных техни-
ческих устройств.

В современных условиях тенденции развития
образования предполагает перевод управления про-
цессом обучения на новый технологический уровень,
предусматривающий использование информацион-
ных технологий. Такой подход является непременным
условием повышения качества образования.

Перечисленные положения указывают на ак-
туальность проблемы, что и обусловило выбор темы
исследования.

Поскольку между осанкой и функцией орга-
низма существует определенная взаимосвязь, пра-
вильная, рациональная осанка – определяет гармо-
ничное физическое развитие и нормальное
физическое и психическое состояние человека. Осан-
ка отражает представления человека о собственном
теле и играет заметную роль в формировании соб-
ственного имиджа в глазах окружающих [2, 3, 4, 7].

Осанка человека является предметом изучения
различных наук, она характеризуется в литературных
источниках с педагогической, медицинской, физиоло-
гической, морфологической биомеханической и дру-
гих точек зрения. Все эти подходы к пониманию сущ-
ности осанки содержательны и существенны [6].

Мы согласны с мнением ряда исследователей
[4, 7] которые при рассмотрении совокупность фак-
торов, определяющих осанку, разделяют их на внешние
и внутренние. Важнейшими из внешних факторов яв-
ляются социальные условия жизни, деятельности и
развития индивида. К внутренним факторам относят-
ся структурные и функциональные свойства систем
организма, благодаря которым существует сама воз-
можность становления и сохранения статической и
динамической осанки, биомеханические и фазно-то-
нические свойства скелетных мышц, фиксирующих
позу, опорные, рессорные и эластические свойства
скелета, взаимодействие его биозвеньев.

Проблема физического воспитания студенчес-
кой молодежи – одна из важнейших на современном
этапе. В ряду ближайших и особенно актуальных за-
дач физического воспитания является и внедрение в
процесс физического воспитания студентов совре-
менных инновационных технологий учитывающих
состояние ОДА, биомеханические характеристики
моторики занимающихся.

Исследование выполнялось согласно плана
научно-исследовательской работы кафедры кинези-
ологии Национального университета физического
воспитания и спорта Украины и «Сводного плана
НИР в области физической культуры и спорта на 2006
– 2010 гг.» Государственного комитета Украины по
вопросам физической культуры и спорта по теме 3.2.1
«Усовершенствование биомеханических технологий
в физическом воспитании и реабилитации с учетом
пространственной организации тела человека».

Формулирование целей работы.
Цель работы – разработка технологии коррек-

ции нарушений осанки студентов, составляющей
частью которой является информационно-методи-
ческая система «Гармония тела».

Результаты исследований.
Данные, полученные в ходе констатирующе-

го эксперимента, позволили изучить особенности
морфологического статуса студентов и установить,
что более 80 % студентов имеют нефиксированные
нарушения ОДА.

На основе системного подхода предложена
модель технологии коррекции нарушений осанки
студентов в процессе физического воспитания с ис-
пользованием компьютерных технологий (рис.1).

Разработанная нами модель технологии кор-
рекции нарушений осанки с использованием инфор-
мационных технологий представляет собой совокуп-
ность технологических компонентов: целевого,
содержательного и деятельного (организационно-уп-
равленческого), имеющих внутреннее содержание и
находящихся во взаимосвязях различного типа, ин-
тегральным результатом которых является гармонич-
ное физическое развитие студентов.
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Рис. 1. Модель технологии коррекции нарушений осанки студентов в процессе
физического воспитания на основе компьютерных технологий

Теоретической базой разработанной техноло-
гии послужило понимание здоровья человека как
«...целостного многомерного динамического состо-
яния (включая его позитивные и негативные показа-
тели), развивающегося в процессе реализации гене-
тического потенциала в условиях конкретной
социальной и экологической среды и позволяющего
человеку в различной степени осуществлять его био-
логические и социальные функции», данные поло-
жения нашли свои подтверждение в работе [2].

При разработке технологии коррекции нефик-
сированных нарушений ОДА студентов, учитывались
и реализовывались основные методические принци-
пы физического воспитания: гуманистической ори-
ентации; приоритета потребностей, мотивов и инте-
ресов личности; оздоровительной направленности;
индивидуализации; связи физического воспитания с
другими видами деятельности и занятости людей [5].

Целостность педагогического процесса обес-
печивается гармоничным взаимодействием всех эле-
ментов педагогической технологии на основе управ-

ления «студент – цель технологии – содержание тех-
нологии» и координации на основе обратных связей
в процессе физического воспитания. При этом диф-
ференциация средств и методов обусловлена, в пер-
вую очередь, функциональным нарушением ОДА
занимающихся.

Алгоритм коррекции нефиксированных нару-
шений ОДА студентов, включающий физические
упражнений воздействующих на нарушения осанки
студентов относится также к абсолютно новым ре-
зультатам работы (рис.2).

Процесс реализации разработанной педагоги-
ческой технологии коррекции функциональных на-
рушений ОДА учащейся молодежи состоит из не-
скольких этапов: мониторинго-информационного,
коррекционно-профилактического и поддерживаю-
ще-оздоровительного.

Мониторинго-информационный этап. Данный
этап решает две основные задачи: получении досто-
верной информации о физическом развитии и физи-
ческой подготовленности  каждого учащегося в от-
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дельности и информировании учащихся о результа-
тах проведенного  мониторинга физического разви-
тия и физической подготовленности.

Коррекционно-профилактический этап – ос-
новная задача заключается в создании оптималь-
ных условий и разработке содержания для реали-
зации собственно коррекционно- профилактичес-
кой работы.

Поддерживающе-оздоровительный этап –
направлен на поддержание достигнутого уровня
физической подготовленности и состояния ОДА сту-
дентов.

В разработанной нами технологии предусмот-
рено осуществление мониторинговых мероприятий.

В процессе исследований обоснованы мето-
дические подходы целенаправленного педагогичес-
кого воздействия на основе использования физичес-
ких упражнений различной биомеханической
направленности, с целью коррекции функциональ-
ных нарушений ОДА студентов.

По нашему мнению качественные изменения
в системе физического воспитания наступают лишь
тогда, когда информационные средства, реализуя
более эффективные способы организации процесса
физического воспитания, позволяют сформировать
новые формы и методы деятельности. Главное и обя-
зательное условие при этом – активация обучающе-
гося, что можно выразить формулой: эффективность
обучения – функция активности обучающегося.

Проблема успешной реализации технологии
коррекции нефиксированных нарушений ОДА сту-
дентов с использованием компьютерных технологий
представляется сложным непрерывным процессом

и зависит от различных причин и факторов, которые
необходимо при организации опытно-эксперимен-
тальной работы (рис. 3).

Автоматизация на базе компьютера в процес-
се физического воспитания значительно расширяет
возможности предоставления информации студен-
там. Применение мультипликации, цвета, графики,
звука позволяет наглядно воссоздать реальную кар-
тину состояния каждого занимающегося и планиру-
емую двигательную деятельность с целью коррекции
нарушений осанки.

Внедрение компьютера в процесс физическо-
го воспитания позволяет усилить мотивацию к заня-
тиям физическими упражнениями, вносит новизну
в деятельность, способствует повышению интереса
к избранному виду двигательной активности, опти-
мизирует отношения между студентом и преподава-
телем. Это один из реальных механизмов решения
проблемы оптимизации двигательной активности
студентов, который может охватить оздоровительной
деятельностью практически весь контингент студен-
ческой молодежи.

Для разработки мультимедиа информацион-
ной среды нами использовались программы перво-
го уровня, предназначенные для быстрого создания
мультимедиа-проектов. Программа «Гармония тела»
обладает широким набором визуальных средств, эле-
ментов управления (рис. 3).

В нашей работе мы использовали нелинейное
представление информационно-методической сис-
темы «Гармония тела» (рис.4), приложения которой
основываются на технологиях гипертекста, в которых
отдельные элементы информации снабжаются ста-
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Рис. 3. Организационно-педагогические условия реализации технологии коррекции
функциональных нарушений ОДА студентов с использованием компьютерных технологий
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тическими или динамическими связями — ссылка-
ми, позволяющими переходить на другие приложе-
ния или на другие элементы данного приложения.
Данный сценарий мы использовали с целью предос-
тавления студенту большей самостоятельности и сво-
боды выбора, развивая инициативу, повышая моти-
вацию и индивидуализируя учебный процесс.

Выводы:
1.Аналитический обзор литературных данных ука-
зывает на то, что существующая система физичес-
кого воспитания в вузах имеет значительные недо-
статки, основным из которых является
неспособность решения оздоровительной задачи.
Необходимость выполнения студентами вуза боль-
шого объема учебной работы в условиях дефици-
та времени, явного изменения адаптационных ме-
ханизмов приводит до прогрессивного ухудшения
их здоровья. Из всего спектра проблем, стоящих
сегодня перед системой физического воспитания
на первый план выходит поиск более эффективных
методов гармоничного физического развития и
оздоровления студентов. В связи с большим коли-
чеством нарушений осанки среди студенческой
молодежи актуальным и целесообразным являет-
ся внедрение в процесс физического воспитания
студентов современных технологий корригирую-
щих функциональные нарушения ОДА.

2. Разработанную технологию коррекции нарушений
осанки студентов с использованием компьютерных
средств, целесообразно осуществлять по данным
обследования биогеометрического профиля осан-
ки и опорно-рессорных свойств стопы. Разрабо-
танный алгоритм организации оздоровительных
занятий состоит из трех этапов: мониторинго-ин-
формационного, коррекционно-профилактическо-
го и поддерживающе-оздоровительного.

3.Информационно-методическая система «Гармо-
ния тела», характеризуется модульной структурой
состоящей из таких блоков: настройки, теоретичес-

кие сведения, диагностика, мониторинг, питание и
коррекционно-профилактический модуль. Опыт
использования информационно-методической си-
стемы свидетельствует о том, что данный подход
эффективен при организации процесса физичес-
кого воспитания студенческой молодежи. Создан-
ный программный продукт позволяет индивидуа-
лизировать процесс физического воспитания
студенческой молодежи, придавая ему, характер ус-
тойчивого целенаправленного и эффективного
процесса познания, а также формировать устой-
чивое мотивационно-ценностное отношение к
физкультурно-оздоровительным занятиям, расши-
ряет возможности реализации современных оздо-
ровительных технологий в тренировочном процес-
се студентов и позволяет представить его в виде
замкнутой системы управления, с включением эле-
ментов самоконтроля.

Изучаемая проблема решена далеко не пол-
ностью. Полученные в исследовании результаты не
претендуют на исчерпывающее решение рассмат-
риваемой проблемы. Накопленный теоретический и
фактический материал требует дальнейшего разви-
тия. Остаются отдельными вопросы внедрения раз-
работанной компьютерной технологии в систему
Интернет.
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КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ, МАНУАЛЬНОЇ
ТЕРАПІЇ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ

ХВОРИХ НА ОСТЕОХОНДРОЗ
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
Котелевський В.І., Полевик Л.В.

Сумський державний педагогічний університет

Анотація. Дослідження сумісного застосування психоко-
рекції, лікувального масажу, мануальної терапії та елементів
тайського масажу в комплексній реабілітації хворих на осте-
охондроз поперекового відділу хребта у 33 пацієнтів  пока-
зало їх значну ефективність у зниженні больового синдрому,
нормалізації м’язового тонусу і функціонального стану хреб-
та. Застосування комплексу ефективніше впливає на струк-
турні та функціональні елементи хребта, відновлюючи його
функцію, підвищує ефективність реабілітації при неврологі-
чних  проявах остеохондрозу поперекового відділу хребта.
Ключові слова: хребет, масаж, реабілітація, остеохондроз.
Аннотация. Котелевський В.И., Полевик  Л.В. Комплек-
сное  применение лечебного  массажа, мануальной те-
рапии и психокоррекции в реабилитации больных  на
остеохондроз поясничного отдела  позвоночника. Иссле-
дование совместного применения психологической подго-
товки, лечебного массажа, мануальной терапии и элементов
тайского массажа в комплексной реабилитации больных с
остеохондрозом поясничного отдела позвоночника у 33
пациентов показало их значительную эффективность в сни-
жении  интенсивности болевого синдрома, нормализации
мышечного тонуса и функционального состояния позвоноч-
ника. Применение комплекса эффективнее влияет на струк-
турные и функциональные элементы позвоночника, восста-
навливая  его функцию, повышает эффективность
реабилитации при неврологических проявлениях остеохон-
дроза поясничного отдела позвоночника.
Ключевые  слова: позвоночник,  массаж, реабилитация,
остеохондроз.

Annotation. Kotelevs’kii V.I., Polevik L.V. Complex
application of medical massage, manipulation and
psychologic correction in an aftertreatment of patients on
an osteochondrosis of lumbar department of a column.
Research of joint application of psychological correction,
massotherapy, manual therapy and thai massage in complex
rehabilitation of patients by the osteochondrosis of various
departments of a vertebral column with 33 patients has shown its
significant efficiency in reduction pain syndrom intensity,
normalization muscle tonus and functional condition of a vertebral
column. Application of complex influences structural and functional
devices of a column more effectively, recovering his function,
raises efficacy of an aftertreatment at neurologic exhibitings an
osteochondrosis of a lumbar department of a column.
Key words: vertebral column, massage , rehabil itation,
osteochondrosis.

Вступ.
Серед актуальних проблем сучасної науки ре-

абілітація хворих із неврологічними проявами осте-
охондрозу поперекового відділу хребта займає ваго-
ме місце [1, 4, 5, 7]. За даними Є .І. Гусєва
захворюваність попереково-крижовими радикуліта-
ми на 1000 населення в 2,6 разів вища, ніж захворю-
ваність іншими хворобами нервової системи. За да-
ними наукових досліджень, вона становить у
середньому 64,5 на 1000 населення [2].

Фахівці реабілітології досягли значних успіхів
у підвищенні ефективності реабілітації, але все ж таки
є ще і деякі невирішені проблеми (приділяється недо-
статня увага психосоматичному аспекту реабілітації
[2], відсутні єдині принципи проведення маніпуля-
тивних прийомів на хребцево-рухових сегментах) [3,
7]. Саме на вирішення цих проблем спрямована наша
робота.

У своїй роботі ми виходили з того, що якісна
корекція функціональних порушень хребта, проф-
ілактика дегенеративно-дистрофічних захворювань
хребта можлива лише за умови реабілітації з ураху-
ванням різних аспектів патогенезу захворювання.
Особливу увагу ми приділяли впливу на рівні психо-
соматичного аспекту патогенезу (існує теорія виник-
нення остеохондрозу, яка розцінює дію стресу як
фактора, що стимулює початок дегенеративно-дист-
рофічного процесу) [2, 6] та механічного аспекту,
адже більшість дослідників вважають найважливішим
головним фактором виникнення остеохондрозу на-
явність біомеханічних змін [8].

Провідною ідеєю дослідження стала думка про
те, що сумісне застосування елементів психокорекції,
лікувального масажу, деяких елементів тайського
масажу, мануальної терапії в одному реабілітаційно-
му сеансі хворих на остеохондроз поперекового
відділу хребта повинно підвищити Ії ефективність.
Саме це визначило і мету дослідження.

Досліджування здійснювалось згідно з пла-
ном НДР Сумського державного педагогічного ун-
іверситету.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження стало підвищення ефек-

тивності відновлювального лікування хворих на осте-
охондроз поперекового відділу хребта шляхом комп-
лексного застосування удосконалених методик
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психокорекції, лікувального масажу та мануальної те-
рапії. Виходячи з мети були сформульовані і основні
завдання дослідження.
1. Визначити особливості застосування удосконале-
ної методики психокорекції та технічні прийоми
лікувального масажу і мануальної терапії при ліку-
ванні хворих із неврологічними проявами остео-
хондрозу поперекового відділу хребта.

2. Розробити комплекс модифікованих прийомів
тайського масажу, адаптованих до застосування
разом із класичним і сегментарно-рефлекторним
масажем і елементами мануальної терапії в умо-
вах масажного кабінету.

3. Визначити ефективність застосування комплексу
психокорекції, лікувального масажу, мануальної
терапії (ПЛМ) в реабілітації хворих із неврологіч-
ними проявами остеохондрозу поперекового
відділу хребта.

Методи досліджень. Використовувалися такі
методи дослідження: клінічні, антропометричні, ди-
намометричні, рентгенологічні, тестові методи виз-
начення статичної та динамічної функції хребта, ста-
тистичні.

Дослідження проводилося у два етапи. На пер-
шому етапі здійснювалися базові дослідження, аналіз,
розробка програми фізичної реабілітації хворих із
неврологічними проявами остеохондрозу попереко-
вого відділу хребта; на другому – порівняльний аналіз
результатів лікування хворих, яким реабілітація про-
водилася з використанням загальноприйнятих мето-
дик масажу та мануальної терапії (контрольна група)
і за вдосконаленими методиками реабілітації (основ-
на група).

На першому етапі роботи вивчалися та об-
ґрунтовувалися основні принципи комплексу ПЛМ,
проводилася розробка реабілітаційної програми за-
стосування методик комплексу ПЛМ при остеохонд-
розі поперекового відділу хребта.

Особлива увага приділялася психосоматичній
спрямованості проведених маніпуляцій, проведенню
м’яких технік лікувального масажу та мануальної те-
рапії, виконанню всіх прийомів масажу та мануальної
терапії у спіралеподібному напрямі; авторами вико-
ристовувалися прийоми тайського масажу, адаптовані
до умов масажного стола і масажного кабінету.

Основними частинами реабілітаційного ком-
плексу були:
1.Психокорекційна частина – дихальна терапія з
прийомами тілесно-орієнтованої і краніосакраль-
ної терапії (триває від 3 до 15 хвилин).

2.Лікувальний масаж (поверхневий з корекцією
шкірних ділянок Захар’їна-Геда) характеризується
тим, що практично всі прийоми проводяться по-
верхнево, у спіралеподібному напрямі.

3.Лікувальний масаж (глибокий з корекцією тригер-
них і періостальних ділянок). Всі рухи проводяться
у спіралеподібному напрямі.

4. Елементи тайського масажу.
5. Елементи мануальної терапії мають характер так
званої “витонченої” форми мануальної терапії.

Використовуються тільки спіралеподібні напрямі і
рухи, частіше всього прийоми скручування на фоні
тракції.

6.Елементи техніки перинатальної релаксації.
Кількість сеансів на один курс лікування ста-

новила 10-12, тривалість сеансу – одна година. Ос-
новні показання до застосування методики: наявність
функціональних блокад ХРС II ступеня за Stodard при
функціональній патології хребта та неврологічних
проявах остеохондрозу II стадії. Протипоказання
відповідали загальноприйнятим протипоказанням
для мануальної терапії.

На другому етапі дослідження ефективності
системи ПЛМ пацієнти були поділені на дві клінічні
групи – основну і контрольну. Досліджувалася дина-
міка клініко-функціональних показників стану хреб-
та пацієнтів до і після проведеного курсу відновлю-
вального лікування. Клінічні дослідження
ефективності ПЛМ проводилися у хворих на вертеб-
ральний остеохондроз поперекового відділу хребта
другої стадії. За локалізацією патологічного процесу
хворі розподілилися таким чином: основними
клінічними синдромами, що переважали в обох об-
стежуваних групах, були больовий (100,0% випадків)
та міотонічний (57,2%) синдроми. Больовий синдром
найчастіше мав рефлекторний характер. Міотоніч-
ний проявлявся в порушенні динамічного рухового
стереотипу. Інші клінічні синдроми (13,7% випадків)
зустрічалися набагато рідше і, як правило, коригува-
ли із двома основними клінічними синдромами.

Клінічні групи отримували курс реабілітації по
10–12 процедур тривалістю 1 година щоденно або
через день.

Результати досліджень та їх обговорення.
При порівняльному аналізі результатів дослід-

ження ефективність реабілітації в основній групі знач-
но перевищувала ефективність загальноприйнятих
методик.

Так, больовий синдром повністю зник у 29
(87,9%) обстежених основної групи, у той час як при
застосуванні загальноприйнятих методик в контрольній
групі зустрічався у 23 (71,9%) (різниця — 16,0%; різни-
ця є статистично значущою, p <0,05). Значне зменшен-
ня гіпертонусу спостерігалося в 25 (75,7%) випадків
після реабілітації за системою ПЛМ, у той час як із
застосуванням загальноприйнятих методик — 17
(53,1%) (різниця — 22,6%; різниця є статистично зна-
чущою, p <0,05). У 27 (81,8%) пацієнтів внаслідок реа-
білітації за удосконаленим комплексом повністю зник-
ли функціональні блоки, які призводили до
неврологічних проявів остеохондрозу, що на 38,1 %
більше, ніж після лікувального масажу та мануальної
терапії із застосуванням загальноприйнятих методик
(різниця є статистично значущою, p <0,01).

Порівняльний аналіз різних інтегрованих по-
казників функціонального стану хребта дозволив нам
визначити клінічну ефективність системи ПЛМ
(табл.1).

Зміни больового індексу при застосуванні си-
стеми ПЛМ становили 81±3,97%, а при застосуванні
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загальноприйнятих методик – 51±5,1%. Зміни гоніо-
метричного індексу при застосуванні системи ПЛМ
становили 79±5,2%, а при застосуванні загальноприй-
нятих методик – 66±6,3%.

В основній групі після проведеного курсу ре-
абілітації спостерігалися кращі середні показники ста-
нової динамометрії (в основній —66,7±2,6, у конт-
рольній — 61±2,2),.

Так, наприкінці відновлювального лікування
були отримані ефективні результати, що засвідчили
покращання статичної функцій хребта в обох групах,
значне покращання статичної функції хребта, що ви-
являлося у виробленні й закріпленні стереотипу пра-
вильної постави, а також збереженні правильного
положення тіла під час підйому та перенесення ван-
тажів, сну, сидіння на стільці і спостерігалося в серед-
ньому у 31 (93,9%) хворих основної та у 27 (84,4%)
контрольної груп.

За даними безпосередніх результатів лікуван-
ня зазнала деяких позитивних змін і динамічна функ-
ція хребта. Так, відновлення функції обертів i нахилів
у різні боки відбулося на 93,9% в основній групі і на
78,1% у контрольній.

Суттєво відрізнялися віддалені результати віднов-
лення статодинамічної функції хребта в обох обстежу-
ваних групах. Віддалені результати дослідження статич-
ної функції хребта відрізнялися від безпосередніх.

Значне покращання статичної функції хребта
спостерігалося в середньому у 29 (87,8%) хворих ос-
новної та у 22 (68,7%) контрольної групи. Зазнала змін
і динамічна функція хребта. Значне покращання ди-
намічної функції хребта відбулося у 28 (84,8%) хво-
рих основної та у 21 (65,6%) контрольної групи.

Акумулюючи параметри функції хребта за
показниками результатів лікування, можна дійти вис-
новку, що у 29 (87,8%) хворих основної групи спосте-
рігалася стійкість отриманих позитивних результатів
лікування і відсутність рецидивів захворювання. У
контрольній групі, де застосовувався традиційний
лікувальний масаж та мануальна терапія, подібний
позитивний ефект відзначений лише у 22 (68,7%)

пацієнтів, що на 19,1% нижче за результати основної
групи (різниця статистично значуща, р < 0,05).

 Висновки.
Таким чином, можна дійти висновку, що зас-

тосування комплексу ПЛМ ефективніше впливає на
структурні та функціональні елементи хребта, віднов-
люючи його функцію, підвищує ефективність реабі-
літації при неврологічних проявах остеохондрозу по-
перекового відділу хребта.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем комплек-
сного застосування лікувального масажу, мануаль-
ної терапії та психокорекції в реабілітації хворих на
остеохондроз поперекового відділу хребта.
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Таблиця 1 
Динаміка інтегральних показників функціонального стану хребта (M±m) 

 
Показники Лікувальні групи Період 

дослідження Больовий 
індекс (бали) 

Індекс 
м'язового 
синдрому 

(бали) 

Суглобовий 
індекс (бали) 

Гоніометрич
ний показник 

(бали) 

1 2 3 5 6 7 
до лікування 2,64±0,05 12,76 ±0,15 2,41±0,04 1,99±0,04 
після 
лікування 

0,27±0,04 1,71±0,04 0,17±0,04 0,32±0,04 
Лікування за системою 
ПЛМ, n-33 

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
до лікування 2,63±0,05 12,74± 0,16 

 
2,49±0,04 

 
2,01±0,04 

 
після 
лікування 

0,48±0,05 2,83±0,1 
 

0,59±0,05 
 

0,59±0,04 

Лікування за загально-
прийнятими 
методиками ЛМ і МТ, 
n-32 
 p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ПЛАВАННЯМ
НА РОЗВИТОК НАВИКІВ

САМООБСЛУГОВУВАННЯ РОЗУМОВО
ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ

Коштур Я.Є.
Сумський державний педагогічний університет ім.

А.С.Макаренка

Анотація. В статті обґрунтована необхідність корекційної
роботи з розумово відсталими підлітками та доведено ефек-
тивність занять плаванням  на розвиток  навиків  самообслу-
говування. Залучення розумово відсталих підлітків до систе-
матичних занять плаванням  дало можливість опанувати
широким арсеналом навичок самообслуговування. Заняття
з плавання  необхідно внести у програму з фізичного вихо-
вання  підлітків 11-14 років з легким ступенем розумової
відсталості. Заняття плаванням  можуть бути організовані
також після завершення уроків. Навчання в школі-інтернаті
полегшує проведення таких занять.
Ключові слова: розумово відсталі підлітки, плавання , на-
вики  самообслуговування.
Аннотация. Коштур Я.Е. Изучение влияния занятий пла-
ванием на развитие навыков самообслуживания ум-
ственно  отсталых  подростков. В статье обоснована необ-
ходимость коррекционной работы с умственно отсталыми
подростками и доказана эффективность занятий плаванием
на  развитие навыков самообслуживания. Привлечение ум-
ственно отсталых подростков к систематическим занятиям
плаванием дало возможность овладеть широким арсеналом
навыков самообслуживания. Занятия по плаванию  необхо-
димо внести в программу по физическому воспитанию  под-
ростков 11-14 лет с легкой степенью умственной отсталос-
ти. Занятия плаванием могут быть организованы также после
завершения уроков. Обучение в школе-интернате облегчает
проведение таких занятий.
Ключевые слова: умственно отсталые подростки, плава-
ние, навыки самообслуживания.
Annotation. Koshtur Y.E. Studying of influence of
employment by swimming on development of skil ls of
self-service of mentally retarded teenagers. In the article
is proved necessity of correctional work with mentally retarded
teenagers and efficiency of employment by swimming on
development of skills of self-service. Engaging mentally retarded
teenagers to systematic occupations by float has enabled to
seize a wide arsenal of skills of self-service. On float it is necessary
to bring in occupations to the program on physical training of
teenagers of 11-14 years with a mild degree of a mental
retardation. Occupations by float can be organized also after
completion of lessons. Learning in a school – boarding school
facilitates holding such occupations.
Key words: mentally retarded teenagers, swimming, skills of
self-service.

Вступ.
У дослідженнях останніх років в Україні відзна-

чається тенденція зростання кількості дітей з відхи-
леннями фізичного та психічного здоров’я, які зумов-
люються екологічними, економічними, соціальними,
психологічними та іншими чинниками. Частку серед
цих дітей займають діти з розумовими вадами.

Аналіз літературних джерел свідчить, що для
повноцінного розвитку даної категорії дітей потрібна
правильно організована корекційно-педагогічна ро-
бота, яка була б спрямована на корекцію недоліків у
психічному і фізичному розвитку [4, 5]. У зв’язку з
цим особливого значення набувають корекційно-
розвивальні заняття, серед яких й заняття фізичною
культурою.

Фізичне виховання здійснюється у тісному
зв’язку з розумовим, моральним, естетичним вихо-
ванням та професійно-трудовим навчанням, займає
одне з найважливіших місць у підготовці учнів з по-
рушеннями інтелекту до самостійного життя та ви-
робничої праці, виховує рухову грамотність та осо-
бистісні якості, сприяє соціальній адаптації та
інтеграції в суспільство [7].

Вдосконаленню методики проведення уроків
з фізичної культури у допоміжній школі присвячено
достатньо досліджень. Роботами Т.Білоус (2000),
В.І.Грицюк (2000), С.Б.Раку (1997) та інших перекон-
ливо доведено, що система фізичного виховання у
допоміжних школах має достатньо великі невикорис-
тані резерви. Тому, актуальним залишається пошук
нових підходів до процесу фізичного виховання, які
дозволять найбільш ефективно вирішувати завдання
корекції психофізичного розвитку підлітків з легкою
формою розумової відсталості.

Ряд науковців вважають, що плавання та його
засоби в силу виражених дій водного середовища є
важливим компонентом фізичного виховання дітей,
як з нормальним розвитком, так й з обмеженими
можливостями [1, 3, 6 та інші].

Враховуючи оздоровче, лікувальне та велике
прикладне значення, плаванню відводиться важливе
місце в програмах фізичного виховання загально-
освітніх шкіл. Однак, у зв’язку з відсутністю басейнів
у допоміжних школах заняття з плавання, як правило,
в них замінюються іншими видами програми з фізич-
ної культури. Ця нерівноцінна заміна призводить до
того, що більша частина розумово відсталих дітей та
підлітків не засвоюють навик плавання в період на-
вчання в школі. В наступні роки більша частина з них
також не зможе навчитися плавати, так як у багатьох
басейнах країни немає організованих груп з навчан-
ня плаванню осіб даної категорії. Тому навчання пла-
ванню розумово відсталих учнів, на наш погляд, по-
винно стати обов’язковим видом програми з фізичної
культури допоміжних шкіл. Але для вирішення цієї
задачі необхідний пошук нових організаційно-мето-
дичних форм, які дозволили б не лише успішно ово-
лодіти навиком плавання, але й вирішувати завдання,
які спрямовані на корекцію психофізичного розвит-
ку розумово відсталих учнів.

Наукову роботу виконано відповідно до плану
науково-дослідної роботи Сумського державного
педагогічного університету імені А.С.Макаренка
«Організаційно-методичні основи використання ко-
рекційних занять плаванням у фізичному вихованні
розумово відсталих підлітків» (номер державної реє-
страції 0107U002257).

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи є вивчення впливу за-

нять плаванням на розвиток навичок самообслуго-
вування у підлітків 11-14 років з легким ступенем ро-
зумової відсталості.

У зв’язку з цим були поставлені наступні зав-
дання: визначення специфічних особливостей сфор-
мованості навичок самообслуговування у розумо-
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во відсталих підлітків 11-14 років; підбір завдань, які
забезпечать розвиток навичок самообслуговування,
та перевірка їх ефективності.

Для вирішення поставлених завдань було зас-
тосовано наступні методи дослідження: аналіз нау-
ково-методичної літератури, педагогічне спостере-
ження, анкетування, педагогічний експеримент,
методи математичної статистики.

Аналіз  науково-методичної літератури
свідчить, що порушення психомоторики у розумово
відсталих дітей проявляється у недостатній здібності
до тонких диференційованих рухів пальців рук [2, 8].
Це насамперед проявляється в порушенні деяких на-
вичок самообслуговування. Тому, для визначення
готовності розумово відсталих підлітків до виконання
дій самообслуговування передбачалося виявлення
кількісної інформації шляхом анкетування батьків
розумово відсталих підлітків. Показники, що увійшли
до розробленої нами анкети, відображають рівень
володіння розумово відсталими підлітками основни-
ми навиками особистої гігієни та самообслуговуван-
ня і, тим самим, вказують на міру можливості їхньо-
го відносно самостійного існування.

У дослідженні взяло участь 116 підлітків у віці
11-14 років з легким ступенем розумової відсталості,
яких у відповідності із віковими групами, було под-
ілено на чотири відносно однорідні групи (дві конт-
рольні та дві експериментальні). До І контрольної гру-
пи (КГ1) увійшло 28 підлітків у віці 11-12 років (16
хлопців та 12 дівчат), до ІІ контрольної (КГ2) – 30
підлітків у віці 13-14 років (17 хлопців та 12 дівчат), до
І експериментальної групи (ЕК1) увійшло 30 підлітків
11-12 років (17 хлопців та 13 дівчат) та до ІІ експери-
ментальної (ЕГ2) – 28 підлітків 13-14 років (17 хлопців
та 12 дівчат).

Розподіл розумово відсталих підлітків на чоти-
ри групи (дві експериментальні і дві контрольні) да-
вав можливість провести експеримент в однакових
для підлітків умовах, з’ясувати ефективність корекц-
ійних занять з плавання та отримати більш чітку
інформації про динаміку розвитку їх навиків само-
обслуговування.

Результати досліджень та їх обговорення.
Аналіз навиків самообслуговування у розу-

мово відсталих підлітків показав незадовільний стан
їх сформованості.

Так, на початку експерименту спостережен-
ня за рухами розумово відсталих підлітків при одя-
ганні та взуванні показали, що багато хто з них не
можуть правильно організувати рухові дії, не вміють
правильно прийняти зручну позу, неспритно волод-
іють руками та погано забезпечують їх взаємодію.
Підліткам важко виконати дії, які пов’язані з ізольова-
ними рухами пальців рук, а саме: застібати ґудзики,
зав’язувати шнурки, заплітати волосся, відкривати і
закривати крани у душі, митися милом і мочалкою.
Вони мало маніпулюють пальцями, а роблять рухи
переважно усією кистю. При цьому виявляється
підвищена напруга м’язів рук і погана координація
рухів. У одних підлітків рухові акти бідні, повільні і

мляві. Інші діти, навпаки, відрізняються безглуздою
метушливістю, наявністю зайвих рухів, які не мають
відношення до справи.

Отримані результати пояснюються тим, що
батьки дітей з розумовою відсталістю не сприяють
вихованню в них самостійності. Через їх моторну нез-
грабність, ослабленість і відставання у розвитку, бать-
ки вдаються до надмірної опіки та обслуговування
дитини. Часто таким дітям не дається розумна са-
мостійність, батьки знімають з них навіть елементарні
обов’язки по самообслуговуванню, намагаючись
задовольнити різноманітні побажання своїх дітей. Тим
самим вони позбавляють своїх дітей можливості на-
вчитися самостійно користуватися речами, долати
труднощі, регулювати свої дії вольових зусиль.

Однак, для сформованості навичок самообс-
луговування та розвитку цих особистісних якостей
необхідна цілеспрямована корекційно-розвивальна
педагогічна робота. Саме заняття плаванням та сані-
тарно-гігієнічні вимоги до них потребують від розу-
мово відсталих підлітків необхідності опанування
широким арсеналом навичок самообслуговування,
які необхідні для забезпечення відносно незалежного
проживання.

Для реалізації цієї мети була розроблена екс-
периментальна методика з плавання для розумово
відсталих підлітків, яка пройшла апробацію впродовж
2005-2006 рр.

Протягом року з експериментальними група-
ми проводилися корекційні заняття з плавання за роз-
робленою нами методикою. Експериментальна ме-
тодика передбачала застосування засобів з плавання,
які були модифіковані з урахуванням недоліків у роз-
витку підлітків. Так, для розумово відсталих дітей ре-
комендувались загальнорозвиваючи вправи на суші
та у воді, які проводилися під музичний супровід, впра-
ви для освоєння з водою, вправи для вивчення техні-
ки спортивних способів плавання. Велике значення в
корекційній роботі нами приділялось вправам у воді
з додаванням завдань математичного характеру, діста-
ванням дрібних предметів зі дна басейну, зборка де-
талей конструктора у воді та ін. Крім того, для дітей
були рекомендовані ігри у воді та стрибки у воду, яки
сприяли розвитку пізнавальних процесів, фізичних та
особистісних якостей розумово відсталих підлітків.

Великого значення під час застосування мето-
дики з плавання ми надавали вихованню навичок осо-
бистої гігієни та самообслуговування, які необхідні
під час проходу у басейн. За допомогою занять пла-
ванням у досліджуваних формувалися основні по-
казники самообслуговування, а саме: розумово
відсталі підлітки вчилися самостійно або з незначною
допомогою роздягатися, одягатися, перевдягатися у
відповідний вид одягу, користуватися роздягальнями,
туалетами, душовими кабінками та митися, складати
речі, сушити волосся, розчісуватися, піклуватися за
особистою спортивною формою та речами тощо.

Контрольні групи займались за нині діючою
програмою з фізичного виховання для допоміжних
шкіл [165].
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На початку експерименту та після його завер-
шення батькам розумово відсталих підлітків була зап-
ропонована анкета, яка дозволила виявити зміни у
сформованості навиків самообслуговування та вста-
новити різницю між показниками експерименталь-
них та контрольних груп досліджуваних.

Результати педагогічного експерименту сфор-
мованості показників готовності розумово відсталих
підлітків до виконання дій самообслуговування вка-
зують на доцільність впровадження запропонованої
нами методики.

Так, рівень сформованості вміння роздяга-
тися та одягатися дітей з експериментальної групи
наприкінці експерименту засвідчив позитивні
зміни в розвитку цього компоненту. Кількість
хлопців і дівчат 11-12 років ЕГ1, які одягаються та
роздягаються без сторонньої допомоги і додатко-
вого інструктування зросла відповідно на 35,29% і
38,47% та становила 58,82% і 53,85% підлітків. У
віковій групі 13-14 років ЕГ2 цей показник також
зріс на 47,06% і 41,67% та становив відповідно
70,59% хлопців і 66,67% дівчат. Підлітки після екс-
периментального навчання вже могли самостійно
і правильно застібати ґудзики, зав’язувати шнур-
ки, одягати гумові шапочки, дівчата купальники, а
також колготки. У КГ1 цей показник також зріс на
6,25% і становив 31,25% хлопців; у дівчат КГ1
(25,00%) позитивних змін щодо покращення сфор-
мованості даного показника не спостерігалося,
про що свідчить результат 0%. В КГ2 кількість дітей,
які самостійно роздягаються і одягаються склала
47,06% хлопців і 33,33% дівчат, різниця збільшилась
відповідно на 11,77% і 8,33%.

Кількість підлітків, які роздягаються і одягають-
ся з частковою допомогою в ЕГ1 становила 41,18%
хлопців і 46,15% дівчат, різниця зменшилась в бік по-
кращення відповідно на 35,29% та 38,47%; в ЕГ2 –
29,41% хлопців і 33,33% дівчат, а отже різниця змен-
шилась відповідно на 47,06% і 41,67%. В КГ1 68,75%
хлопців виконують вивчаючий показник з частковою
допомогою, різниця зменшилась на 6,25%; у дівчат
КГ1 (75,00%) позитивних змін щодо покращення
сформованості даного показника не спостерігалося,
про що свідчить результат 0%. В КГ2 до цієї категорії
підлітків віднесено 52,94% хлопців і 66,67% дівчат,
різниця зменшилася відповідно на 11,77% і 8,33%.

В усіх експериментальних і контрольних гру-
пах підлітків, які роздягаються і одягаються з допомо-
гою дорослого виявлено не було.

Значні зміни в експериментальних групах
відбулися й щодо вміння користуватися душем.

Результати формувального експерименту по-
казали, що самостійне виконання цього вміння вже
виявили 35,29% хлопців і 38,46% дівчат з ЕГ1, тобто
різниця збільшилася відповідно на 29,41% і 38,46%;
52,94% хлопців і 58,33% дівчат з ЕГ2, отже різниця
збільшилась відповідно на 47,06% і 50,00%. Підлітки
експериментальних груп правильно відкривають і
закривають крани у душі, а також самостійно регу-
люють температуру води. Кількість підлітків КГ1, які

самостійно виконують це вміння склало 12,50%
хлопців і 16,67% дівчат, різниця при цьому збільши-
лась відповідно лише на 6,25% та 8,34%; в КГ2 29,41%
хлопців і 25,00% дівчат – різниця зросла відповідно на
11,76% і 8,33%.

Кількість підлітків, які з частковою допомогою
користуються душем в ЕГ1 становила 64,71% хлопців
і 61,54% дівчат, різниця зменшилася відповідно до
23,53% і 30,77%; в ЕГ2 становила 47,06% хлопців і 41,67
дівчат – різниця відповідно зменшилася до 41,18% і
41,66%. Кількість підлітків в КГ1 становила 81,25%
хлопців і 75,00% дівчат, в КГ2 – відповідно 70,59% і
66,67%. Результати в КГ1 покращилися на 6,25% у
хлопців і 8,33% у дівчат; в КГ2 – відповідно на 11,76%
і 8,33%.

В ЕГ1 та ЕГ2 підлітків, які з допомогою дорос-
лого користувалися душем не було, відповідно різни-
ця зменшилася на 5,88% у хлопців ЕГ1, 7,69% у дівчат
ЕГ1, 5,88% у хлопців ЕГ2 та 8,33% у дівчат ЕГ2. Вміння
з допомогою користуватися душем спостерігалося у
6,25% хлопців КГ1 і по 8,33% дівчат КГ1 та КГ2, у
хлопців КГ2 цей показник не виявлено. Приріст вив-
чаючого показника наприкінці експерименту в КГ1
та КГ2 як у хлопців, так і у дівчат дорівнював 0%.

Аналізуючи зміни показників вміння митися,
ми також спостерігали значне покращення резуль-
татів у підлітків з легким ступенем розумової відста-
лості в експериментальних групах.

Зокрема, вміння без допомоги та додаткового
інструктування митися під душем виявлено в 23,53%
хлопців і 23,08% дівчат ЕГ1; в ЕГ2 – 35,29% у хлопців
і 33,33% у дівчат. Різниця збільшилася: в ЕГ1 – 23,53%
у хлопців і 23,08% у дівчат; в ЕГ2 – 35,29% у хлопців і
33,33% у дівчат. Підлітки експериментальних груп
показали достатнє вміння митися під душем та кори-
стуватися милом з мочалкою. В КГ1 цей показник не
виявлено, як і на констатувальному етапі; кількість
підлітків в КГ2 збільшилась на 5,88% хлопців та 8,33%
дівчат і склала відповідно 5,88% і 8,33%.

Кількість підлітків, які з частковою допомогою
милися під душем, в ЕГ1 становила 76,47% хлопців і
76,92% дівчат, різниця зменшилася відповідно на
17,65% і 7,69%; в ЕГ2 – 64,71% хлопців і 66,67% дівчат,
різниця зменшилася відповідно на 29,41% і 16,66%.
Кількість підлітків в КГ1 становила 93,75% хлопців,
різниця зросла на 6,25%; дівчат КГ1 – 91,67%, але різни-
ця дорівнювала 0%; в КГ2 – 88,24% хлопців і 83,33%
дівчат, різниця зменшилася відповідно на 5,88% і
8,34%. У цих дітей спостерігалися незначні помилки
під час миття, а саме: під час намилювання падало
мило тощо.

Підлітків, які з допомогою милися під душем
в експериментальних групах не було. Результати в
ЕГ1 покращилися на 5,88% у хлопців і 15,39% у
дівчат; в ЕГ2 – 5,88% у хлопців і 16,67% у дівчат. В
КГ1 кількість підлітків становила 6,25% хлопців і
8,33% дівчат; в КГ2 – 5,88% хлопців і 8,33% дівчат.
Результати покращилися в КГ1 у хлопців на 6,25%, у
хлопців КГ2 та у дівчат ЕГ2 і КГ2 приріст показників
дорівнював 0%.
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Значних змін зазнали також показники вміння
розумово відсталими підлітками експериментальних
груп витиратися рушником.

Так, вміння самостійно витиратися рушником
продемонстрували 88,24% хлопців і 92,31% дівчат з
ЕГ1, різниця зросла відповідно на 41,18% і 46,16%; в
ЕГ2 – 94,12% хлопців і 91,67% дівчат, різниця зросла
відповідно на 47,06% і 50,00%. В КГ1 це вміння проде-
монстрували 56,25% хлопців і 41,67% дівчат, різниця
зросла відповідно на 12,50% і 8,34%; в КГ2 – 70,59%
хлопців і 58,33% дівчат, різниця зросла відповідно на
17,65% і 8,33%.

Кількість підлітків, які з частковою допомогою
та додатковим інструктуванням виконували вивчаю-
чий показник, становить 11,76% хлопців ЕГ1 і 7,69%
дівчат ЕГ1, а також 5,88% хлопців ЕГ2 і 8,33% дівчат
ЕГ2. Різниця в ЕГ1 зменшилася відповідно до 41,18%
і 46,16%, а в ЕГ2 – до 47,06% і 50,00%. Кількість підлітків
в КГ1 становила 43,75% хлопців і 58,33% дівчат, а та-
кож в КГ2 – 29,41% хлопців і 41,67% дівчат. Різниця в
КГ1 зменшилася відповідно до 12,50% і 8,34%, а в ЕГ2
– до 17,65% і 8,33%.

Підлітків, які з допомогою дорослого витира-
лися рушником в експериментальних і контрольних
групах не було.

Не менш суттєво вплинули заняття плаванням
і на показники вміння доглядати за волоссям підлітків
експериментальних груп.

Як бачимо, вміння без допомоги доглядати за
волоссям в ЕГ1 продемонстрували 100,00% хлопців і
15,38% дівчат; в ЕГ2 – 100,00% хлопців і 25,00% дівчат.
Приріст показників наприкінці експерименту склав:
в ЕГ1 – 11,76% у хлопців і 7,69% у дівчат, в ЕГ2 –
5,88% у хлопців і 16,67% у дівчат. Кількість підлітків
КГ1 склала 93,75% хлопців і 8,33% дівчат, КГ2 – відпо-
відно 100,00% і 16,67%. Приріст показників в конт-
рольних групах дорівнювався 0%. Ці дані свідчать про
позитивний вплив занять плаванням на розвиток
вміння доглядати за власним волоссям підлітків з екс-
периментальних груп. Труднощі по догляду за волос-
сям спостерігалися в тих хлопців і дівчат, які мали довгі
волосся. Наприкінці експерименту дівчата впевнено
розчісували волосся, сушили їх та заплітали. Кількість
хлопців, які вміють доглядати за волоссям без допо-
моги збільшилась за рахунок стрижки волосся.

Хлопців, які б доглядали за волоссям з частко-
вою допомогою та додатковим інструктуванням, в
ЕГ1 та ЕГ2 не виявлено; дівчата в ЕГ1 склали 76,92%,
а в ЕГ2 – 75,00%. Результати покращилися на 11,76%
у хлопців ЕГ1 та 5,88% у хлопців ЕГ2; у дівчат ЕГ1
різниця збільшилась на 23,07%, а у дівчат ЕГ2 – на
16,67%. Кількість підлітків, які продемонстрували да-
ний навик становила в КГ1 6,25% хлопців та 58,33%
дівчат; в КГ2 – 0% хлопців і 58,33% дівчат. Різниця у
хлопців КГ1 та КГ2 спостерігалася 0%, у дівчат КГ1 та
КГ2 різниця зросла на 8,33%.

Підлітків, які б доглядали з допомогою дорос-
лого за волоссям серед хлопців експериментальних і
контрольних груп, а також дівчат ЕГ2 не виявлено;
дівчата в ЕГ1 склали 7,69% від загальної кількості,

дівчата в КГ1 – 33,33%, дівчата КГ2 – 25,00%. Аналі-
зуючи зміни показників у кожній групі, ми визначи-
ли, що у хлопців експериментальних і контрольних
груп різниця зменшилась на 0%, у дівчат ЕГ1 – 30,91%,
дівчат ЕГ2 – 33,33%, дівчат КГ1 та КГ2 – відповідно на
8,34% та 8,33%.

Результати оцінювання вміння доглядати за
власним одягом і речами показали покращення у
підлітків експериментальних груп.

Кількість підлітків, які засвідчили вміння само-
стійно доглядати за власним одягом і речами, в ЕГ1
збільшилася і склала 58,82% хлопців і 61,54% дівчат; в
ЕГ2 – 88,24% хлопців і 75,00% дівчат. Аналіз різниці
показників в кожній групі засвідчив, що в ЕГ1 приріст
склав 52,94% у хлопців і 53,85% у дівчат; в ЕГ2 – 58,83%
у хлопців і 58,33% у дівчат. Ці підлітки правильно та
охайно складали свій одяг в роздягальні, вдома суши-
ли свої плавальні речі та складали їх в пакети. Кількість
підлітків, віднесених до цієї категорії, в КГ1 дорівню-
вала 12,50% хлопців і 25,00% дівчат; в КГ2 – відповід-
но 47,06% і 41,67%. Різниця показників в кожній групі
склала: в КГ1 – 12,50% у хлопців і 16,67% у дівчат, В
КГ2 – відповідно 17,65% і 16,67%.

Кількість підлітків, які доглядають за власним
одягом і речами з частковою допомогою доросло-
го в ЕГ1 становила 41,18% хлопців і 38,46% дівчат,
різниця склала відповідно 47,06% і 53,85%; в ЕГ2 –
11,76% хлопців і 25,00% дівчат, різниця відповідно
58,83% і 58,33%. Кількість підлітків, які оволоділи да-
ним навиком в КГ1 становила 87,50% хлопців і 75,00%
дівчат, різниця відповідно 12,50% і 16,67%; в КГ2 –
52,94% хлопців і 58,33% дівчат, різниця відповідно
17,65% і 16,67%.

Підлітків, які з допомогою дорослого догляда-
ють за власним одягом і речами в експерименталь-
них і контрольних групах не було. Результати підлітків
наприкінці експерименту у хлопців ЕГ1 покращили-
ся на 5,88%, в інших досліджуваних групах на 0%.

Таким чином, запроваджена експерименталь-
на методика проведення занять з плавання показала
високі результати щодо розвитку навичок самообс-
луговування у підлітків експериментальних груп з
легким ступенем розумової відсталості. Залучення
розумово відсталих підлітків до систематичних занять
плаванням та дотримання санітарно-гігієнічних ви-
мог до них, дало можливість опанувати широким
арсеналом навичок самообслуговування, що вказує
на зростання їх можливості до відносно незалежного
проживання.

Дані формувального етапу дослідження пере-
конливо свідчить про те, що впроваджена експери-
ментальна методика з плавання значно покращила
рівень готовності розумово відсталих підлітків з екс-
периментальних груп до виконання дій самообслу-
говування порівняно з підлітками цієї ж категорії кон-
трольних груп.

Висновки.
Таким чином, запроваджена експерименталь-
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луговування у підлітків експериментальних груп з
легким ступенем розумової відсталості. Залучення
розумово відсталих підлітків до систематичних занять
плаванням та дотримання санітарно-гігієнічних ви-
мог до них дало можливість опанувати широким ар-
сеналом навичок самообслуговування, що вказує на
зростання їх можливості до відносно незалежного
проживання.

Тому, заняття з плавання необхідно внести у
програму з фізичного виховання підлітків 11-14 років
з легким ступенем розумової відсталості допоміж-
них шкіл. Заняття плаванням можуть бути організо-
вані також після завершення уроків. В школах, де
відсутні плавальні басейни, заняття можна прово-
дити в плавальних басейнах, які знаходяться побли-
зу, або проводити заняття в літній період на відкри-
тому водоймище в спеціально обладнаному місці.
Навчання в школі-інтернаті полегшує проведення
таких занять.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем корекції
психофізичного розвитку розумово відсталих
підлітків.
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Анотація. Викладання  дисципліни  «Фізична  культура» у
середньому навчальному закладі спрямовано на досягнення
різних цілей, серед яких: розвиток основних фізичних якос-
тей і здатностей учня, зміцнення його здоров’я, розширення
функціональних можливостей організму й інші. Розвиток
фізичної якості «гнучкість» посідає значне місце у фізично-
му вихованні учнівської молоді. Гнучкість та рухливість у
суглобах є морфофункціональною руховою якістю людини,
при цьому не слід домагатися надмірного розвитку рухли-
вості суглобів – буде достатньо, якщо учні будуть мати дея-
кий запас рухливості.
Ключові слова: гнучкість, ліцей, розвиток, суглоб, учень,
фізична культура, фізична якість.
Аннотация. Красюк Ф.М., Лобач Е.В., Афанасьев В.В.,
Шишацкая В.И., Щербаченко  В.К. Развитие гибкости
учеников Технического лицея. Преподавание дисциплины
«Физическая культура» в среднем учебном заведении  на-
правлено на достижение разных целей, среди которых: раз-
витие основных физических качеств и способностей учени-
ка, укрепление его здоровья, расширение функциональных
возможностей организма и другие. Развитие физического
качества «гибкость» занимает значительное место в физи-
ческом воспитании  учащейся молодежи. Гибкость и подвиж-
ность в суставах является морфофункциональным двигатель-
ным качеством человека, при этом не следует добиваться
чрезмерного развития подвижности суставов – будет доста-
точно, если ученики будут иметь некоторый запас подвиж-
ности.
Ключевые слова: гибкость, лицей, развитие, сустав, уче-
ник, физическая культура, физическое качество.
Annotation. Krasyuk F.M., Lobach O.V., Afanasyev V.V.,
Shishac’ka V.I., Scherbachenko V.K. Development of
flexibil ity of Technical Lyceum pupils.  The teaching of
“Physical culture” in secondary educational institution is directed
on achievement of different purposes, among them:
development of the basic physical qualities and abilities of pupils,
strengthening of their health,  expansion of functional
possibilities of organism and other. Development of physical
quali ty “flexibili ty” occupies significant place in physical
education of learning youth. The flexibility and mobility in
joints is morphofunctional impellent quality of man, thus it is
not necessary to achieve excessive development of joints’
mobility – it should be enough, if pupils would have some reserve
of mobility.
Key words: development, flexibility, joint, lyceum, physical
culture, physical quality, pupil.

Вступ.
Фізичне виховання й розвиток рухових здат-

ностей учнів сприяє вирішенню наступних завдань:
всебічному й гармонійному розвитку, досягненню
достатньо високої резистентності молодого організ-
му до негативних впливів погіршених соціально-еко-
логічних умов, підвищенню адаптивних властивостей
організму до навчання у середньому навчальному
закладі [5]. Навчальний предмет «Фізична культура»
у середньому загальноосвітньому закладі сприяє
різносторонньому физичному розвитку й вдоскона-
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ленню учнів та зміцненню їхнього здоров’я. Фізична
культура входить у систему загальної освіти й вихо-
вання дітей і підлітків, та орієнтована на формування
в учнів свідомого відношення до свого фізичного
стану і фізичної підготовленності, до розвитку фізич-
них якостей – витривалість, сила, швидкість,
спритність, гнучкість [4]. Заняття фізичною культу-
рою і спортом розвивають також й моральні якості –
сміливість, наполегливість, дисциплінованість; фор-
мують потребу у физичому вдосконаленні.

«Гнучкість» визначається, як фізична здатність
людини виконувати      рухові дії з необхідною амплі-
тудою – вона характеризує ступінь рухливості у суг-
лобах і стан м’язової системи. Теорія й методика
фізичної культури розглядає фізичну якість
«гнучкість» як морфофункціональну властивість
опорно-рухового апарату людини, що визначає межі
рухів різних ланок тіла [1, 2]. Існує дві форми прояву
гнучкості:
· активна, що характеризується величиною ампліту-
ди рухів при самостійному виконанні вправ завдя-
ки власним м’язовим зусиллям;

· пасивна, яка характеризується максимальною ве-
личиною амплітуди рухів, що досягається при дії
певних зовнішніх сил.

Недостатня рухливість у суглобах обмежує
рівень прояву сили, негативно впливає на швидкісні
й координаційні здатності людини, знижується еко-
номічність роботи, є причиною пошкодження зв’я-
зок і м’язів, а також обмежує можливості просторо-
вих переміщень тіла і його ланок [3].

Дослідження виконувалось за планом науко-
во-дослідної роботи Технічного ліцею й кафедри
фізичного виховання НТУУ «Київський політехніч-
ний інститут».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – аналіз результатів тесту-

вання учнів Технічного ліцею на розвиток фізичної
якості гнучкості.

Результати дослідження.
Учні Технічного ліцею (всього 552 учні – 162

дівчат й 390 юнаків) показали наступні результати
здачі тесту на дослідження фізичної якості гнучкості
(табл.1, рис.1,2):
7 клас. Всього – 79 учнів (59 юнаків і 20 дівчат).

Нахил тулубу із положення сидячи: дівчата –
11,67±2,25 см, юнаки – 4,43±3,56 см. Результат дівчат
вище за результат юнаків більше ніж у 2 рази, причо-
му відмічаємо у юнаків значне відхилення від серед-
нього при низькому результаті взагалі.

Розгинання тулубу із положення лежачи на
животі: дівчата – 29,17±6,05 см, юнаки – 20,56±4,01
см. Результат дівчат вище за результат юнаків майже
на 9 см. Цей норматив не здало 7 учнів.
8 клас. Всього – 108 учнів (71 юнаків і 37 дівчат).

Нахил тулубу із положення сидячи: дівчата –
7,5±3,37 см, юнаки –5,75±2,7 см. Результат дівчат зни-
зився, у юнаків, навпаки, став більше.

Розгинання тулубу із положення лежачи на
животі: дівчата – 32,3±2,49 см, юнаки – 24,36±2,73 см.
Результат як дівчат, так і юнаків збільшився (норма-
тив не здало 8 учнів).
9 клас. Всього – 53 учня (34 юнаків і 19 дівчат).

Нахил тулубу із положення сидячи: дівчата –
11,5±2,51 см, юнаки – 7,88±1,03 см. Результат дівчат й
юнаків збільшився – у дівчат на 4 см, у юнаків більш
ніж на 2 см.

Розгинання тулубу із положення лежачи на
животі: дівчата – 35,25±1,29 см, юнаки – 28,82±1,51
см. Результат збільшився у дівчат і юнаків.

Таблиця 1 

Результати нормативів  розвитку фізичної якості гнучкості, см ( xSX ± ) 
 

Стать Норматив 7 клас 
(юнаки n=59 
дівчата 
n=20) 

8 клас 
(юнаки n=71 
дівчата n=37) 

9 клас 
(юнаки 
n=34 
дівчата 
n=19) 

10 клас 
(юнаки 
n=142 
дівчата 
n=50) 

11 клас 
(юнаки 
n=104 
дівчата 
n=43) 

Нахил тулубу 
із положення 
сидячи. 

 
4,43±3,56 

 
5,75±2,7 

 
7,88±1,03 

 
7,36±3,48 

 
9,18±2,93 

 
 
 

Юнаки 
 

Розгинання 
тулубу із 
положення 
лежачи на 
животі. 

 
 

20,56±4,01 

 
 

24,36±2,73 

 
 

28,82±1,51 
 
 

 
 

26,53±4,53 

 
 

25,11±5,85 

Нахил тулубу 
із положення 
сидячи. 

 
11,67±2,25 

 
7,5±3,37 

 
11,5±2,51 

 
12,71±1,89 

 
16,25±2,28 

 
 
 

Дівчата 
 

Розгинання 
тулубу із 
положення 
лежачи на 
животі. 

 
 

29,17±6,05 

 
 

32,3±2,49 

 
 

35,25±1,29 

 
 

30,14±4,3 

 
 

29,25±10,11 
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Рис.1. Динаміка зміни результатів у юнаків.

Рис.2. Динаміка зміни результатів у дівчат.
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Норматив не здало два учня.
10 клас. Всього – 192 учня (142 юнаки і 50 дівчат).

Нахил тулубу із положення сидячи: дівчата –
12,71±1,89 см, юнаки – 7,36±3,48 см. Відмічаємо, що
результат дівчат збільшився більше ніж на один сан-
тиметр, у юнаків зменшився.

Розгинання тулубу із положення лежачи на
животі: дівчата – 30,14±4,3 см, юнаки – 26,53±4,53 см.
Результат зменшився у юнаків і дівчат (норматив не
здало 17 учнів).
11 клас. Всього – 147 учнів (104 юнаків і 43 дівчат).

Нахил тулубу із положення сидячи: дівчата –
16,25±2,28 см, юнаки – 9,18±2,93 см. Результат у дівчат
збільшився на 28% та у юнаків на 25% у порівнянні з
учнями 10 класу.

Розгинання тулубу із положення лежачи на
животі: дівчата – 29,25±10,11 см, юнаки – 25,11±5,85
см. Результат зменшився у дівчат і юнаків, норматив
не здало 9 учнів.

Основним засобом вдосконалення гнучкості є
такі фізичні вправи, які вимагають більшої амплітуди
рухів у суглобах ніж у побуті та професійній діяль-
ності. Силові вправи позитивно впливають на розви-
ток активної гнучкості. При цьому найефективніши-
ми в цьому є вправи, що сприяють вдосконаленню
внутрішньом’язової та міжм’язової координації. Си-
лові вправи доцільно поєднувати з виконанням вправ
на розслаблення та розтягування цих м’язів.

Вправи на розслаблення. Дослідження пока-
зали, що свідоме розслаблення м’язів на 12-15% по-
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Рис.3. Класифікація фізичних вправ на гнучкість

кращує рухливість у суглобах. Фізичні вправи, що
сприяють розвитку здатності розслабляти м’язи, мож-
на поділити на такі групи:
· швидка зміна напруження і розслаблення;
· погойдування та потрушування різними частина-
ми тіла;

· хлистоподібні рухи руками за рахунок поворотів
тулуба;

· розслаблене «падіння» частин тіла;
· комбінації перелічених груп вправ.

Гнучкість природно зростає до 14-15 років, але
у різних суглобах вона має різну динаміку розвитку,
при цьому у дрібних суглобах розвивається швидше,

ніж у великих. Амплітуда рухів у культових суглобах
зростає до 13-ти років, найвищий темп її приросту спо-
стерігається з 7 до 8 та з 11 до 13 років. Надалі вона
стабілізується, а у 16-17-річному віці починає прогре-
сивно погіршуватись. Високі темпи її природного при-
росту у дівчат спостерігаються від 7 до 8, від 10 до 11 та
з 12 до 14 років, а у хлопців від 7 до 11 та від 14 до 15
років. Якщо не застосовувати вправи з розвитку, то
вже у юнацькому віці амплітуда рухів практично в усіх
суглобах починає поступово зменшуватися.

Враховуючи сенситивні періоди розвитку ру-
хових якостей, доцільно цілеспрямовано розвивати
гнучкість від 7-8 до 14-15 років. Водночас треба заз-
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начити, що форсований розвиток гнучкості без на-
лежного зміцнення м’язів, зв’язок і сухожиль може
викликати розхитування у суглобах і, зрештою, пору-
шення постави, яке зустрічається саме з цієї причи-
ни навіть у художніх гімнасток. Звідси випливає не-
обхідність оптимального поєднання розвитку
гнучкості та сили.

Зрозуміло, що в руховій діяльності людина
проявляє переважно активну гнучкість, але функціо-
нальною передумовою її  розвитку є пасивна
гнучкість, тому вдосконалення гнучкості завжди по-
чинають з пасивної, яка розвивається у 1,5-2 рази
швидше, ніж активна. Вправи на розтягування вико-
нують повторним або комбінованим методом. Три-
валість вправи може коливатись від 15-20 с до кількох
хвилин, при цьому треба пам’ятати, що досягти мак-
симальної (для конкретного стану організму люди-
ни) амплітуди можна лише через 10-15 с після почат-
ку вправи, впродовж наступних 15-30 с вона
зберігається, а потім, внаслідок втоми, зменшується
– для розвитку гнучкості в різних суглобах треба зат-
ратити різну кількість повторень вправи в занятті.

Ефект при вдосконаленні гнучкості дає сходин-
коподібна інтенсивність, при якій після досягнення
близькограничної амплітуди утримують це положен-
ня  5-10 с, а потім збільшують амплітуду на 8-12 % і
знову 5-10 с утримують це положення. Темп виконан-
ня повторних рухів повинен бути повільним, особли-
во у першій серії. Відпочинок між вправами та їх сер-
іями може тривати від 10-20 с до кількох хвилин і його
тривалість можна визначити за суб’єктивним відчут-
тям готовності до наступної вправи, за характером він
може бути пасивним, якщо тривалість вправи 10-20 с,
або активним, якщо тривалість вправи більша.

Ґрунтуючись на знаннях факторів, які зумов-
люють гнучкість, представляємо класифікацію фізич-
них вправ на гнучкість (см.рис.3).

Висновки.
Зафіксовано наступну динаміку результатів здачі

тестів учнями Технічного ліцею: впродовж навчання у
7-11 класі у юнаків і дівчат результати в тесті «нахил
тулубу» покращились; в тесті «вигинання тулубу» най-
кращі результати у юнаків і дівчат було досягнуто у 9
класі, потім зафіксовано погіршення результатів.

Формування рухових навичок і розвиток ос-
новних фізичних якостей учнів у середньому загаль-
ноосвітньому закладі залежить від навчального ма-
теріалу програми з фізичної культури, способів й
методів навчання, стану матеріальної бази де прово-
дяться заняття та їх технічного оснащення, а також
активності впродовж заняття викладача й учнів.

Подальші дослідження пов’язано з аналізом
розвитку інших фізичних якостей учнів Технічного
ліцею.
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ЗНАЧЕНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ

АДЕКВАТНОГО ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К
ПРОБЛЕМЕ СПИДА
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университет, Черновцы2

Аннотация. В статье представлены материалы анкетирова-
ния студентов, касающиеся адекватного восприятия пробле-
мы СПИДа. Проанализированы общие усилия правительства
Украины, мировой общественности, Всемирной Организа-
ции Охраны Здоровья и взгляды студенчества относительно
данной  проблемы. Результаты проведенного исследования
показывают, что студенты неоднозначно относятся к ВИЧ -
инфицированным  людям и проблеме СПИДа. Валеологичес-
кое образование должно быть направлено на коррекцию этих
полярных взглядов и популяризацию профилактики зараже-
ния  вирусом иммунодефицита человека.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, иммунодефицит,
заражение, профилактика, студенчество, здоровье, валеоло-
гия.
Анотація. Ломака Ж.М., Кулачек Я.В. Значення валео-
логічної  освіти  у формуванні адекватного відношення
молоді до проблеми CНІДу. У статті представлені матер-
іали анкетування студентів стосовно адекватного сприйнят-
тя проблеми СНІДу. Проаналізовані загальні зусилля влади
України, світової громади, Всесвітньої Організації Охорони
Здоров’я та погляди студентства стосовно даної проблеми.
Результати проведеного дослідження показують, що студен-
ти однозначно відносяться до ВІЧ-інфікованих людей та про-
блеми СНІДу. Валеологічна освіта повинна  бути направлена
на корекцію цих полярних поглядів та популяризацію проф-
ілактики зараження вірусом імунодефіциту людини.
Ключові слова: ВІЧ-інфекція, СНІД, імунодефіцит, зара-
ження, профілактика, студентство, здоров’я, валеологія.
Annotation. Lomaka Z.M., Kulachek Y.V. The meaning
of valueology education in forming adequate attitude to
a problem of AIDS. In the article materials of questioning of
the students, problems of AIDS concerning adequate perception
are presented. In a paper stuffs of questioning of the students,
problems of AIDS tangent adequate perception presented.
Common force of the government of Ukraine, world community,
World Architecture of Health protection and views of students
concerning the given problem are analysed. Effects of the lead
research show, that  students ambiguously treat to a HIV to
infected people and a problem of AIDS. Valueology education
should be guided on correction of these polar views and
popularization of preventive measures of infestation by a human
immunodeficiency virus.
Keywords: HIV-infection, AIDS, immunodeficiency, infection,
preventive maintenance, students, health, valueology.

Введение.
К концу ХХ века появилась новая болезнь, ко-

торая на протяжении двух десятилетий обрела агрес-
сивный характер и охватила весь мир. Эпидемия
СПИДа вспыхнула в результате изменений образа
жизни, характерного для второй половины ХХ века,
в связи с урбанизацией Африки, распространения
гомосексуализма и свободы нравов в США, с рос-
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том наркомании, появлением способов хранения и
трансконтинентальной перевозки крови, расширения
воздушных путей сообщения. Пандемия ВИЧ/СПИД
охватила все страны мира, от него умерло более 22
млн. взрослых и детей, а более 42 млн. человек живут
сегодня с ВИЧ/СПИДом. Ежегодно вирус иммуно-
дефицита поражает 5 млн. человек, среди них 700 тыс.
детей.[10]

Впервые эпидемия ВИЧ-инфекции в США, как
клинический синдром иммунодефицита, была опи-
сана в 1981г., задолго до того, как был идентифициро-
ван ВИЧ и было показано, что именно он является
причиной развития СПИДа.[8,12] На сегодняшний
день известны две разновидности вируса иммуноде-
фицита человека: это ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Они имеют оди-
наковую структуру и характеристику, но различный
генетический код. Было установлено, что ВИЧ-1 яв-
ляется потомком вируса иммунодефицита обезья-
ны (ВИО), который обнаруживают у шимпанзе под-
группы троглотидов, и что люди приобретали вирус,
охотясь на шимпанзе или питаясь ими. ВИЧ-2 проис-
ходит от черных мангабейских обезьян. У них он за-
болевания не вызывает. Одна группа вирусологов
подсчитала, что человеческий и обезьяний вирусы
иммунодефицита, возможно, отличались друг от
друга, по меньшей мере, лет 140 тому назад, хотя до-
казательств СПИД-подобных заболеваний до середи-
ны 1960г. в Африке не имеется.[6]

В 1988 году Генеральная Ассамблея ООН объя-
вила, что распространение СПИДа приняло масшта-
бы глобальной пандемии. Резолюцией ООН 43/15
день 1 декабря был официально объявлен Всемир-
ным днем борьбы со СПИДом. В этот день мировая
общественность выражает солидарность с людьми,
затронутыми эпидемией, и поддержку усилиям по
борьбе со СПИДом во всем мире. В 1991 году акти-
висты борьбы со СПИДом в США выбрали своим
символом алую ленту (в знак солидарности с ВИЧ-
положительными и пациентами, у которых развился
СПИД) по контрасту с желтыми лентами, которые
носили в память военнослужащих, принимавших
участие в войне в Персидском заливе как символ осоз-
нания проблемы СПИД и знак протеста активистов
против выделения государством гигантских средств
на военные действия, в то время как ассигнования на
борьбу со СПИД администрация Буша урезала.[6]

 Украина в скором времени может занять одно
из лидирующих мест по заболеваемости СПИДом.
Массовая заболеваемость СПИДом в Украине нача-
лась еще в 1987-м году, однако до 1995-го болезнь
распространялась медленно. И лишь в 2000 году бала
объявлена эпидемия. По оптимистическим прогно-
зам, к 2010-му году число ВИЧ-инфицированных в
Украине достигнет 582 тысячи, число новых случаев
СПИДа достигнет 44,36 тыс., а 43 тыс. украинцев, ве-
роятно, умрут от СПИДа. По худшим прогнозам: ко-
личество ВИЧ-инфицированных украинцев может
перевалить за 1,44 млн человек, 95 тыс. украинцев
умрут от СПИДа в течении 2010г. Более 77 тыс. детей
станут сиротами вследствие СПИДа до 2010г. По обо-
им прогнозам наибольшее количество случаев СПИ-

Да будет в возрастной группе 25-29 лет.[11] Специа-
листы Украинского центра СПИДа прогнозируют
наступление пика эпидемии в Украине в 2007-2010 гг.
Эксперты допускают два «сценария» развития эпи-
демии: европейский и азиатский. В первом случае в
Украине погибнет 900 тысяч человек, во втором –
более двух миллионов. Так же, как и на африканском
континенте, для большинства украинцев стоимость
противовирусного лечения слишком высока.[3,7] По
данным официальной статистики в Украине на 1 ян-
варя 2006 года на диспансерном учете как ВИЧ-ин-
фицированные состояло 62 888 человек, что состав-
ляет 13,5 на 100 тыс. взрослого населения. Однако, по
оценкам ведущих экспертов ВООЗ, в нашей стране с
ВИЧ/СПИДом проживает около 360 тыс. человек в
возрасте от 15 до 49 лет, что составляет 1,4% взросло-
го населения Украины. Можно с большой долей ве-
роятности предположить, что не все эти люди знают
о своем ВИЧ-статусе. Знание о своем ВИЧ-статусе
дает человеку бесценную возможность воспользо-
ваться современными методами лечения. При этом
добровольное консультирование и тестирование на
ВИЧ приобретает огромное значение, т.к. своевре-
менно начатая высокоактивная антиретровирусная
терапия способна не только повысить качество жиз-
ни, но и существенно продлить жизнь. Прогрессив-
ным является то, что общество перестало в тестиро-
вании на ВИЧ усматривать ущемление прав
человека.[10,13] В последнее время достигнут значи-
тельный прогресс в области фундаментальных и кли-
нических исследований ВИЧ-инфекции, что в огром-
ной степени изменило перспективы для больных,
клиницистов и исследователей. Инфекция ВИЧ те-
перь рассматривается как заболевание, потенциаль-
но поддающееся лечению, возможно, в конечном
счете, излечению, а не как приговор к неизбежному
летальному исходу.[3,5,8,9] За 20-летний период раз-
вития эпидемии ВИЧ-инфекции в Украине широко-
масштабное тестирование на ВИЧ проводится более
шестнадцати, а услуги анонимного консультирова-
ния около девяти лет. Предусмотренное законодатель-
ством пред- и послетестовое консультирование, увы,
внедряется довольно медленно и не систематизиро-
вано. Хотя, на протяжении последних 2-3 лет Украи-
на совершила новые шаги к расширению и улучше-
нию качества услуг консультирования и
тестирования.[1,2,13]

 В связи с расширением возможностей по пре-
дотвращению распространения грозных инфекций,
необходимо улучшать подготовку кадров как меди-
цинского, так и не медицинского профиля с целью
повышения уровня здоровья населения, в том числе
продолжительности и улучшения качества жизни
людей, которые живут с ВИЧ. Дефицит квалифици-
рованных кадров – одна из основных трудностей, с
которой сталкивается Украина в последнее время.
Дорогостоящая антиретровирусная терапия (около
тысячи долларов в месяц на одного больного при
пожизненном лечении) требует высокого професси-
онализма врачей, технической оснащенности боль-
ниц и большой приверженности больных к лечению.
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Работа выполнена по плану НИР Херсонско-
го государственного университета.

Формулирование целей работы
Цель работы – анализ литературных данных,

касающихся проблемы ВИЧ/СПИДа и сопоставление
полученной информации с данными анкетирования
студентов факультета физического воспитания и
спорта для разработки программ и моделей воспи-
тания здоровой нации украинцев.

Результаты работы
Исследовано с помощью анкетирования отно-

шение студентов кафедры физкультуры и спорта
Херсонского государственного университета к про-
блеме ВИЧ-инфекции и СПИДа как к одной из веду-
щих проблем для молодежи по сохранению здоро-
вья нации и предотвращению депопуляции (100
юношей и девушек в возрасте 18-20 лет).

СПИД – одна из важнейших и трагических про-
блем, возникших перед человечеством в конце ХХ
века. Мы уже привыкли к тому, что день 1 декабря
стал Международным днем борьбы со СПИДом (из
числа опрошенных студентов только 29% помнили
об этой дате), мы перестали остро ощущать пробле-
му, мы по-прежнему не хотим думать, что все это
имеет непосредственное отношение к каждому из
нас. Однако, выделенный Люком Монтанье в мае 1983
года ретровирус – ВИЧ имеет особенность воспро-
изводить свой генный материал в человеческих клет-
ках. А это означает, что инфицированные клетки ос-
таются такими до конца своего существования.[6]
Анализируя данные анкетирования можно подтвер-
дить эту тенденцию: безразлично к проблеме отно-
сится 22% опрошенных и только 78% студентов вол-
нует проблема СПИДа. Надо думать, что если бы
молодежь была информирована о том, что с момен-
та регистрации первых случаев СПИДа их количе-
ство через год увеличилось до 711 зарегистрирован-
ных в 16 странах мира, а через 5 лет – до 72 504
больных СПИДом в 113 странах мира, а на конец 2006
года общее количество людей, живущих с ВИЧ дос-
тигла цифры 39,5 млн человек, то безразличных не
было бы вообще. Только за 2006 год от СПИДа умер-
ло 2,9 млн человек, среди которых каждый пятый –
ребенок.[13] К возможности сидеть за одной партой
с ВИЧ-инфицированным позитивно относится 24% ,
безразлично 40% и негативно 36% опрошенных, но
уже при варианте сидеть за одной партой с больным
СПИДом число безразличных снизилось до 32%, а
негативно настроенных увеличилось до 44%. Таким
образом, когда молодежь задумывается о собствен-
ной, реальной модели жизни, тогда только и возника-
ет ответственное отношение к проблеме. Еще более
наглядно прослеживается небезразличное отноше-
ние к проблеме, когда вопрос касается возможности
сидеть за одной партой с ВИЧ-инфицированным или
больным СПИДом собственным детям: безразлич-
ных остается 17%, позитивно настроенных 17%, а
негативно настроенных уже 66%. В связи с этим, зна-
чение просветительской работы, направленной на
правильное толкование проблемы СПИДа возраста-
ет, а роль валеологического образования приобрета-

ет большую значимость. Аналогия с айсбергом, наи-
более часто применяемая по отношению к истин-
ным показателям пораженности населения СПИ-
Дом, дает возможность представить истинные
масштабы эпидемии. Выявленных на сегодняшний
день больных считают верхушкой айсберга. Подвод-
ная часть (на уровне поверхности воды) обозначает
нераспознанную группу больных со СПИД-ассоци-
ированными заболеваниями (примерно 5-6 на каж-
дый распознанный случай). Основная часть (у айс-
берга считается 2/3) – это уже зараженные ВИЧ
люди, но еще не ведающие о своем состоянии. Та-
ким образом, дети нынешних 18-20-летних студен-
тов неизбежно столкнутся с действительностью, ког-
да инфицированные и здоровые дети будут учиться
в одном классе и за одной партой. При этом пози-
тивный настрой и микроклимат в семье будут иг-
рать ведущую роль в формировании адекватного
отношения к проблеме СПИДа у детей, а для этого
сами родители должны быть валеологически гра-
мотными и образованными. 98% опрошенных выс-
казались позитивно относительно целесообразнос-
ти обсуждения проблем сексуальности, наркотиков,
алкоголя и СПИДа в школе.

 При ответе на вопрос о возможности пронес-
ти единственную любовь между мужчиной и жен-
щиной через всю жизнь 30% опрошенных ответили
отрицательно. А на вопрос: « Вы допускаете случай-
ный секс «на стороне» при сохранении отношений с
любимым человеком?»,- позитивно ответили 57%
опрошенных. Это свидетельствует о том, что угроза
приобрести ВИЧ « на стороне» вполне реальна для
интеллигентной части населения, информированной
о проблеме гораздо лучше остального контингента.
На сегодняшний день известны три основные пути
передачи ВИЧ от одного человека к другому: через
половой контакт (большинство инфекции предается
этим путем), через кровный контакт, через инфици-
рованных матерей, рождающих и кормящих грудью
своих детей (вертикальный путь передачи). Приори-
тетным направлением в предотвращении депопуля-
ции нации, правительство Украины считает предотв-
ращение передачи вируса следующему поколению,
что отражается в постановлениях и законах Украи-
ны.[1,2] Детский СПИД является одной из наиболее
острых и трагичных вопросов во всей этой пробле-
ме. Так в 1996 году количество детей, рожденных ВИЧ-
позитивными матерями составляло 92 ребенка, в 1999
году – 527 детей, в 2003 году – 1515 детей.[11] По мне-
нию 58% необремененных детьми студентов, воздей-
ствовать надо на уровне государства на половой путь
передачи, 32% считают, что надо больше контроли-
ровать пути заражения через кровь и только 10% со-
гласны с государственной политикой. Эпидемичес-
кий анализ путей передачи ВИЧ показывает, что в
Украине с 1995 года произошла смена доминирую-
щих путей передачи инфекции – от полового, кото-
рый доминировал в первые семь лет эпидемии (80-
90%), до парентерального, при введении наркотиков
инъекционно в период 1995-2000 гг., к опять полово-
му с 2001 по 2007 гг.[13]
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При этом позитивное отношение к перерасп-
ределению финансирования здравоохранения в сто-
рону бесплатного лечения больных СПИДом выска-
зало 89% опрошенных, а 11% имеют негативное и
безразличное отношение.

Определенный оптимизм вселяет то, что ВИЧ
слабо устойчив к химическим и физическим факто-
рам внешней среды. ВИЧ термолабильный: прогре-
вание в течение 30 минут при температуре +560С до-
статочно для уничтожения 90% вирусных частиц, его
инфекционная активность снижается в 100 раз, а при
температуре 80-1000С вирус полностью инактивиру-
ется за 1-5 минут. При температуре 23-270С в составе
биологических сред ВИЧ сохраняет свою инфекци-
онную активность в течении 14-15 дней, а при повы-
шенных температурах (36-370С) – в течении 11 дней.
Однако, ВИЧ стойкий к ионизирующей радиации, УФ-
излучению, замораживанию при -700С. В крови, кон-
сервированной для переливания другому человеку,
ВИЧ может сохранять свою ифекционную актив-
ность годами, а в сыворотке крови и в плазме – до 10
лет. Вирус разрушается всеми дезинфектантами, ко-
торые используются в практике здравоохранения, но
наиболее эффективны – 6% перекись водорода и 2%
раствор глютаральдегида. В связи с этим на некото-
рых предприятиях Украины налаживается производ-
ство по отечественным технологиям дезинфициру-
ющих средств.[13] Информацией об устойчивости
вируса к физическим и химическим факторам не
владел ни один из опрошенных. И, кроме того, 6%
респондентов не считают, что итогом ВИЧ-инфек-
ции является СПИД, 25% – не имеют представления
о временном факторе течения ВИЧ-инфекции/СПИД.

Продолжительность жизни больного СПИДом
после установления диагноза варьирует в зависимо-
сти то того, развитие какого заболевания он повлечет
за собой (для больных с пневмоцистной пневмонией
она составляет около 9-12 месяцев, саркомой Капо-
ши – 2-2,5 года). В среднем, в течение 1 года после
постановки диагноза СПИДа умирает каждый 2-й
больной, через 3 года погибает 70-80% больных. ВИЧ
характеризуется крайней изменчивостью: она у него
в 30-100 раз выше чем у вируса гриппа и касается
штаммов вируса, выделенных не только у разных
больных, но и в разное время у одного и того же
больного. Чувство тревоги у многих ученых связано
во многом с тем, что они распознали склонность
вируса к многоликости – это свойство резко затруд-
няет возможность получения вакцины против СПИ-
Да.[6] Наличие вакцины вселило бы уверенность в
завтрашнем дне у 95% опрошенных.

В нашей стране 19 декабря 2000 года создана
Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Это
благотворительная организация, членами которой яв-
ляются только ВИЧ-инфицированные граждане Укра-
ины. Миссия организации в том, чтобы основываясь
на гуманистических идеалах, улучшать качество жиз-
ни людей, живущих с ВИЧ/СПИД, путем объединения
усилий всех заинтересованных сторон для оказания
психосоциальной, консультативной, юридической по-

мощи и лоббирования доступности лечения и диаг-
ностики для инфицированных в Украине.[6]

Выводы:
- В решении проблемы ВИЧ/СПИДа должны при-
нимать участие педагогические коллективы, моло-
дежные и негосударственные организации, госу-
дарство и общество в целом – все должны
включиться в решение общей проблемы.

- Необходимо бороться с вирусом, а не с людьми
им инфицированными, т.к. не существует отдель-
но зараженных и незараженных, живя вместе на
одной планете.

- Максимальные усилия по предотвращению рас-
пространения инфекции направить на защиту де-
тей. Вопиющей несправедливостью является то, что
ребенок своей еще не прожитой жизнью распла-
чивается за проституцию, наркоманию, бисексуа-
лизм одного или обоих родителей, постинъекци-
онные заражения.

- Валеологам в большем объеме информировать
молодежь, т.к. правда о СПИДе, какой бы неприят-
ной она не была, сейчас самое главное оружие в
борьбе с эпидемией. Знание условий заражения
спасет миллионы людей то болезни.

- Хорошо спланированные и управляемые мероп-
риятия по мобилизации общественности, в кото-
рых учтены моральные и нравственные ценности,
смогут успешно уменьшить число случаев инфи-
цирования ВИЧ, так как ВИЧ-инфекция, с одной
стороны, сократит абсолютную численность рабо-
тоспособного населения, а с другой стороны, при-
ведет к снижению производительности труда ин-
фицированных работников.

- Профилактическое направление является приори-
тетным в борьбе с ВИЧ-инфекцией/СПИДом. Об-
щеизвестно, что легче и перспективнее предотвра-
тить инфекцию, чем потом лечить.

Дальнейшие исследования будут направлены
на разработку методических рекомендаций для пре-
подавателей валеологии средних и высших учебных
заведений.
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ИСТОРИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ СПОРТА ИНВАЛИДОВ

Лысенко И.А.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. Проведен анализ  формирования и развития
спортивного движения инвалидов в мире. Представлена спе-
цифика  организации  и функционирования спорта инвали-
дов в Украине. Осуществлен анализ выступления украинской
сборной паралимпийского и дефлимпийского движения. Тем-
пы развития спортивного движения в Украине за последние
четырехлетие являются наивысшими в Европе. Украинские
спортсмены уверенно занимают  лидирующие позиции на
крупнейших мировых и Европейских соревнованиях.
Ключевые слова: инвалид, организация, адаптивный  спорт,
паралимпийские игры, дефлимпийские игры.
Анотація. Лисенко  І.А. Історико-організаційні аспекти
розвитку спорту інвалідів. Проведено аналіз формування
та розвитку спортивного руху інвалідів  у світі. Висвітлена
специфіка організації та функціонування спорту інвалідів в
Україні. Здійснено аналіз виступів української збірної пара-
лімпийського та дефлімпійського руху. Темпи розвитку
спортивного руху в Україні за останні чотириліття є найви-
щими в Європі. Українські спортсмени впевнено займають
лідируючі позиції на  найбільших світових і Європейських
змаганнях.
Ключові слова: інвалід, організація, адаптивний  спорт, па-
ралимпиські ігри, дефлімпіські ігри.
Annotation. Lysenko I.A. Historical-organization aspects
of development of sport of disabled people. The analysis of
forming and development of sports motion of disabled people
in the world is analysed. The specific of organization and
functioning of sport of disabled people in Ukraine is highlighted.
The analysis of performances of the Ukrainian teams of
Paralympics and Deflympicks motions is carried out. Rates of
development of sports movement in Ukraine for last four years
are the best in Europe. The Ukrainian sportsmen confidently
borrow leading positions at the largest world and European
competit ions.
Keys words: disabled person, organization, adapted sport,
Paralympics games, Deflympics game.

Введение.
Адаптивная физкультура – это социальный

феномен, целью которого является налаживание и
укрепление социальных связей человека, ранее имев-
шего ограниченный доступ или вообще не включен-
ного в социальный процесс, приобщение его к пол-
ноценной жизни, наполненной новым смыслом и
эмоциями. Таким образом, адаптивная физкультура

– это, скорее, не метод лечения, а способ переключе-
ния внимания инвалидов с болезни на общение, ак-
тивный отдых и развлечение.

Адаптивный спорт (спорт инвалидов) являет-
ся разновидностью адаптивной физической культу-
ры. Его цель – реализация способностей человека и
сравнение их со способностями других людей, име-
ющих аналогичные проблемы в развитии. Адаптив-
ный спорт ориентирован на соревнование, на дости-
жение максимальных результатов. То есть ключевой
является установка на рекорд – это и есть главное
отличие адаптивного спорта от всех остальных видов
адаптивной физкультуры. Необходимым условием
при занятиях адаптивным спортом является правиль-
ная классификация спортсменов по способностям,
стремление к максимальному уравниванию шансов
на победу. Такое распределение осуществляется по
двум направлениям – медицинскому, где основным
критерием является степень имеющегося поражения
функций, и по спортивно-функциональному, где учи-
тывается специфика двигательной активности в каж-
дом конкретном виде спорта.

В настоящее время наибольшее распростра-
нение получили три направления спорта инвалидов:
· Паралимпийские игры (международные спортив-
ные соревнования для инвалидов. Название «пара-
лимпийский» образовано от греческой приставки
«рбсб-»— «около, наряду»; имеется в виду парал-
лелизм и равноправие паралимпийских соревно-
ваний с олимпийскими. Паралимпиада в мире счи-
тается практически таким же выдающимся
событием, как и сама Олимпиада.);

· Дефлимпийские игры ((англ. Deaflympic, от англ.
deaf «глухой»)— спортивные соревнования людей
с нарушениями слуха («всемирные игры глухих»));

· «Special Olympics» (всемирное движение, занима-
ющееся организацией физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и проведением соревнова-
ний для лиц с нарушениями интеллекта).

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

Формулирование цели работы.
Целью работы является описать историко-

организационные аспекты развития и функциониро-
вания спортивного движения в мире и показать спе-
цифику организации данного движения в Украине.
Для достижения поставленной цели нами использо-
вались следующие методы исследования: Изучение
законодательной, нормативной документации, биб-
лиографический поиск и ретроспективный анализ
литературных источников, контент-анализ, кросс-ана-
лиз, мониторинг материалов Интернет, анализ стати-
стических данных, исторический подход к изучении
проблемы.

Результаты исследования.
Развитие адаптивного спорта имеет более чем

столетнюю историю. Еще в XVIII-XIX вв. было уста-
новлено, что двигательная активность является од-
ним из основных факторов реабилитации инвалидов.
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Попытки приобщения инвалидов к спорту были пред-
приняты еще в XIX столетии, когда в 1888 году в Бер-
лине формировался первый спортивный клуб для
глухих. Впервые Всемирные игры глухих прошли в
Париже 10-17 августа 1924г. В них участвовали спорт-
смены — представители официальных национальных
федераций Бельгии, Великобритании, Голландии,
Польши, Франции и Чехословакии. На Игры прибы-
ли спортсмены из Италии, Румынии и Венгрии, в ко-
торых таких федераций не было. Программа Игр вклю-
чала соревнования по легкой атлетике, велоспорту,
футболу, стрельбе и плаванию.

Международный спортивный комитет глухих
(МСКГ) был образован 16 августа 1924г. В него вош-
ли федерации, объединяющие спортсменов с нару-
шением слуха. С этого же времени МСКГ каждые
четыре года проводит летние Всемирные игры глу-
хих. На первом конгрессе МСКГ, который состоялся
в Брюсселе 31 октября 1926г., был принят Устав этой
организации. До начала Второй мировой войны в
нее вступают Германия, Швейцария, Дания, Норве-
гия, Финляндия, Швеция, Австрия, США, Япония и
Болгария. В 1949г. к ним присоединились Испания и
Югославия. Организуются и проводятся Междуна-
родные зимние игры глухих.

Однако традиционно возникновение видов
спорта, в которых могут участвовать инвалиды, свя-
зывают с именем английского нейрохирурга Людви-
га Гуттмана, который, преодолевая вековые стерео-
типы по отношению к людям с физическими
недостатками, ввел спорт в процесс реабилитации
больных с повреждениями спинного мозга. Он на
практике доказал, что спорт для таких людей создает
условия для успешной жизнедеятельности, восста-
навливает психическое равновесие, позволяет вер-
нуться к полноценной жизни независимо от физи-
ческих недостатков. Во время Второй мировой войны
на базе Сток-Мандевильского госпиталя в английс-
ком городе Эйлсбери Людвиг Гуттман основал Центр
лечения спинных травм. Здесь были проведены пер-
вые соревнования по стрельбе из лука для спортсме-
нов на креслах-каталках. 28 июля 1948 года группа
инвалидов, которая состояла из 16 парализованных
мужчин и женщин, бывших военнослужащих, впер-
вые за всю историю спорта взяла в руки спортивное
снаряжение.

В 1952 году бывшие голландские военнослу-
жащие присоединились к движению и основали
Международную спортивную федерацию людей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В 1956 году Людвиг Гуттман разработал хар-
тию спортсменов, сформировал основы, на которых
в дальнейшем развивался спорт инвалидов.

В 1960 году под эгидой Всемирной федерации
военнослужащих создается Международная рабочая
группа, которая изучала проблемы спорта для инва-
лидов. В том же году в Риме были проведены первые
Международные соревнования инвалидов, фактичес-
ки первые Паралимпийские игры. В них приняли
участие 400 спортсменов-инвалидов из 23 стран.

В 1964 году была создана Международная
спортивная организация инвалидов, к которой при-
соединились 16 стран. Во время состязаний в Токио
в 1964 году по 7 видам спорта впервые был офици-
ально поднят флаг, сыгран гимн и была обнародова-
на официальная эмблема Игр. Графическим изоб-
ражением мирового паралимпийского движения
стали красная, синяя и зелёная полусферы, символи-
зирующие ум, тело, несломленный дух.

В 1972 году в Торонто в соревнованиях приня-
ли участие более тысячи спортсменов-инвалидов на
колясках из 44 стран. И лишь с 1976 года в состязаниях
стали принимать участие спортсмены других групп
повреждений: инвалиды по зрению и люди, перенес-
шие ампутацию конечностей. С каждыми следую-
щими играми возрастало число участников, расши-
рялась география стран, увеличивалось количество
видов спорта.

В 1982 году появился орган, который способ-
ствовал расширению Паралимпийских игр, – Меж-
дународный координационный комитет Всемирной
организации спорта инвалидов. Через 10 лет, в 1992
году, его правопреемником стал Международный
паралимпийский комитет (МПК).

В 1988 году на Международных играх в Сеуле
спортсмены-инвалиды получили право доступа к
спортивным сооружениям города-организатора Игр.
Именно с этого времени соревнования стали прово-
диться регулярно каждые четыре года на тех же аре-
нах, на которых состязаются здоровые олимпийцы,
после проведения Олимпийских игр.

Для того чтобы в полном масштабе отразить
историю развития спорта инвалидов, следует обра-
титься к истории Паралимпийских игр.

Всемирные Игры инвалидов, фактически I
Паралимпийские игры, состоялись в Риме (Италия) в
1960г. почти сразу по окончании XVII Олимпиады.

Во II Паралимпийских играх (Токио, Япония,
1964г.) приняли участие 390 спортсменов из 22 стран.
Команды Великобритании (70 чел.) и США (66 чел.)
были представлены наибольшим количеством атле-
тов. В программу Игр были включены новые виды
спорта, в частности, езда на колясках, тяжелая атлети-
ка и метание диска. Разыграны 144 медали. По коли-
честву завоеванных медалей явными лидерами в нео-
фициальном общекомандном зачете оказались спорт-
смены США. На второе и третье места вышли коман-
ды Великобритании и Италии. Существенным собы-
тием Игр стало переименование их в
«паралимпийские». На соревнованиях впервые ис-
пользовалась паралимпийская атрибутика (флаг,
гимн и символ), а после их окончания многие спорт-
смены-инвалиды Японии были трудоустроены.

В III Паралимпийских играх (Тель-Авив, Изра-
иль, 1968г.) участвовали 750 атлетов из 29 стран. В
сравнении с соревнованиями в Токио программа Игр
существенно расширилась. В проведении соревно-
ваний по некоторым видам спорта, например по бас-
кетболу, плаванию и легкой атлетике, введены клас-
сификационные изменения.
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Героем Игр в Израиле стал Р. Марсон из Ита-
лии. Выиграв две золотые медали в легкой атлетике в
Токио (1964г.), спортсмен стал активно занимался
плаванием и фехтованием. На Играх в Тель-Авиве
Р.Марсон в трех видах спорта завоевал 9 золотых ме-
далей. Спортсменка Л.Дод из Австралии в течение
одного дня установила три мировых рекорда в плава-
нии. Е. Оуен из США в нескольких видах спорта заво-
евал 7 медалей разного достоинства. По итогам Па-
ралимпийских игр 1968г. турнирную таблицу в
неофициальном командном зачете возглавили США.
Вторыми были паралимпийцы Великобритании, тре-
тьими – Израиля.

В IV Паралимпийских играх (Хайдельберг, Гер-
мания, 1972г.) участвовали 1000 спортсменов из 44
стран. Самые многочисленные делегации представ-
лены Германией, Великобританией и Францией. В
программу соревнований введены новые виды
спорта и дисциплины для спортсменов различных
групп недееспособности: голбол, бег на 100м для
спортсменов с нарушением зрения и т.д. Во время
Игр установлено несколько мировых рекордов, в ча-
стности в плавании, где впервые использовались спе-
циальные технические средства. Наибольшее коли-
чество медалей завоевали американские и немецкие
спортсмены. С большим отставанием от лидеров тре-
тье неофициальное общекомандное место заняли
спортсмены Южно-Африканской Республики
(ЮАР).

После проведения Паралимпийских игр 1972г.
по предложению технического комитета специалис-
ты работали над совершенствованием правил сорев-
нований. Во время Паралимпийских игр в Хайдель-
берге реализована разносторонняя культурная
программа, например, нашла практическое приме-
нение идея “Палаточное пиво” для всех участников,
а установленный большой шалаш в реабилитацион-
ном центре стал местом вечерних развлечений.

В V Паралимпийских играх (Торонто, Канада,
1976г.) участвовали 1600 спортсменов (из них 253
женщины) из 42 стран. В знак протеста против учас-
тия в них спортсменов ЮАР на Игры не приехали
представители некоторых стран. Впервые в паралим-
пийских соревнованиях участвовали 261 спортсмен
с ампутированными конечностями и 167 атлетов с
нарушением зрения. На Паралимпийских играх в
Торонто впервые осуществлена телетрансляция со-
ревнований спортсменов-инвалидов более чем для
600-тысячной аудитории каждой области Онтарио.
Существенно расширилась программа соревнова-
ний – езда на колясках на 200, 400, 800 и 1500м. По
количеству медалей в неофициальном общекоманд-
ном зачете спортсмены США с большим отрывом
от других стран завоевали первое общекомандное
место. Второе и третье места заняли команды Нидер-
ландов и Израиля.

Церемония открытия VI Паралимпийских игр
(Анхем, Нидерланды, 1980г.) состоялась на стадионе
“Папендаль” в присутствии 12 тыс. зрителей. В со-
ревнованиях участвовали 2500 спортсменов из 42

стран. Расширенная классификация спортсменов-
инвалидов позволила разыграть более 3 тыс. меда-
лей. Впервые в программу Паралимпийских игр вклю-
чен сидячий волейбол, а также соревнования для
четырех групп инвалидности спортсменов. Голбол
(разновидность футбола) для спортсменов с нару-
шением зрения стал паралимпийским видом спорта.
Первое, второе и третье места в неофициальном об-
щекомандном зачете заняли соответственно коман-
ды США, Германии и Канады.

Паралимпийские игры 1984г. проходили в Аме-
рике и Европе: 1780 спортсменов из 41 страны уча-
ствовали в соревнованиях в Нью-Йорке и 2300 пред-
ставителей из 45 стран – в Сток-Мандевиле. На Играх
разыграно 900 медалей. Финансирование осуществ-
лялось из государственных и частных источников.

Представители каждой группы инвалидности
показали на Играх значительные результаты. В итоге
команда США завоевала 276 медалей, заняла в нео-
фициальном общекомандном зачете первое место, а
спортсмены Великобритании с 240 медалями – вто-
рое место. В Сток-Мандевиле соревнования прово-
дились по 10 видам спорта. Установлено большое
количество мировых и паралимпийских рекордов,
особенно в легкой атлетике. Паралимпийские игры в
Сток-Мандевиле, несмотря на короткий срок (4 ме-
сяца) их подготовки, имели значительный успех. Орга-
низаторы соревнований согласились с необходимо-
стью участия в Паралимпийских играх спортсменов
всех четырех групп инвалидности.

На VIII Паралимпийские игры (Сеул, Южная
Корея, 1988г.) прибыло рекордное количество спорт-
сменов – 3053 представителя из 61 страны. Спорт-
сменов, тренеров и технический персонал размести-
ли в специально оборудованной деревне, которая
включала 10 жилых домов с 1316 квартирами. Прези-
дент Международного координационного комитета
Джеймс Броман предложил на Играх новый пара-
лимпийский флаг. Программа включала 16 видов
спорта. Как демонстрационный вид спорта представ-
лен теннис на колясках. В Сеуле отдельные спортсме-
ны выиграли по несколько медалей в разных видах
спорта. Первое место в неофициальном общекоман-
дном зачете заняла команда США (268 медалей), вто-
рое – Германия (189 медалей), третье – Великобрита-
ния (179 медалей).

Церемония открытия IX Паралимпийских игр
(Барселона, Испания, 1992г.) проходила 3 сентября
на олимпийском стадионе. На ней присутствовали
65 тыс. зрителей; 90 делегаций участвовали в торже-
ственном параде. В Олимпийской деревне размести-
лось около 3 тыс. спортсменов и тысячи тренеров,
официальных лиц и менеджеров. Для спортсменов
были организованы все необходимые виды медицин-
ского обслуживания. На протяжении 12 дней спорт-
смены соревновались в 15 видах спорта. Во время
Игр около 1,5 млн. зрителей посетили различные со-
ревнования. В Играх участвовали 3020 спортсменов,
приблизительно 50% от общего количества спортсме-
нов соревновались в плавании и легкой атлетике. Ус-
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тановлено 279 мировых рекордов и разыграна 431
золотая медаль. После Паралимпийских игр в Барсе-
лоне для спортсменов с недостатками умственного
развития были проведены соревнования в Мадриде.

На Х Игры (Атланта, США, 1996г.) прибыли
3195 спортсменов (2415 мужчин и 780 женщин) и 1717
представителей делегаций из 103 стран. С 16 по 25
августа соревнования проводились по 20 видам
спорта, из которых 3 – в качестве демонстрационных.
Впервые 56 спортсменов с нарушением умственных
способностей участвовали в соревнованиях по лег-
кой атлетике и плаванию. Игры прошли на высоком
организационном уровне. Соревнования посетили
около 400 000 зрителей. На открытии и закрытии Игр
присутствовали приблизительно по 60 тыс. зрителей.

В Атланте была представлена широкая куль-
турная программа, которая наглядно показала тес-
ную связь между паралимпийским спортом и искус-
ством: демонстрировались работы инвалидов.

В Паралимпийских играх 2000г. участвовали
3843 спортсмена из 127 стран. Наиболее представи-
тельными по числу спортсменов-участников были
команды Австралии (303), США (288), Германии (262),
Испании (224), Великобритании (219), Канады (172),
Франции (158), Японии (157), Польши (114), Голлан-
дии (105), России (90), Украина (67). Из видов спорта
самыми представительными по количеству спорт-
сменов, заявивших об участии в соревновании, ока-
зались легкая атлетика – 1043 спортсмена, плавание
– 570, пауэрлифтинг – 278, настольный теннис – 270,
баскетбол в креслах-колясках – 240, велоспорт-шоссе
– 177, велоспорт-трек -152, волейбол сидя – 140,
стрельба пулевая – 139, голбол – 116.

XII Паралимпийские игры проходили в Афи-
нах (Греция) с 17 по 28.09.2004г. 3800 атлетов из 136
стран в течение 11 дней боролись за медали Пара-
лимпиады. Сборная Украины завоевала на Паралим-
пийских играх в Афинах 24 золотых, 12 серебряных и
19 бронзовых медалей, заняв 6-е место в общекоман-
дном зачете. Итоговую победу одержали китайские
атлеты с ограниченными возможностями, в активе
которых в общей сложности 141 медаль, 63 из кото-
рых высшего достоинства. На втором месте сборная
Великобритании, а на третьем – Канады.

Первые зимние Паралимпийские игры состо-
ялись в 1976г. в Орнсколддсвике (Швеция). Соревно-
вания для спортсменов с ампутированными конеч-
ностями и нарушением зрения были организованы
на треке и в поле. Впервые демонстрировались со-
ревнования в гонках на санях.

Успешное проведение первых зимних Игр по-
зволило организовать вторые Паралимпийские со-
ревнования в 1980г. в Гейло (Норвегия). Скоростной
спуск на санях проводился как показательные выс-
тупления. В паралимпийских стартах приняли учас-
тие спортсмены всех групп инвалидности.

III зимние Паралимпийские игры были про-
ведены в Инсбруке (Австрия) в 1984г. Впервые 30
мужчин на трех лыжах приняли участие в гигантс-
ком слаломе.

В 1988г. IV зимние Паралимпийские игры сно-
ва проводились в Инсбруке (Австрия). В соревнова-
ниях участвовали 397 спортсменов из 22 стран. Впер-
вые на Игры прибыли спортсмены из СССР. В
программу Игр были введены соревнования на си-
дячих лыжах.

В 1992 году зимние Паралимпийские игры
были проведены в Тинс, Альбертвилль, Франция.
Соревнования проводились только по горным лы-
жам, лыжным гонкам и биатлону. Спортсмены СССР
выступали под объединенным флагом. Впервые в
Паралимпиаде приняли участие спортсмены с нару-
шением ОДА. Сборная команда страны заняла тре-
тье место на играх в общекомандном зачете. Наибо-
лее успешно выступали лыжники, завоевавшие 10
золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых медалей.

VI зимние Паралимпийские игры проводились
в 1994г. в Лиллехаммере (Норвегия). Приблизительно
1000 атлетов жили в деревне, где были специальные
технические средства для инвалидов. На Играх впер-
вые были продемонстрированы соревнования по си-
дячему хоккею. Паралимпийская версия хоккея ока-
залась популярной. Соревнования по лыжным гонкам
и биатлону проходили на местном лыжном стадионе.

Дебют Украины в зимних видах спорта состо-
ялся на VІІ зимних Паралимпийских играх 1998 года в
Нагано (Япония). В состав национальной паралим-
пийской команды тогда входили Трифонова Светла-
на (Киевская обл.), Акопян Елена (Днепропетровска
обл.), Кулинич Тамара (Днепропетровска обл.), Ки-
риченко Ирина (Днепропетровска обл.), Васютинсь-
кий Александр (Николаевская обл.) и Лукьяненко
Виталий (Сумская обл.). Именно эти спортсмены,
решили попробовать себя в лыжных гонках, имея уже
большой опыт в летних паралимпийских видов
спорта. Идея сработала: результатом стали 3 золо-
тые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

VIII Паралимпийские игры-2002 в Солт-Лейк-
Сити продолжили прогрессирующие зимние тради-
ции Украины, и национальная паралимпийская сбор-
ная завоевала 12 медалей – 6 серебряных и 6
бронзовых. Уже тогда профессиональный уровень
команды значительно поднялся, и молодые спорт-
смены Юрковська Елена (Киевская обл.), Костюк
Юрий (Волынская обл.) и Морозов Владислав (Харь-
ковская обл.) показали высокие результаты.

IX Паралимпийские игры (Турин, Италия, 10 –
19.03.06). В Играх приняло участие 486 спортсменов
из 39 стран. Они разыграли 58 комплектов медалей в
пяти дисциплинах: горных лыжах, биатлоне, лыжных
гонках, хоккее и керлинге. Сборная Украины была
представлена командой составом в из 12 спортсме-
нов – 6 девушек и 6 юношей. В итоговом зачете Укра-
ина заняла 3 место (7- золотых, 9 – серебряных и 9 –
бронзовых), пропустив вперед сборные команды
России (1 место) и Германии (2 место).

В настоящее время 2,5 миллионов взрослого
населения страны зарегистрированы как инвалиды I,
II, III групп, возраст половины которых -до 45 лет. Ну,
а если к поэтому же учесть общее количество хрони-
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ческих больных, находящихся на диспансерном уче-
те, временно нетрудоспособных людей в результате
травм или заболеваний, детей-инвалидов и лиц, не
оформивших инвалидность, то в стране будет насчи-
тываться 7 миллионов человек, нуждающихся в сроч-
ных реабилитационных мероприятиях. Особенно
важно использовать средства и методы физической
культуры, так как они уникальны и универсальны при
реабилитации всех видов: медицинской, физической,
психической и социальной.

Формирование спортивного движения инва-
лидов в Украине ведет свое начало с 1989 года. Имен-
но в это время начали создаваться физкультурно-
спортивные и оздоровительные клубы инвалидов. В
дальнейшем эти общественные объединения стали
основанием для создания национальных федераций
спорта инвалидов с разными видами поражений:
опорно-двигательного аппарата, недостатками зре-
ния, слуха и интеллекта. В 1992 году эти четыре феде-
рации объединились в Национальный комитет
спорта инвалидов Украины.

Сегодня Национальный комитет спорта ин-
валидов Украины представляет Украину в междуна-
родном паралмпийском и дефлимпийском движении
и выполняет функции Национального паралимпий-
ского комитета. По оценкам Международного пара-
лимпийского комитета, международных спортивных
федераций спорт инвалидов темпы развития пара-
лимпийского движения в Украине являются наивыс-
шими в Европе за последнее четырехлетия.

Так, по количеству золотых медалей: в Атланте
-1996 – 1 золото, в Сиднее-2000 – 3 золотых награды, в
Афинах-2004 – 24 и в Пекине – 24 золотых медалей.

ХІІІ летные Паралимпийские игры состоялись
с 06 по 17 сентября 2008 года в г. Пекине (Китай). Спорт-
смены Украины участвовали в 11 видах спорта (греб-
ля академическая, волейбол сидя, дзюдо, легкая атле-
тика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание,
стрельба пулевая, стрельба из лука, фехтование на те-
лежках, футбол ДЦП) из 21 вида спорта, представлен-
ных на Играх. В итоговом зачете паралимпийская сбор-
ная Украины заняла 4 место, что соответствует 24
золотым, 18 серебряным и 32 бронзовым медалям.

51 награда на 20-тех летних Дефлимпийских
играх в Мельбурне, в Турини-2006 – 25 наград и т.д.

Сегодня в Украине действуют 72 подраздела
региональных центров „Инваспорт” в городах и рай-
онах, 123 физкультурно-спортивных клуба инвалидов,
открыто 27 детско-юношеских спортивных школ ин-
валидов. Больше чем 30 тысяч инвалидов и 16 тысяч
– дети школьного возраста, посещают физкультур-
но-реабилитационные группы и спортивные секции
с 25 видов спорта. Ежегодно в Украине проводятся
свыше 250 чемпионатов, первенств и кубков с 19 ви-
дов спорта среди инвалидов с поражениями зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта.

Выводы.
Адаптивный спорт получил всемирное значе-

ние. Достижения спортсменов с ограниченными
возможностями поражают воображение. Иногда они

приближаются к олимпийским рекордам. Фактичес-
ки не осталось ни одного вида спорта из известных и
популярных, в которых не принимали бы участие
спортсмены-инвалиды. Неуклонно расширяется ко-
личество паралимпийских дисциплин.

Анализ организации спортивного движения в
Украине позволять говорить о ее уникальности, бла-
годаря которой темпы развития спортивного движе-
ния в Украине являются наивысшими в Европе за
последние четырехлетие, а украинские спортсмены
паралимпийской и дефлимпийской сборной уверен-
но занимают лидирующие позиции на крупнейших
мировых и Европейских соревнованиях.

Перспективы дальнейших исследований.
Дальнейшие исследования предполагают выявление
тенденции в развитии спортивного движения инва-
лидов и формирования на этой основе прогности-
ческой модели управления этого движения, отвеча-
ющей требованиям современных реалий
функционирования как украинского общества, так и
мирового сообщества в целом.
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ И

ТАЙБОКСЁРОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА
Ляпин В.П., Яковлева Е.В.

Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля

Аннотация. В статье рассматривается психоэмоциональное
состояние боксёров и тайских боксёров на различных ста-
диях тренировочного цикла. Для восстановления и оптими-
зации  психоэмоционального состояния спортсменов авто-
рами статьи предлагается методика «Стимул».
Наиболее важным результатом применения методики явля-
ется снижение эмоциональной напряженности, выраженных
стрессовых реакций. Методика «Стимул» улучшает настро-
ение, способствует развитию уверенности в себе и в успеш-
ности выполнения спортивного задания, повышает устой-
чивость  к воздействию неблагоприятных факторов,
уменьшает чувство усталости и утомления, нормализует сон,
оптимизирует умственную и физическую работоспособ-
ность.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, восста-
новление, коррекция, саморегуляция.
Анотація. Ляпин  В.П., Яковлева Е.В. Корекція психо-
емоційного стану класичних і тайбоксерів на різних ета-
пах тренувального циклу. У статті розглядається психо-
емоційний  стан боксерів та тайських боксерів на  різних
етапах тренувального циклу. Для відновлення та оптимізації
психоемоційного стану спортсменів авторами статті про-
понується методика „Стимул”. Найбільш важливим  резуль-
татом застосування методики є зниження  емоційної напру-
женості, виражених стресових реакцій. Методика «Стимул»
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поліпшує настрій, сприяє розвитку впевненості в собі й в
успішності виконання спортивного завдання , підвищує
стійкість до впливу несприятливих факторів, зменшує по-
чуття утоми й стомлення, нормалізує сон, оптимізує розу-
мову й фізичну працездатність.
Ключові слова: психоемоційний стан, відновлення, корек-
ція, саморегуляція.
Annotation. Lyapin V.P., Yakovleva E.V. Correction of
the psychologic emotional state classical also thai boxers
at different stages of the training cycle.  In article is
considered the psychoemotional condition of boxers and Thai
boxers at various stages of a training cycle. For restoration and
optimisation of a psychoemotional condition of sportsmen by
authors article is of fered a technique “Stimulus”. The most
important effect of application of procedure is decrease of the
emotional intensity,  the expressed stressful reactions. The
procedure “Stimulant” enriches mood, promotes development
of confidence of and in success of execution of the sports job,
enhances stability to effect of unfavorable factors, reduces sense
of weariness and fatigue, normalizes dream, optimizes mental
and physical effeciency.
Key words: psychoemotional condition, restoration,
correction, self-control.

Введение.
Воздействие на человека факторов любой при-

роды, связанных с угрозой его компетенции и пре-
стижу в глазах других людей, приводит к развитию
психоэмоционального напряжения, нередко к сры-
ву нервно-психической адаптации, возникновению
нарушений психической деятельности различной
длительности и выраженности, а в результате этого –
к снижению спортивных показателей в выступлени-
ях. Одним из важных направлений в решении этой
проблемы является создание эффективной системы
медико-психологической помощи, разработка и вне-
дрение психотерапевтических методов коррекции
психологических расстройств у спортсменов, уча-
ствующих в соревнованиях [3, 8-12].

К числу таких методов, направленных на сни-
жение психоэмоциональной напряженности, предуп-
реждения развития патологических состояний и кор-
рекцию уже возникших, сохранение спортивной
работоспособности относится психическая саморе-
гуляция, получившая значительное распространение
в силу высокой эффективности, а также сравнитель-
ной простоты и доступности в освоении и использо-
вании. Существующие методики имеют широкий
диапазон применения [4-7]. Они могут входить в сис-
тему психопрофилактики (защита от травмирующе-
го воздействия стрессоров, оптимизация психичес-
кого состояния и т. д.), а также являться составной
частью реабилитационных мероприятий (нормали-
зация психоэмоционального состояния, лечение ас-
тенических и невротических расстройств, улучшение
функционирования внутренних органов и т.д.).

Однако, в настоящее время в системе медико-
психологической помощи спортсменам не существу-
ет универсальных методик, учитывающих специфи-
ку повреждающих стрессовых факторов спортивных
выступлений в соревновательный период и направ-
ленных на оптимизацию психоэмоционального со-
стояния спортсменов, регулярно участвующих в со-
ревнованиях различного уровня.

Работа выполнена по плану НИР Восточноук-
раинского национального университета имени Вла-
димира Даля.

Формулирование целей работы.
С учетом сказанного, целью нашей работы

было выявление психологических особенностей бок-
сёров и тайбоксёров на различных этапах трениро-
вочного цикла, а также разработка психокоррекци-
онных мероприятий для устранения выявленных
отклонений.

Для достижения указанной цели были сфор-
мулированы следующие задачи:
1.Определить психологические особенности боксё-
ров и тайбоксёров, участвующих в соревнованиях
и дать количественную оценку потребности в пси-
хокоррекционных и психотерапевтических мероп-
риятиях.

2. Создать методики, направленные на коррекцию и
реабилитацию спортсменов с различными психо-
эмоциональными нарушениями.

3.Оценить эффективность предложенных психокор-
рекционных методик.

Методы и организация исследований. Для
определения психологических особенностей спорт-
сменов нами был разработан психологический оп-
росник, предназначенный для оценки психоэмоцио-
нального состояния тестируемых спортсменов в
различных периодах тренировочного цикла. При раз-
работке опросника мы руководствовались тестом
POMS (Profile of Mood States), разработанного в США
в 70-х годов ХХ века и активно используемого как в
России, так и за рубежом (русский вариант теста раз-
работан в секторе спортивной медицины Санкт-Пе-
тербургского НИИ физической культуры, Bundzen P.
V. et al., 2000; Исаков В. А., 2002) [1]. Предложенный
опросник представлен перечнем из пятидесяти воп-
росов, затрагивающим различные стороны психо-
эмоциональных состояний исследуемых. Тестируе-
мым  спортсменам предлагалось с помощью
утвердительных или отрицательных ответов охарак-
теризовать, насколько им свойственно то или иное
психоэмоциональное состояние на различных ста-
диях тренировочного цикла, в частности в период
интенсивной подготовки к соревнованиям, непосред-
ственно перед соревнованиями и сразу после выс-
туплений. В дальнейшем мы производили обработ-
ку с помощью специального ключа и количественно
оценивали полученные данные по шести шкалам:
шкале лжи, определяющей достоверность получен-
ных в исследовании данных; шкале тревоги, свиде-
тельствующей о выраженной эмоциональной возбу-
димости; шкале депрессии, свидетельствующей о
чувстве собственной неполноценности, являющей-
ся предпосылкой к возникновению депрессии; шка-
ле психической силы, выражающейся в состоянии
энергичности и готовности к действиям; шкале аг-
рессии, выражающейся во враждебном отношении
к окружающим. Также разработанный нами опрос-
ник включал дополнительную шкалу наркотизации,
определяющую опыт исследуемого в употреблении
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наркотических препаратов, а также желание иссле-
дуемых испытать состояние наркотической эйфории.

Результаты исследований.
Обследованный контингент был представлен

2 группами: боксёрами и тайскими боксёрами, все-
го 75 человек. Выбор испытуемых осуществлялся при
содействии Ассоциации профессиональных видов
единоборств в Луганской области, а также Украинс-
кой федерации аматорского муэй-тай. 50 опрошен-
ных спортсменов состояли в клубах тайского бокса
«Мастер», «Осьминог» и «Надежда», 25 боксёров –
в боксёрском клубе «Звезда». Средний возраст ис-
пытуемых 23 + 2. Все обследованные нами спорт-
смены мужского пола. Отбор в исследуемую груп-
пу осуществлялся с учётом длительности
тренировочного цикла и по рекомендации тренера.
3 опрошенных спортсмена являлись мастерами
спорта международного класса, 8 человек – масте-
рами спорта, остальные опрошенные имели I – II
разряды. Все включённые в исследование спортсме-
ны имели медицинское заключение “здоров”.

Среди тайских боксёров максимальное коли-
чество жалоб приходилось на беспричинные изме-
нения настроения (48 %), утомляемость и чувство
усталости (44 %), опасения по поводу возможного
негативного исхода соревнований (44 %), вспыльчи-
вость (38 %), общую слабость и вялость после выс-
туплений (24 %), несдержанность своих чувств (18.6
%), плохое настроение (16 %), бессонницу и рас-
стройства сна (16 %), чувство вины и что стал хуже
других (16 % и 13.3 соответственно), потерю веры в
спортивное будущее (14 %), участившееся употреб-
ление нецензурных слов (13.3 %), беспричинную тре-
вогу и предчувствие неприятного (12 %), опасение
по поводу возможного тяжелого заболевания (12 %),
ощущения недоброжелательности со стороны окру-
жающих (9.3%), безразличие ко всему (6.6 %).

Значительное число боксёров классического
стиля выражало жалобы на чувство вины после не-
удачных спортивных выступлений (64 %), несдержан-
ность своих чувств (48 %), чувство, что стал хуже дру-
гих (36 %), неуверенность в себе (28 %), безразличие
ко всему после неудачного исхода соревнований (24
%), трудности в общении (20 %), ощущение недо-
брожелательности окружающих (16 %), головные
боли (16 %), навязчивые мысли по поводу своих не-
удач (16 %), снижение веры в себя (12 %).

Также нами было выявлено усиление чувства
тревоги как у боксёров, так и у тайских боксёров в
зависимости от количества пройдённых состязаний
(низкий уровень тревоги при малом количестве уча-
стий в соревнованиях). Нами была отмечена взаимо-
связь между возрастом обследованных спортсменов
и усилением беспокойства собственным здоровьем
(усиливалось с возрастом). Снижение сексуальной
функции в период интенсивных тренировок также
отмечали спортсмены преимущественно от 20 лет.

Таким образом, максимальное количество
жалоб среди всей группы обследованных было тре-
вожно-аффективного плана (47,2 %) (беспричинное

изменение настроения, тревога и предчувствие не-
приятного, чувство неуверенности, вспыльчивость,
несдержанность своих чувств и т.д.). Значительная
часть спортсменов предъявляла жалобы астеничес-
кого характера (37.3 %) (утомляемость и чувство ус-
талости, общая слабость и вялость и т.д.). Из жалоб
депрессивного плана (26 %) преобладали жалобы на
плохое настроение, подавленность, нарушение сна,
чувство вины перед командой, что стал хуже других.

Для выявленных нами нарушений предпато-
логического уровня характерным являлась разроз-
ненность объективно выявляемой симптоматики и
отсутствие структурирования ее в какой-либо синд-
ром. К этому уровню относились адаптивные реак-
ции стресса спортивных выступлений.

У лиц с адаптивными психологическими ре-
акциями стресса спортивных выступлений без суще-
ственного нарушения работоспособности объектив-
но выявляемая стрессовая симптоматика проявлялась
в виде отдельных эпизодов нарушений сна, утомляе-
мости, раздражительности, вспыльчивости, желании
употребления наркотических препаратов с целью
«успокоения» и т.д., но не лишала способности вы-
полнять поставленную тренером и командой задачу
в ходе спортивного выступления.

В результате проведенного обследования было
обнаружено наличие адаптивных реакций стресса
спортивных выступлений без существенного нару-
шения работоспособности у 74 % спортсменов от
общего количества обследуемых. При этом у тайс-
ких боксёров эти реакции составили 72 %, а у боксё-
ров – 76%.

Таким образом, в результате анализа прове-
дённого нами исследования спортсменов обеих
групп было выявлено, что большинство выявленных
нарушений относится к психологическим стрессо-
вым реакциям ответственности спортивных выступ-
лений – 78.6 % всех опрошенных. Из них дезадаптив-
ных психологические реакции стресса участия в
спортивных состязаниях с нарушением работоспо-
собности в переходном периоде тренировочного
цикла нами выявлено не было.

Для решения проблемы оказания психокор-
рекционной и психотерапевтической помощи нами
была разработана психокоррекционная методика
«Стимул», учитывающая особенности тренировоч-
ного цикла, этап оказания медико-психологической
помощи, степень выраженности психоэмоциональ-
ных нарушений и подготовленность врача или пси-
холога к ее оказанию.

Особенностями этой методики является:
1.Учет специфики стрессовых факторов спортивных
состязаний; задач, стоящих перед спортсменами в
этих условиях; условий применения на различных
этапах оказания психологической помощи.

2.Простота и легкость освоения методик в короткие
сроки.

3.Возможность группового обучения вхождению в
состояние аутогенного погружения.

4.Самостоятельное применение спортсменами ос-
военных приемов психокоррекции в последующем.
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Психическая саморегуляция относится к числу
методов, направленных на снижение психоэмоцио-
нальной напряженности, увеличению работоспособ-
ности, профилактику развития предпатологических и
патологических состояний и коррекцию уже возник-
ших [6, 7]. Таким образом, методики коррекции пси-
хоэмоциональных состояний могут входить в систе-
му психопрофилактики (защита от деструктивного
воздействия стрессоров, оптимизация функциональ-
ного состояния и т.д.) на этапе подготовки к соревно-
ваниям и в период их прохождения спортсменами.
Кроме того, они могут являться составной частью ле-
чебных и реабилитационных мероприятий (нормали-
зация психоэмоционального состояния, улучшение
функционирования внутренних органов и т.д.) на раз-
личных этапах тренировочного цикла.

Освоение предложенной нами методики вклю-
чает в себя выработку навыков управления внима-
нием, оперирования чувственными образами, регу-
ляцию мышечного тонуса и ритма дыхания, а также
словесные внушения. Применение вышеописанных
навыков, помогает спортсменам осуществлять целе-
направленное волевое программирование своего
состояния, как в ходе выполнения упражнений, так и
на определенное заданное время на различных ста-
диях тренировочного цикла.

Выводы.
Апробированная нами методика может ис-

пользоваться для восстановления и оптимизации пси-
хоэмоционального состояния при наличии отдельных
астенических и невротических проявлений (высокий
уровень тревожности, плохой сон, раздражительность
и пр.), а также для быстрого (за 20-30 минут) снятия
утомления, эмоционального напряжения, повышения
работоспособности и уверенности в своих силах, как
в течение всего тренировочного цикла, так и непос-
редственно перед спортивным состязанием.

Простота методики позволяет применять её
в непосредственной близости к месту спортивного
выступления и привлекать к её проведению как вра-
ча и психолога, так и тренера, не имеющего специ-
альной (психиатрической и психотерапевтической)
подготовки.

Наиболее важным результатом применения
нашей методики является снижение эмоциональной
напряженности, выраженных стрессовых реакций, и
как следствие, предотвращение их нежелательных
последствий. Кроме того, использование психокор-
рекционных методик приводит к мобилизации в орга-
низме спортсменов процессов психосоматического
взаимодействия, снижающих мышечное напряже-
ние, чувство тревоги, тягостного ожидания спортив-
ного выступления, страха и оптимизирующих психи-
ческие и соматические функции. Методика «Стимул»
улучшает настроение, способствует развитию уве-
ренности в себе и в успешности выполнения спортив-
ного задания, повышает устойчивость к воздействию
неблагоприятных факторов, уменьшает чувство ус-
талости и утомления, нормализует сон, оптимизиру-
ет умственную и физическую работоспособность и

уменьшает степень “энергозатрат” при выполнении
поставленных тренером задач.

В связи с тем, что наша методика применяет-
ся у практически здоровых лиц, находящихся на эта-
пе подготовки к спортивным состязаниям, противо-
показания к ее применению практически
отсутствуют.

Считаем, что выбранный нами алгоритм ра-
боты со спортсменами на различных этапах трени-
ровочного цикла является правильным и может быть
рекомендован к внедрению в работу организаций,
по роду деятельности контактирующим с обозначен-
ной категорией по всей территории Украины.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
коррекции психоэмоционального состояния класси-
ческих и тайбоксёров на различных этапах трениро-
вочного цикла.

Литература:
1. http:// aeka2.narod.ru
2. Александровский Ю.А. Пограничные  психические рас-
стройства. – (Руководство для врачей). – М., Медицина,
1993.- 400 с.

3. Алексеев А.В. Средства психической саморегуляции в
спорте // Психология спорта высших достижений . – М.,
1979. – С. 54-61.

4. Верещагин В.Г. Физическая культура индийских йогов. –
Минск, 1982. – 51 c.

5. Групповая психотерапия / Под ред. Б.Д . Карвасарского,
С. Ледера. – М.: Медицина, 1990. – 384 с.

6. Клайнзорге Х., Клюмбиес Г. Техника релаксации. – Пер.
с англ. – М., 1965. – 73 с.

7. Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка:
Справ. пособие для врачей. – Л.: Медицина , Ленингр.
отд., 1986. – 278 с.

8. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И. П.
Волкова. – Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 285 с.

9. Проблемы психологии спорта. Вопросы психических со-
стояний в спортивной психологии. – М., 1971. – Вып. 1. –
311 с.

10.Стресс и тревога в спорте. – М.: Физк. и спорт, 1983. – 287 с.
11.Филатов А.Т. Эмоционально-волевая подготовка спорт-
сменов. – Киев, 1982. – 76 с.

12.Ханин  Ю.Л. Исследование тревоги в спорте // Вопросы
психологии. – М., 1978. – N6. – С. 94 – 106.

Поступила в редакцию 07.12.2008 г.

ДІЯЛЬНІСТЬ СОКІЛЬСЬКОГО
ГІМНАСТИЧНОГО РУХУ У ГЛОБАЛЬНОМУ

ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОМУ ОБ’ЄДНАННІ

СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ НАПРИКІНЦІ
XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Лях-Породько О.О.
Національний університет фізичного
виховання і спорту України, Київ

Анотація. У статті здійснена спроба історичного аналізу та
з’ясування особливостей діяльності сокільського руху в об-
’єднанні слов’янських народів наприкінці XIX – на початку
XX століття. Сокільський гімнастичний  рух своєю діяльні-
стю сприяв пробудженню серед чеського народу потреби
відродження національної свідомості, історії, традицій  та
культурної спадщини. Сокільський рух поступово поширився
і серед інших слов’янських народів. Особливу роль у об-
’єднанні слов’ян сокільство відводило організації та прове-
денню гімнастично-спортивним святам.
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Аннотация. Лях-Породько А.  Деятельность  сокольс -
кого гимнастического движения в глобальном геополи-
тическом и социально-культурном объединении славян-
ских народов в конце XIX – в начале XX столетия . В
статье совершена попытка исторического анализа и выясне-
ние особенностей деятельности сокольского движения в объе-
динении  славянских народов в конце XIX – в начале XX
столетия. Сокольское гимнастическое движение своей дея-
тельностью оказывало содействие пробуждению среди чеш-
ского народа потребности возрождения национального со-
знания , истории, традиций  и культурного наследия.
Сокольськое движение постепенно распространилось и сре-
ди других славянских народов. Особую роль в объединении
славян сокольство отводило организации и проведению гим-
настическим спортивным праздникам.
Ключевые слова: Сокольское движение, славянство, Союз
Славянского Сокольства.
Annotation. Lyach-Porotko A. The activity of the sokolsc
gymnastic movement in the global geopolitical, social
and cultural unification of the Slavic nations at the close
of the XIX – in the beginning of the XX century. There is
an attempt of the historic analysis and the elucidation of the
features of the sokolsc movement’s activity in the Slavic nations’
unification at the close of the XIX – in the beginning of the XX
century in this article. Sokolsc gym locomotion by the activity
assisted awakening among Czech people of necessity of
revitalization of national consciousness, a history, traditions
and a cultural  heri tage. Sokolsc locomotion was gradually
distributed and among other slavic peoples. The special role in
affiliation of slavs sokolsc shunted architectures and to holding
to gym sports holidays.
Key words: the Sokol movement, the Slavdom, the Union of
Slavic Sokolstvo.

Вступ.
У XIX столітті у Європі починає все більше

набувати значення проблема відродження слов’ян-
ства. Поновлення історичної правди, традицій, куль-
тури слов’янських народів. Особливо гостро це пи-
тання проявилося в Австро-Угорській імперії та на
Балканському півострові, основною складовою на-
селення яких були слов’янські народи, котрі знаходи-
лись під владою дуалістичної Австро-Угорської та
Османської імперіях. Поступово суспільство, зокре-
ма слов’янська громадськість, починає визнавати
ідею об’єднання слов’ян у єдине ціле, як одну із най-
головніших у відродженні національної свідомості і у
перспективі здобуття незалежності.

Вагомий внесок у розбудову ідеї всеслов’янсь-
кого об’єднання зробив сокільський гімнастичний
рух. Своєю активною оздоровчою, виховною, про-
світницькою діяльністю сокільський рух набув масо-
вого характеру, розвиваючись у різних країнах світу і
органічно проникаючи у різноманітні сфери життє-
діяльності суспільства (освітню, військову, культур-
ну) став справді соціально-культурним явищем. Тому
історичний аналіз діяльності сокільського гімнастич-
ного руху на міжнародній арені надасть нам змогу
з’ясувати значення сокільства у популяризації ідеї
всеслов’янського об’єднання.

До історії зародження та розвитку у Чехії со-
кільського гімнастичного руху звертались ряд дослі-
дників, якими переважно висвітлювались хроно-
логічні етапи становлення сокільського руху [5; 15;
18]. Про те недостатньо розкривається діяльність со-
кільства у нагальній проблемі об’єднання слов’янсь-

ких народів. Таким чином, актуальність дослідження
зумовлена необхідністю більш глибшого історично-
го аналізу сокільського руху та з’ясування особливо-
стей діяльності сокільства у об’єднанні слов’янських
народів наприкінці XIX – на початку XX століття.

Наукове дослідження виконане згідно до теми
1.1.4 зведеного плану науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури та спорту на 2006-2010 рр.
«Історичні та організаційні напрямки розвитку про-
фесійного спорту в Україні».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – з’ясувати особливості

діяльності сокільського гімнастичного руху в об-
’єднанні слов’янських народів наприкінці XIX – на
початку XX століття.

Методи дослідження: аналіз спеціальної нау-
ково-методичної літератури, документальних матер-
іалів, історико-логічний аналіз, хронологічний метод.

Результати дослідження та їх обговорення.
Питання національно-культурного відроджен-

ня слов’янських народів набуває актуальності та важ-
ливого значення у XIX – на початку XX століття. До
жвавого обговорення котрого долучається гро-
мадськість, преса, діячі науки, культури, політики.
Тому проблема слов’янства стає міжнаціональною
ідеєю. Ось, як характеризує дане питання часопис
«Славянская Заря», який виходив у Відні: «...Славян-
ский же вопрос найпаче заключается в приобрете-
нии способа развить народную славянскую силу,
если уже не до соответствующего совершенства, то,
по крайней мере, до такой степени, которая обеспе-
чила бы всем Славянам, в настоящем их политичес-
ком положении, их славянское народное существо-
вание и равное с прочими народами благоденствие
в Европе…» [4]. Головними центрами слов’янського
руху були Австро-Угорська імперія та Балканський
півострів, територія якого підпорядковувалась Ос-
манській імперії.

Особливо гостро слов’янське питання прояви-
лося в Австро-Угорській імперії, населення якої у
другій половині XIX століття складалося з сімнадця-
ти мільйонів слов’ян, сіми мільйонів німців та чоти-
рьох мільйонів угорців [19]. Тобто ми бачимо, що за
показниками чисельності населення слов’ян у Авст-
ро-Угорській імперії було значно більшим ніж інших
народів разом. Однак не зважаючи на таке станови-
ще останніх у державі вимагало негайних соціально-
культурних та економічних змін.

З огляду на такий стан речей внутрішня пол-
ітика Австро-Угорської імперії була направлена на
поступове пригноблення слов’янської ідеї у державі.
Тому імперська влада: «...В Чехии она поддерживает
немецкий элемент против славянского…в Венгрии
опирается Австрия на меньшинство мадьярское; а и
в Далмации…верная своим преданиям она поддер-
живает и здесь не надежных Итальянцев против Сла-
вян…» [19]. Такі несприятливі умови спричинили до
того, що серед різних поневолених слов’янських на-
родів (чехів, словенців, словаків, хорватів, сербів, бол-
гар) виникає ідея всеслов’янського об’єднання. З цьо-
го приводу «Славянская Заря» наголошувала на тому,
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що: «...Славяне видят, что они не достигнут цели, пока
остаются одинокими, тем отчетливее понимают не-
обходимость согласится между собою и оказывать
друг другу поддержку…» [9]. Також зазначалось:
«...Славяне имеют еще самый верный залог своего
будущего объединения. Это – единство происхожде-
ния и происходящее от того близкое родство народ-
ных наречий, поэтического творчества, религиозных
воспоминаний, юридических понятий и обществен-
ных обычаев…» [13].

Одним із провідників слов’янської ідеї націо-
нально-культурного об’єднання стає сокільський
гімнастичний рух, який зародився у Чехії у другій
половині XIX століття. У 1862 році у Празі, за ініціа-
тиви М. Тирша та його однодуців, засновується гімна-
стичне товариство, яке невдовзі отримує назву
«Сокіл» [1; 5]. Ідеолог сокільського руху М. Тирш так
характеризував значення сокільства для чеського на-
роду: «...Сокольство же, открытое для всех сословий
и классов знаменует собою телесное и отчасти нрав-
ственное воспитание и совершенствование всего
чешско-славянского народа, развитие силы, муже-
ства, благородства и высшей закаленности...» [21].
Цього ж року сокільські товариства виникають і в
інших містах Чехії та Моравії: Брнє, Яромержі, Ічині,
Колінє, Кутной Горі, Новой Пакє, Пржибрамє, Тур-
нові [2; 42]. Поступово сокільський гімнастичний рух
здобуває собі все більше прихильників серед чесько-
го населення і стає виразником ідеї національного
об’єднання. Про, що свідчать дані з яких ми дізнає-
мося про кількість виникнення нових гімнастичних
товариств «Сокіл» та їх чисельність, які відобража-
ють рівень довіри та ставлення суспільства до со-
кільства. Так, у перший же рік існування сокільських
товариств, нерахуючи Празького, вже налічувало
вісім [41]. У 1863-1864 роках – 14 [41]. На кінець 1866
року організовано 21 товариство [43], загальною чи-
сельністю 1949 чоловік [41]. У 1871 році сокільство
має 130 товариств [42], з 12000 членів [41]. Цього ж
року під редакцією М. Тирша починає видаватись
журнал «Сокол» [1; 41]. Одним із завдань журналу
було: «...Способствовать физическому и в тоже вре-
мя нравственному воспитанию и подъему всего чеш-
ского народа, развитию в нем силы, мужества, бла-
городства и высокого сознания долга…» [43]. Також
на сторінках журналу «Сокол» активно пропагував-
ся всеслов’янський рух [41].

Розгалужена сітка сокільських гімнастичних
товариств виявила нагальну потребу в координації
діяльності. Тобто створення центрального керівного
органа, який би здійснював управління, організацію
та контроль. Тому перший крок був зроблений у 1884
році, коли сокільські товариства по середній Лабє
об’єдналися у групу (жупу) імені Тирша [5; 42]. До
1887 року всі сокільські товариства Чехії та Моравії
були об’єднанні у жупах [43]. Вже у 1889 році жупи
Чехії об’єднуються у «Чешскую Общину Сокольс-

кую» [2; 5; 42]. Через три роки, в 1892 році, жупи
Моравії та Сілезії створюють «Моравско-Силезскую
Сокольскую Общину» [5; 43]. Згодом у 1895 році
«Чешская Община Сокольская» та «Моравско-Силез-
ская Сокольская Община» об’єднуються в «Союз
Чешскославянского Сокольства» [42]. А вже у 1904
році «Чешская Община Сокольская» поширює свій
вплив на «Моравско-Силезскую Сокольскую Общи-
ну» та Нижньоавстрійську жупу [5; 42].

З кожним роком все більше виникало со-
кільських товариств, у яких постійно збільшувалась
кількість членів. Відомо, що до 1907 року існувало 689
сокільських гімнастичних товариств, з 54000 чоловік
[7]. У 1907 році засновано вже 710 товариств [42], в
ряди яких вступило 56000 членів [43]. З наступних да-
них ми дізнаємось, що в 1908 році існувало 798 това-
риств, з 78200 членами. Серед них: 66621 – чоловіків;
11579 – жінок; 8690 – підлітків віком від 14 до 18 років;
11638 – хлопчиків віком до 14 років; 6611 – дівчаток
віком до 14 років [6]. У 1909 році функціонувало 841
товариство, з кількістю членів – 85489. Серед них: 72527
– чоловіків; 12962 – жінок; 9566 – підлітків віком від 14
до 18 років; 12680 – хлопчиків віком до 14 років; 8082 –
дівчаток віком до 14 років [6]. У 1910 році «Чешская
Община Сокольская» мала такі показники: товариств
– 945; членів – 95077. Серед них: 80492 – чоловіків;
14585 – жінок; 10981 – підлітків віком від 14 до 18 років;
15526 – хлопчиків віком до 14 років; 11088 – дівчаток
віком до 14 років [39]. Згідно даних журналу «Сокол» з
1 січня по жовтень 1912 року засновано 89 нових со-
кільських товариств, які поповнились 23533 членами
[24]. Напередодні Першої Світової війни, а саме в 1913
році, чеське сокільство досягло надзвичайної популяр-
ності, воно нараховувало 120000 членів [25].

З вище зазначеного ми бачимо, що со-
кільський гімнастичний рух об’єднав навколо себе
чеську громадскість, пробуджуючи у суспільстві
потребу до національно-культурного відродження та
відновлення історичних традицій.

Здобувши всенародне визнання у Чехії со-
кільський рух широко розповсюдився і на інших те-
риторіях Австро-Угорської імперії, а також у Німеч-
чині, Російській імперії, Франції, США, Австралії. Так,
у 1864 році сокільське товариство виникає у Люб-
ляні1 [42]. Згодом у Крайнє, Горіце, Істрії [43]. У 1905
році за ініціативи І. Ороцена утворюється Словенсь-
кий сокільський союз. За даними журналу «Сокол»,
останній, станом на 1911 рік поділявся на вісім ок-
ругів з 79 сокільськими товариствами та 7192 члена-
ми, серед яких 1159 хлопчиків [17]. У 1912 році на
території Угорщини було засноване перше словенсь-
ке сокільське товариство у місті Пєтровце [10]. Офіц-
ійним періодичним виданням Словенського со-
кільського союзу був журнал «Slovenski Sokol».
Також окремо видавали свої часописи чотири окру-
ги [17; 42]. У 1866 році у Львові2 утворюється польське
сокільське гімнастичне товариство [43]. Загалом на

1 За даними Л. Куна (1982), І. Попеску  (1991), А. Леоненка (2003) у Любляні сокільське товариство  було утворене  у 1863 році,
а М. Буринська (1915) вказує на 1865 рік.

2 У Л. Куна (1982) рік заснування польського сокільського товариства  у Львові є 1863. З. Хмелевський (1980) – 1867 рік. М.
Буринська (1915) – 1865.
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польській території Галичини на 1910 рік існувало
150 товариств з 20000 чоловік [42]. На польських зем-
лях, які підпорядковувалися Прусії сокільство з’яви-
лось у 1885 році [44]. За даними журналу «Сокол» у
Познані сокільство у 1911 році об’єдналося у три ок-
руги з 225 товариствами, у яких нараховувалось 9404
членів. Серед них: 548 – жінок та 58 – дітей [33]. Також
видавався журнал «Sokol» [42]. У  німеччині
польськими «соколами» було утворено 203 товари-
ства, до лав яких долучились 8673 члени [31].

У 1874 році у Загребі зароджується сокільське
гімнастичне товариство [43; 3]. З 1876 року у хор-
ватських школах вводиться сокільська система гімна-
стики [28]. За ініціативи Ф. Гофмана та А. Гайдиняка
виходить друком журнал «Сокіл» [28; 43]. Про темпи
розвитку сокільства у Хорватії ми дізнаємося з жур-
налу «Сокол». В якому, зокрема говориться про те,
що у 1911 році у Хорватії було організовано 17 ок-
ругів з 133 товариствами та 12850 членами. Серед них:
жінок – 341, підлітків – 1310 [45].

Під впливом сокільства серед хорватського
народу ідея слов’янських відносин набуває все
більшого значення. За словами Марушича: «…Хор-
ватству предназначена великая задача в славянском
мире: он скала, о которую должны разбиться волны
германского и латинского мира. И что бы эта скала
осталась не сломленной, нужно, что бы хорваты чер-
пали новые силы во всестороннем общении с про-
чим славянством…» [47].

Широкої популярності набуло сокільство у
Сербії. Перше сокільське товариство виникло у 1886
році у місті Мостарі, а вже згодом у Бані-Луці, Біхачі,
Травлині, Чаплині, Ливні [28]. За повідомленням жур-
налу «Сокол» станом на 1911 рік у Сербії існувало 20
товариств з 1472 членами та видавався часопис «Со-
колский гласник». Союз Сербських сокільських това-
риств «Душан Силны» знаходився під покровитель-
ством спадкоємця Сербського королівства [31]. Про
ставлення держави до сокільства зазначалось наступ-
не: «…Союз хорошо поддерживают власти: от воен-
ного министерства получает 900 дин., от Мин. Нар.
Просв. 3000 дин. В «скупштине» (Гос. Думе) сделано
предложение, ассигновать союзу в наст. году 12.000
дин. Сокола на военной службе будут пользоваться
льготами. Правительство берет на себя одну четверть
стоимости гимнаст. снарядов союза. Корреспонден-
ция, пересылка гимнастических снарядов, принад-
лежностей и костюмов для Союза бесплатны! Участ-
ники слетов и состязаний Союза пользуются на
железных дорогах наибольшими льготными услови-
ями…» [29]. За ініціативи Міністра народної освіти
Сербії для викладання гімнастики у закладах освіти
були запрошені «соколи» [36]. У 1914 році у Загребі
здійснена спроба об’єднати сокільські організації
південно-слов’янських народів [28]. На думку А. Пол-
єхіна: «…Соколы своей пропагандой, своими массо-
выми действиями мобилизовали народы на борьбу
за независимость и самостоятельность, стимулиро-
вали объединение южных славян…» [27].

У Болгарії провідниками сокільської ідеї були
П. Берковський та В. Стоянов [28]. У 1907 році вже

існувало 40 сокільських товариств з 2700 членами [42].
За ініціативи Д. Божінова та Р. Караклаїча у Маке-
донії перші сокільські товариства створюються у
містах Скоп’є, Тетово, Прілепе, Бітоле [28].

Про розвій сокільства у столиці Австро-
Угорської імперії Відні ми дізнаємося зі статті П. За-
болотського надрукованій у часопису «Славянские
известия», у якій мова йде про те, що: «…Как и всюду
по лицу чехо-моравской земли так и в столице габс-
бургской монархии свил себе гнездо и чешский «Со-
кол». Это важное и специально чешской и с обще-
славянской точки зрения учреждение, преследующее
цели как физического развития своих членов, так и
нравственного сближения между собою представи-
телей великой славянской семьи. Венский «Sokol»
имеет 8 отделений в различных частях города, при
чем местопребыванием старейшего из отделений,
существующего с 1867 г., является покинутая иезуит-
ская каплица…» [8]. Також «соколи» у Відні збирали-
ся у «Народному Домі» [49]. У 1913 році чеські
сокільські товариства у Європі, які знаходились за
межами кордонів Австро-Угорської імперії об’єдна-
лись у союз з центром у Берліні [12].

Сокільські ідеї активно пропагувались і у США.
Так, у 1865 році у Сент-Луїсі виникає сокільське това-
риство [2; 15; 43]. Цього ж року гімнастичне товари-
ство «Сокіл» утворюється у місті Чикаго [18]. У 1867
році у Нью-Йорку [18]. За даними журналу «Сокол»,
станом на 1911 рік, представництво «соколів» у США
складалося з: чехів – 7000 чоловік; поляків – 5000 чо-
ловік; словенців – 4000 чоловік; хорватів – 3000 чо-
ловік [20]. Жваво виходили періодичні видання. Так, з
1890 року в Чикаго видається чеський журнал «Sokol»
[53]. У1913 році хорватськими «соколами» [46] у місті
Сан-Хосе започатковується журнал «Сокол» [10]. З
1887 року всі 36 сокільських товариств об’єднуються у
Національне сокільське товариство з центром у Нью-
Йорку. Нараховувало воно 3327 чоловік, а також чо-
тирма окремими гуртками для «соколок» [42]. Вида-
вався і свій друкований орган «Sokol Americky» [42].
Також у США існувала самостійна жупа імені Фігне-
ра та Тирша, яка об’єднувала 12 товариств з центром
у місті Чикаго. Цією ж спілкою видавався журнал
«Borec» [43]. Окремо від цих організацій існував Союз
робітничих сокільських товариств, центр якого знахо-
дився у Нью-Йорку. Союз робітничих сокільських то-
вариств видавав журнал «Besidka Sokolska» [43].

Існували сокільські гімнастичні товариства і в
інших країнах. Наприклад у Франції у містах Нансі в
1892 році та Ніцца в 1901 році були організовані
сокільські товариства [15]. З 1916 року сокільство з’яв-
ляється в Австралії [18].

Отже, ми можемо припустити, що сокільська
ідея зародившись у середовищі чеського народу, здо-
була визнання і в багатьох інших країнах Європи та
Америки. Тобто, внутрішня національна ідея одного
народу долаючи кордони стає характерним виразни-
ком міжнародного слов’янського руху в усьому світі.
Зокрема, П. Кулаковський звертає увагу на те, що:
«…Чехи издавна пользуются славою «панславистов».
Действительно, первыми глашатаями идеи славянс-
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кого культурного объединения были Чехи, и нигде во
всем славянском мире так живо, иногда до болезнен-
ной ощутимости, не чувствуется необходимость сбли-
жения славян между собою, как в Чехии среди че-
хов…» [16].

Однією з особливостей сокільського руху, яка
мала за мету об’єднати слов’янські народи була орган-
ізація та проведення Всесокільських зльотів. Перший
Всесокільський зліт відбувся в 1882 році у Празі [3], в
якому взяли участь 76 сокільських товариств, відзна-
чаючи 20-ти річчя зародження сокільства. В уро-
чистій ході брали участь 1600 чоловік, а у виступах
720 гімнастів з Чехії, Хорватії, Словенії [2] та США [5].
Саме вдале проведення I Всесокільського зльоту спри-
яло тому, що М. Тирш впевнено стверджував:
«…Мысль сокольская приобретает для всего славян-
ства значение, о котором мы и не мечтали…» [2].

У 1907 році у Празі відбувається V Всесокільсь-
кий зліт, який відвідують «соколи» з США, делегація
гімнастів з Алжиру, а також представники міст Пари-
жу, Санкт-Петербургу, Любляни, Бєлграду та Загребу
[5]. Характерною особливістю зльоту 1907 року було
те, що він сприяв утворенню у 1908 році «Союзу Сло-
в’янського Сокільства» [5]. Центрального органа, який
би об’єднуючи слов’янські народи здійснював управ-
ління, контроль та координацію діяльності сокільсько-
го руху. Так, у 1908 році у Празі відбувся Слов’янський
з’їзд, на якому серед інших питань обговорювалась
нагальна потреба організації слов’янського сокільства
[14]. Зокрема, голова «Чешской Общины Сокольской»
І. Шейнер виступаючи на з’їзді розповів про розвиток
сокільського руху у різних слов’янських народів і звер-
нув увагу на: «…Необходимость дальнейшего разви-
тия этой организации, как могучего фактора для объе-
динения, облагорожения и усиления славянства…»
[14]. У результаті: «…Съезд признал желательным и
необходимым повсеместное у всех славян образова-
ние и развитие сокольских организаций…» [14]. Ста-
ном на 1910 рік «Союз Слов’янського Сокільства» на-
раховував 122807 членів [38]. За даними журналу
«Сокол» на 1911 рік існувало 2326 сокільських гімнас-
тичних товариств, а саме:
- Болгарських – 55: у Болгарії – 55.
- Польських – 497: в Галичині – 189; в Силезії – 1; на
Буковині – 1; в Російській імперії – 22; в Німеччині
– 164; в США – 120.

- Російських – 156: в Галичині – 130; в Російській імперії
– 26.

- Словенських – 70: у Словенії – 70.
- Сербських – 46: в Сербії та Австрії – 46.
- Хорватських – 133: в Хорватії – 115; в Боснії – 12; в
США – 6.

- Чеських – 1369: в Чехії – 841; в Моравії – 209; в Си-
лезії – 17; в Нижній Австрії – 13; в Штирії – 1; в
Угорщині – 1; в Німеччині – 9; у Франції – 2; в
Англії – 1; в Російській імперії – 3; в США – 92;
словацьких – 180 [26].

У 1912 році у Празі відбувся VI Всесокільсь-
кий зліт, який водночас був проголошений I Всесло-
в’янським зльотом [5]. Ось, як журнал «Сокол» ха-

рактеризував цю подію: «…Прошло пятьдесят лет…
прошло полвека энергичной работы и труда, прине-
сенных на алтарь сокольской идеи, посвященной оз-
доровлению человечества и укреплению его теле-
сных, нравственных и душевных сил для борьбы за
независимость и культурное процветание… Летом
текущего года сокольство празднует 50-летний юби-
лей своего существования и поэтому в Праге назна-
чен VI Всесокольский или I Всеславянский Слет, на
котором все интересующиеся телесным воспитани-
ем могут наглядно ознакомиться с результатами 50-
летних трудов сокольства…» [32]. Цього року со-
кільство святкувало 50-річчя свого існування, тому
зліт 1912 року за різними показниками перевищував
попередні. Зокрема, у VI Всесокільському зльоті взя-
ли участь 39857 чоловік [23], а саме: чехи, болгари,
серби, хорвати, словенці [22], македонці, «соколи» з
Російської імперії, представники гімнастичних това-
риств Англії, Бельгії, Нідерландів, Франції [37]. При-
були на зліт і «соколи» з США [5]. За словами М.
Буринської: «…Слеты служат для сплочения соколь-
ства между собою, для сближения его со своим на-
родом и, наконец, со всем славянством.

Последний VI всесокольский слет был I- м все-
славянским слетом, и одно это показывает, что слеты
свое назначение выполняют блестяще…» [3].

З вище зазначеного ми дізнаємося, що Все-
сокільські зльоти були одним із дієвих засобів об-
’єднання «соколів» різних слов’янських народів, а та-
кож репрезентування рівня розвитку сокільського
руху у країнах Європи та Америки.

Мали сокільські зльоти та сокільський рух і
специфічні результати своєї ідеї всеслов’янського
об’єднання. Зокрема, пропагандистська діяльність
сокільства вплинула на політичні та військові події на
Балканському півострові. Цінним історичним пер-
шоджерелом є стаття опублікована у журналі «Со-
кол», у якій мова йде про те, що: «…Сокольская идея
сильно повлияла на нынешние дела на Балканах, и
Пражские торжества своего рода были увертюрой
того, чему мы в настоящее время являемся свидете-
лями. Появление братьев сербов и болгар на Пражс-
ких торжествах, которые до того никогда не были в
Праге, могло служить ярким показателем того, что в
Балканских Славянских землях народилось уже до-
вольно сильное поколение, которое не может далее
терпеть ига и страдать…менее чем Ѕ года, Юнаки
Болгарские, Сербские и Черногорские, как молния,
набросились на вековых врагов Славянства.

Идея Сокольская сделала переворот на Балка-
нах, она соединила…болгар и сербов, в одну семью,
как родных братьев…» [30]. Журнал «Вестник Рус-
ского сокольства» так характеризує вплив та значен-
ня сокільства, зокрема I Всеслов’янського зльоту 1912
року на військове, політичне та національне станови-
ще слов’янських народів Балканського півострова.
Приводимо окремі уривки статті, у якій автор Ф. Ер-
бен зазначає наступне: «…Словно мощные фанфа-
ры прозвучали славные победы на Балканах, глася
целому свету о стойкости, храбрости, отваге и само-
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пожертвовании славян во имя гуманных идей, и се-
годня I Всеславянский Сокольский Слет представля-
ется мне как бы естественной непосредственной увер-
тюрой к балканским событиям.

Как будто там – высоко над Прагой – на сле-
товой арене возникло начало борьбы за освобож-
дение. Разве не об этом говорили нам вольные уп-
ражнения сербских юнаков? Это была, драматизи-
рованная в движениях тела, история их, наглядно вы-
ражавшая и угнетенность и подъяремность, и цепи
рабства, и жажду мести, и наконец, в нескольких
смелых и энергичных движениях – бой за свободу
и… – победу.

На арене I Всеславянского Сокольского Слета
они как бы пророчествовали и, действительно, вско-
ре пошли на поле битвы…» [52]. Крім цього со-
кільство постійно підтримувало і надавало фінансо-
ву та матеріально-технічну допомогу постраждалим
слов’янським народам у війні на Балканському піво-
строві. Так, за даними журналу «Сокол» у другій по-
ловині 1912 року чеське сокільство зібрало для пора-
нених 150000 крон [34]. Станом на 20 листопада 1912
року «Чешская Община Сокольская» від членів чесь-
ких сокільських товариств отримала 203435 крон [35].
На початок 1913 року за повідомленням журналу
«Вестник Русского сокольства» чеське сокільство
зібрало 270000 крон [10]. Також активно надавалася
медична допомога, зокрема був створений «Чешс-
кий вспомогательный врачебный отдел» [50].

Таким чином, сокільство популяризуючи ідею
всеслов’янського об’єднання безпосередньо вплину-
ло не тільки на національно-культурне відродження,
а й на усвідомлення слов’янами, які мешкали на Бал-
канському півострові, нагальної потреби здобуття
незалежності навіть шляхом збройного протистоян-
ня з Османською імперією.

Про те така активна просвітницька діяльність
на ниві всеслов’янського об’єднання звичайно вик-
ликала з боку країн поработителів Австро-Угорської,
Османської імперій, а також Німеччини хвилю неза-
доволення. У результаті чого почалися перешкоди і
заборони сокільського руху. Так, у 1867 році у Люб-
ляні влада забороняє діяльність товариства «Южный
Сокол» [48]. До святкування 25-річчя існування со-
кільства був запланований II Всесокільський зліт, який
повинен був відбутися у 1887 році. Але австрійська
імперська влада категорично заборонила організо-
вувати і проводити зліт [5]. У 1913 році у місті Кар-
ловцах (Австрія) було заборонене сербське гімнас-
тичне товариство «Сокіл» [11]. Цього ж року чеські
«соколи» організували у Відні ювілейні свята, проти
яких категоричне негативно і агресивно виступила
німецька громадськість [40]. З початком Першої Світо-
вої війни імперська влада Австро-Угорщини заборо-
нила діяльність «Союза Славянского Сокольства»,
«Чешской Общины Сокольской», голова яких І. Шей-
нер був заарештований. Перестають видаватись «Ве-
стник Сокольский» та журнал «Сокол» [51]. На дум-
ку Ф. Ербена однією з причин заборони сокільства
було те, що: «…Они никогда не простят чешскому

Сокольству, что оно завязало сношения как раз с теми
народами, которые в настоящее время воюют с Ав-
стрией, желая освободить и Чехию из под австрийс-
кого ига. За это они мстят Сокольству…» [51]. Незва-
жаючи на такі несприятливі умови сокільський рух
все ж таки продовжував свою активну просвітниць-
ку, культурну, оздоровчу, виховну діяльність спрямо-
вану на Всеслов’янське об’єднання та розвиток
міжнародних гімнастично-спортивних та соціально-
культурних відносин.

Отже, сокільський рух у своєму поступовому
розвитку з національної ідеї одного окремого наро-
ду, чеського, перетворився у міжнаціональну ідею
об’єднання усіх слов’янських народів. Впроваджую-
чи у свідомість слов’янського суспільства потребу у
відродженні та поновленні національно-культурних,
історичних традицій, а у перспективі і здобуття неза-
лежності.

Висновки:
1.Сокільський гімнастичний рух своєю діяльністю
сприяв пробудженню серед чеського народу по-
треби відродження національної свідомості, історії,
традицій та культурної спадщини, а у перспективі
здобуття незалежності.

2. Зародившись у Чехії сокільський рух поступово
поширився і серед інших слов’янських народів.
Спонукаючи останніх до нагальної потреби куль-
турного, соціального, економічного, політичного
всеслов’янського об’єднання у всьому світі.

3.Особливу роль у об’єднанні слов’ян сокільство
відводило організації та проведенню гімнастично-
спортивним святам Всесокільським зльотам. Ха-
рактерним виразникам міжнаціонального всесло-
в’янського руху, які водночас проголошувались
Всеслов’янськими зльотами.

Перспективи подальших досліджень. У
статті постає коло актуальних питань стосовно діяль-
ності сокільського гімнастичного руху в об’єднанні
слов’янських народів, які потребують подальших
досліджень.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО
ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬО-
ОЗДОРОВЛЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Маковецька Н.В.

Запорізький національний університет

Анотація. В статті висвітлюються актуальні проблеми осо-
бистісно орієнтованого підходу в освітньо-оздоровлювальній
діяльності дошкільного навчального закладу. Так, виокрем-
лено пріоритетні завдання реалізації особистісно орієнтова-
ної моделі дошкільної освіти, а також теоретично обґрунто-
вується,  що особистісно орієнтований  підхід у  процесі
організації освітньо-оздоровлювальної роботи в дошкільно-
му начальному закладі має базуватися на визнанні  дитини
найвищою цінністю і спрямовуватися на створення відпові-
дних умов для становлення дошкільника як особистості.
Ключові слова: дошкільник, дошкільна освіта, особистість,
особистісно орієнтований підхід, осітньо-оздоровлювальна
діяльність, дошкільний навчальний заклад.
Аннотация. Маковецкая Н.В. Реализация личностно -ори-
ентированного подхода в образовательно-оздоровитель-
ной деятельности  дошкольного учебного учреждения. В
статье освещаются проблемы личностно-ориентированного
подхода в образовательно-оздоровительной деятельности дош-
кольного учебного учреждения. Так, определены приоритет-
ные задачи реализации личностно-ориентированной модели
дошкольного образования, а также теоретически обосновы-
вается положение о том, что личностно-ориентированный
подход в образовательно-оздоровительной работе должен
базироваться на признании  ребёнка наивысшей ценностью и
создании соответствующих условий для становления дошколь-
ника как личности.
Ключевые  слова: дошкольник, дошкольное образование,
личность, личностно-ориентированный подход, образова-
тельно-оздоровительная деятельность, дошкольное учебное
учреждение.
Annotation. Makoveckaya N.V. Realization of the
personal oriented approach in educational improving
activity of preschool educational establishment. In a paper
problems of the personal oriented approach in educational
improving activity of preschool educational establishment are
illuminated. Priority problems of realization of personal oriented
model of preschool education are defined. The regulations about
volume are theoretically justified, that the personal oriented
approach in educational improving work should be founded on a
recognition of the child by the best worth. Also – building of the
conforming requirements for a becoming of the preschool child
as persons.
Keywords: preschool child, preschool education,  person,
personal oriented approach, educational improving activity,
preschool educational establishment.
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Вступ.
Базовим компонентом дошкільної освіти в

Україні пріоритетним визначено розвиток дошкіль-
ника як особистості. Це поняття інтегроване і тор-
кається багатьох сторін загального розвитку людини
[4, С.59]. Безперечно воно стосується і фізичного ви-
ховання дошкільників, формування, зміцнення і збе-
реження їхнього здоров’я.

Перш, ніж розглядати особливості особистіс-
ного розвитку дошкільника, з’ясуємо наукові підхо-
ди до визначення терміну “особистість”. Так, О.М.
Леонтьєв визначав особистість як цілісне утворення,
відносно пізній продукт соціально-історичного роз-
витку й особливий рівень онтогенетичного розвитку
людини [6]. Л.С. Виготський зазначав, що особистість
– це поняття соціальне, воно виражає все, що є у
людини надприродного, історичного. На думку нау-
ковця, особистість не є вродженою, вона виникає в
результаті культурного і соціального розвитку [1]. За
визначенням Г.С. Костюка, людина є індивідом на всіх
етапах онтогенезу і за всіх умов, а особистістю стає і
може перестати бути нею. У своїх дослідженнях нау-
ковець підкреслював єдність природного і суспіль-
ного, біологічного і соціального, він дійшов виснов-
ку, що природне в  розвитку особистості не
усувається, а діє на всіх етапах її життя. Г.С. Костюк
підкреслював, що особистість характеризується ри-
сами, які виражають сутність кожної людини як чле-
на суспільства, водночас у особистості завжди є щось
особливе, що відрізняє її від інших людей [5, С.375].
На думку С.Л. Рубінштейна, особистістю є людина зі
своєю позицією в житті, до якої вона дійшла в резуль-
таті великої свідомої роботи. Науковець наполягав на
тому, що особистістю є лише та людина, яка ставить-
ся певним чином до навколишнього світу, свідомо
виражає це своє ставлення так, що воно проявляєть-
ся в усій її сутності [8]. Отже, особистість, у широко-
му розумінні, це конкретна цілісна людська індивіду-
альність у єдності її природних і соціальних якостей;
у вужчому, філософському розумінні, – індивід як
суб’єкт соціальної діяльності, властивості якого де-
терміновані конкретно-історичними умовами життя
суспільства [2, С.243].

Розвиток дитини як особистості означає ста-
новлення впродовж дошкільного дитинства особли-
вої форми цілісності – “єдиномножинності”, що охоп-
лює такі чотири форми суб’єктивності: дошкільник
як суб’єкт вітального ставлення, дошкільник як
суб’єкт предметного ставлення, дошкільник як суб’єкт
спілкування, дошкільник як суб’єкт самосвідомості.

Це означає, що, розвиваючись як особистість,
дошкільник функціонує як носій фізичного і душев-
но-духовного начал; як активний суб’єкт поведінки і
діяльності; як зацікавлений партнер спілкування; як
носій самосвідомості; як зацікавлений партнер спілку-
вання; як носій самосвідомості, індивідуального на-
чала. Отже, він формує і розвиває свою власну при-
роду, привласнює і створює предмети культури,
“обростає” колом значущих для нього людей, прояв-
ляє себе перед ними і самим собою.

Виходячи з цього, пріоритетними завданнями
реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкіль-
ної освіти науковці визначають розвиток у дитини
самоактивності; самопокладання відповідальності;
здатність самовизначитися в життєвому просторі
відповідно до вікових можливостей; ціннісно стави-
тися до Природи, Рукотворного Світу, Людей і Само-
го Себе [4,С.61].

На думку науковців, розвиток особистості в
дошкільному віці насамперед передбачає реалізацію
потреби дитини в активності – не стільки в насліду-
вальній, виконавській, скільки в ініціативній, творчій,
доступній їй, але недооціненій дорослими [4,С.62].
Активність є умовою реалізації дитиною себе зокре-
ма в ролі фізичного тіла, про яке вона вміє дбати,
адже має уявлення про основні закони його функці-
онування, показники власного здоров’я тощо. Тра-
диційно вважалося, що зміст роботи з фізичного ви-
ховання дошкільників, формування, зміцнення і
збереження їхнього здоров’я визначається насампе-
ред дорослим. Проте не можна не враховувати влас-
ну активність дошкільника, його самостійні життєві
відкриття. Джерелом активності дитини в цьому віці
є її власна діяльність і діяльність, спільна з дорослим,
до якої обидва суб’єкта вносять частину свого досві-
ду [4,С.63].

Побудова освітньо-оздоровлювального проце-
су в дошкільному навчальному закладі саме на цих
позиціях визначає особистісно орієнтований підхід, а
отже формування особистості кожної дитини. Резуль-
тати наукових досліджень засвідчують, що пріоритет-
ними структурними компонентами особистості дош-
кільника є дитячий світогляд; самосвідомість;
емоційна сфера; вольова сфера; потребово-мотива-
ційна сфера; базові якості [4,С.65].

Робота виконана за планом НДР Запорізького
національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є визначення пріоритетних зав-

дань реалізації особистісно орієнтованої моделі дош-
кільної освіти, а також теоретичне обґрунтування
особистісно орієнтованого підходу у процесі орган-
ізації освітньо-оздоровлювальної роботи в дошкіль-
ному начальному закладі.

Результати дослідження.
Більш докладно з’ясуємо погляди науковців на

зміст кожного компонента.
Під дитячим світоглядом розуміють знання і

досвід дошкільника, які дають йому змогу здобути
відносно цілісне уявлення про світ, зумовлюють його
життєві орієнтації, ставлення до навколишньої
дійсності і самого себе. Світогляд акумулює резуль-
тати всіх видів ставлення до світу – практичного, тео-
ретичного, чуттєвого, ціннісного і виступає формою
його духовно-практичного освоєння, вищим рівнем
соціалізації дошкільника як особистості.

Із самосвідомістю пов’язане усвідомлення
дитиною її обмеженого місця у житті, причетності до
Природи, Культури, Людей. Виникає усвідомлення
власних можливостей – дошкільник починає розум-
іти, що далеко не все йому під силу; закладаються
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основи самооцінки, образу – Я, елементарної Я-кон-
цепції; дитина оцінює власні особистісні якості, влас-
не місце в системі суспільних відносин; народжуєть-
ся здатність до рефлексії, децентрації, саморегуляції
діяльності і поведінки.

Третім складником особистісного зростання
дитини дошкільного віку є оптимальна для неї мо-
дель потребово-мотиваційної сфери – засвоєння
моральних правил і норм; оволодіння соціально схва-
люваними формами поведінки; формування елемен-
тарної системи дитячих цінностей і інтересів; розви-
ток здатності до саморегуляції; поява моральних,
пізнавальних, естетичних мотивів, виникнення їх суп-
ідрядності.

Важливим складником особистості дитини є
розвиненість емоційної сфери, насамперед соціаль-
ної спрямованості, соціальних сил, які мають емоц-
ійне забарвлення. Домірність переживань реальним
життєвим подіям і ситуаціям – важливий показник
емоційного розвитку дошкільника, його повноцінного
особистісного зростання.

Наступною складовою особистісного зростан-
ня дитини є її вольова сфера – вміння підпорядкову-
вати власну поведінку досягненню конкретних цілей,
долати труднощі на шляху до них, гальмувати проти-
лежні наміри, приймати рішення на користь вольо-
вого вчинку в ситуаціях вибору, не піддаватися емо-
ційному пориванню, керуватися правилами
поведінки, діяти цілеспрямовано.

Останнім з означених складових особистісно-
го становлення є розвиток у дитини дошкільного віку
базових особистісних якостей, насамперед мораль-
них – найважливіших характеристик, які визначають-
ся індивідуальними особливостями і пов’язані з різни-
ми сферами життя і видами діяльності. До базових
моральних якостей належать самостійність, праце-
любність, людяність, самолюбність, спостереж-
ливість, відповідальність, розсудливість, справед-
ливість, самовладання, креативність [4,С.64-70].

Безперечно, формування кожної зі складових
особистості дитини тією чи іншою мірою відбуваєть-
ся у процесі освітньо-оздоровлювальної роботи в
дошкільному навчальному закладі. Відтепер, в кон-
тексті нашого дослідження, більш докладно розгля-
немо специфіку особистісно орієнтованого підходу.
Так, на думку О.В. Бондаревської, головною метою
особистісно орієнтованого підходу є захист дитини, а
не влада над нею [10]. У зв’язку з цим  Д.М. Зембиць-
кий зазначав, що особистісно орієнтований підхід до
дитини полягає в тому, щоб не тільки змінити зміст
освіти, але й співвіднести цей зміст з можливостями в
першу чергу дитини, і тільки потім – педагога, закла-
ду освіти, міста [10]. За визначенням В.Т. Фоменка,
завдання особистісно орієнтованого підходу полягає
в тому, щоб кожна дитина могла розвиватися і само-
розвиватися, для чого слід створити певний простір
свободи особистості, оскільки розвиватися можна
тільки будучи вільною людиною. На думку автора,
це важливо як для дітей, так і для педагога [10]. С.У.
Гончаренко дійшов висновку, що особистісний підхід
– це базова ціннісна орієнтація педагога, що визна-

чає його позицію у взаємодії з кожною дитиною і
колективом [2, С.243].

Виходячи з вищеозначеного, особистісно оріє-
нтований підхід у процесі організації освітньо-оздо-
ровлювальної роботи в дошкільному начальному зак-
ладі, має базуватися на визнанні дитини найвищою
цінністю і спрямовуватися на створення відповідних
умов для становлення дошкільника як особистості.
Окрім цього, особистісно-орієнтований підхід має гар-
монізувати і гуманізувати життя дитини як у родині,
так і в дошкільному начальному закладі. Гармонізація
життя передбачає побудову життєдіяльності дошкіль-
ника за законами гармонії (узгодження її з потребами
і можливостями, забезпечення балансу природного і
соціального, індивідуального і колективного, дорос-
лого і дитячого тощо), гуманізація – утвердження бла-
га дитини, пріоритету її інтересів, природо- і культуро
доцільність її виховання і навчання [4,С.71].

Згідно з концептуальними положеннями, вик-
ладеними в Коментарі до Базового компоненту дош-
кільної освіти в Україні, найважливішими завдання-
ми освітньо-оздоровлювальної роботи, у процесі якої
реалізується особистісно орієнтований підхід до кож-
ної дитини є такі: навчання жити у змінному, плинно-
му світі, адаптуватися до змін, проявляти самоак-
тивність, власну творчість; розвинення базису
особистісної культури; формування усвідомлення
себе частиною спільності.

Вирішення означених завдань передбачає зас-
тосування таких засобів, як індивідуальний і дифе-
ренційований підхід до кожного вихованця. З’ясуємо
різницю між цими засобами. Індивідуальний підхід,
як відомо, є важливим принципом педагогіки, згідно
з яким досягається вплив на кожну дитину, враховуєть-
ся різноманітність характеристик кожної з них, а саме:
стан здоров’я, рівень фізичного розвитку, статеві особ-
ливості, темперамент, характер, здібності тощо. Інди-
відуальний підхід є запорукою ефективності освітньо-
оздоровлювального процесу, він базується на тому,
що будь-який оздоровлювальний вплив заломлюєть-
ся крізь призму індивідуальних особливостей конк-
ретної дитини. Отже, реалізація індивідуального підхо-
ду передбачає врахування індивідуальної
своєрідності, неповторності кожного окремого дош-
кільника як особистості. Це підхід дорослого до дити-
ни, її особливої сутності. Диференційований підхід
базується на знанні індивідуальних особливостей
дошкільника, проте швидше відображає відносини
“дитина – оздоровлювальний матеріал”, ніж “дитина
– дорослий”. Враховуючи індивідуальні особливості
дітей, педагог умовно розподіляє їх на групи, пропо-
нуючи кожній свій матеріал.

Особистісно орієнтований підхід в освітньо-
оздоровлювальній діяльності передбачає застосуван-
ня особистстіно орієнтованих технологій, що, на дум-
ку Н.Ф. Денисенко, мають великий
оздоровлювальний потенціал [3]. Науковець дійшла
висновку, що особистісно орієнтовані технології став-
лять у центр всієї освітньої системи особистість ди-
тини, забезпечення комфортних, безконфліктних і
безпечних умов її розвитку, реалізації її природних
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потенціалів. При цьому дитина в цій технології не
просто суб’єкт, а суб’єкт пріоритетний, особистість
– мета освітньої системи, а не засіб досягнення якоїсь
другорядної мети. Виходячи з цього, науковець дово-
дить, що особистісно орієнтовані технології характе-
ризуються антропоцентричністю, гуманістичною і
психотерапевтичною спрямованістю і ставлять за
мету різнобічний, вільний, творчий розвиток дити-
ни. У межах особистісно орієнтованої технології Н.Ф.
Денисенко виокремлює як самостійні напрями такі
технології:
- гуманістично-особистісну, що має психотерапев-
тичну спрямованість на підтримку особистості,
допомогу їй, в цій технології закладено ідеї поваги і
любові до малюків;

- технологію співдружності, що передбачає реаліза-
цію демократизму, рівності, партнерства в суб’єкт-
суб’єктних відносинах педагога і дитини;

-  технологію вільного виховання, що робить акцент
на наданні дитині свободи вибору в різних сферах її
життєдіяльності.

Зазначене вище надало змогу Н.Ф. Денисенко
дійти висновку, що ефективне застосування особис-
тісно орієнтованих технологій передбачає створення
здоров’язбережувальних і здоров’яформувальних
умов, основними серед яких є: розвиток тіла і фізіо-
логічних систем організму дитини, розвиток пізна-
вальних процесів, формування психічних станів,
вільний природний прояв позитивних емоцій, розви-
ток особистісних якостей, подолання негативного
ставлення до особистого здоров’я, життя, власне себе,
інших людей.

Реалізувати особистісно орієнтований підхід і
особистісно орієнтовані технології за допомогою
відповідних психолого-педагогічних і організаційних
умов спроможна особистісно орієнтована освіта
[9,С.47]. З’ясуємо деякі теоретичні підходи до визна-
чення цього поняття. На думку С.І. Подмазіна, сьо-
годні ми маємо всі підстави говорити про становлен-
ня парадигми особистісно орієнтованої освіти. В
якості її основних вихідних положень і керівних ідей
науковцем було виокремлено такі принципи:
- принцип гуманізму – передбачає утворення осо-
бистості, яка на засадах істинного розуміння влас-
ного місця в бутті й іншого в бутті реалізує істинне,
аутентичне, таке, що відповідає сутності власній і
сутності іншого, взаємодіє з іншим;

- принцип реалізму, у відповідності з яким первин-
ною є об’єктивна реальність, яка існує поза свідом-
істю людини; принцип діяльності, сутністю якого є
те, що саме в діяльності – усвідомленій цілеспрямо-
ваній активності особистості – остання більш за все
інтегрує, структурує, розвиває, утворює саму себе;

- принцип самоорганізації складних систем полягає
в тому, що особистість у своєму розвитку залежить
від взаємодії безмежної кількості внутрішніх фак-
торів, які у взаємодії з іншими факторами визнача-
ють шлях її розвитку, саме тому в контексті освіти
не слід нав’язувати особистості шлях її розвитку;

- принцип діалектичного редукціонізму означає до-
пустимість “виведення” специфічних особливос-

тей нижчих форм руху матерії із вищих на підставі
загальних для них закономірностей;

- принцип ціннісно-цільової сутності пізнання
свідчить про те, що сучасна наука охоплює як
цільові, так і ціннісні аспекти пізнання, іншими сло-
вами, пізнання вже не є самоціллю, воно є засо-
бом, необхідним лише в тому випадку, коли воно
відповідає принципу гуманізму;

- принцип інтегративності полягає в розкритті суб-
станціональної єдності різноманітних протилежних
властивостей і явищ реального світу;

- принцип діалогової взаємодії, сутністю якого є те,
що вирішення будь-якого протиріччя в розвитку
суспільства відбувається в основному не шляхом
повного вирішення або подолання цього протирі-
ччя, а шляхом досягнення більш досконалих форм
взаємодії між сторонами, які протистоять одна
одній [7, С.136-138].

Ґрунтуючись на цих та інших теоретичних за-
садах, С.І. Подмазін дійшов висновку, що сутність
особистісно орієнтованої освіти полягає у створенні
умов для утворення особистості – формування “об-
разу-себе-в-бутті” [7, С.141].

І.С. Якиманська під особистісно орієнтованою
освітою розуміє утворення взаємозв’язку учіння,
навчання і розвитку. Науковець дійшла висновку, що
це цілісний освітній процес, який суттєво відрізняєть-
ся від традиційного навчально-виховного процесу
[11]. Е.В. Бондаревська визначає особистісно орієн-
товану освіту як освіту, спрямовану на потреби підро-
стаючого покоління, яка вирішує проблеми його роз-
витку і підтримки [10].

Беручи до уваги визначення особистісно орі-
єнтованої освіти, надані кількома науковцями, з’ясує-
мо її функції, пріоритетними серед яких, за С.І. Под-
мазіним, є: людиноутворююча або гуманістична
функція, яка реалізується шляхом збереження і
відновлення екології людини, її тілесного і духовного
здоров’я, смислу життя, моральності, духовності;
культуротворювальна функція, яка забезпечує збе-
реження і передачу, відтворення і розвиток культури
засобами освіти, реалізація цієї функції передбачає
орієнтацію освіти на виховання людини культури;
функція соціалізації або забезпечення засвоєння і
відтворення індивідом соціального досвіду, який
свідчить про нормальне, повноцінне входження лю-
дини в суспільство [7, С.142-143].

Функції особистісно орієнтованої освіти виз-
начають її мету, яка, за С.І. Подмазіним, передбачає
створення умов для розвитку моральної особистості,
формування моральних стосунків в системі осо-
бистість – суспільство – держава – природа [7, С.146].

Висновки.
Особистісно орієнтована освіта в межах на-

шого дослідження спрямована на підтримку, збере-
ження і розвиток здорового способу життя кожної
дитини, що здійснюється з урахуванням індивідуаль-
них особливостей в її інтересах, а також інтересах сус-
пільства, до якого вона належить. Отже, центральною
фігурою особистісно орієнтованої моделі освітньо-
оздоровлювальної роботи є дитина як її активний
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суб’єкт, життєвим контекстом – її особистісне буття,
а основним досягненням – її життєва компетентність
у галузі формування, зміцнення і збереження влас-
ного здоров’я.

Перспективу подальших досліджень вбачає-
мо у створенні й апробації моделі застосування осо-
бистісно орієнтованого підходу в освітньо-оздоров-
лювальній діяльності дошкільного навчального
закладу.
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ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК
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Анотація. Досліджувався вплив занять з фізичного вихован-
ня на фізичне здоров’я, фізичну підготовленість та функціо-
нальні показники кардіореспіраторної системи дівчат 17-19
років. Установлено, що заняття з біговими навантаженнями ,
енерговитрати яких становлять близько 48 % від максималь-
но допустимих сприяють покращенню фізичного здоров’я,
вдосконалюють витривалість та покращують функцію карді-
ореспіраторної системи.
Ключові слова: навантаження , студентки, здоров’я, підго-
товленість.
Аннотация. Мирошниченко В.Н. Пути повышения уров-
ня физического здоровья и физической подготовленнос-
ти студенток. Исследовалось влияние занятий по физичес-
кой культуре на  физическое здоровье,  физическую
подготовленность и функциональные показатели кардиорес-
пираторной системы девушек 17-19 лет. Установлено, что
занятия с беговыми нагрузками , энергопотребление кото-
рых составляет около 48 % от максимально допустимых,
способствуют улучшению физического здоровья, совершен-
ствуют выносливость и улучшают функцию кардиореспи-
раторной системы.
Ключевые слова: нагрузка, студентки, здоровье, подго-
товленность.

Annotation. Miroshnichenko V.M. Means of raising the
level of physical health and physical training of students.
The influence of physical training lessons on the physical health,
physical  training and functional state of cardio-respiration
system of 17 – 19 year old girls has been investigated. It is
established that track and field athletics which includes running
expenditures not less than 43.8% of the inner quantity value of
the maximum energy expenditure allowed, promote physical
health, improve endurance and functional state of cardio-
respiration system.
Key words: expenditure, students, health, training.

Вступ.
У науковій літературі за останні роки все част-

іше зустрічаються публікації, які вказують на недо-
статню ефективність занять з фізичного виховання у
вищих навчальних закладах України. [2, 4, 5, 8, 10].
Тому пошук нових шляхів удосконалення процесу
фізичного виховання студентів є актуальним. У сис-
темі вищої освіти прийнято оцінювати ефективність
фізичного виховання за динамікою якісних пара-
метрів фізичної підготовленості. Разом з тим ряд вче-
них рекомендують при оцінці ефективності фізично-
го виховання враховувати не лише фізичну
підготовленість, а й показники фізичного здоров’я [1,
2, 5, 14]. Відомо, що фізичне здоров’я обумовлене
рівнем аеробних та певною мірою анаеробних мож-
ливостей організму [1, 2, 16]. Існують дані, що вказу-
ють на можливість удосконалення аеробних метабо-
лічних процесів організму за допомогою циклічних
фізичних вправ із застосуванням безперервного ме-
тоду [3, 9, 12]. Однак особливість застосування таких
навантажень на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ
досліджено недостатньо. Триває пошук оптимально-
го співвідношення об’єму та інтенсивності таких на-
вантажень як у рамках одного заняття, так і протягом
навчального року. З огляду на це ми сподіваємося,
що вивчення даної проблеми дозволить ефективні-
ше впливати на фізичне здоров‘я та фізичну підго-
товленість студентів засобами фізичної культури.

З літературних джерел відомо, що аеробні
можливості організму підвищують тренування цик-
лічними вправами [3, 9, 12]. Так за даними Б.М. Шия-
на для зростання витривалості та аеробних можливо-
стей організму у нетренованих осіб доцільно
застосовувати бігові навантаження безперервним
методом тривалістю 20-30 хв з інтенсивністю, яка
відповідає ЧСС 130-160 уд/хв. [15]. За даними Ф.П.
Суслова [11], бігові навантаження при застосуванні
безперервного методу найбільш ефективні, коли
інтенсивність відповідає ЧСС 150-170 уд·хв-1. Такі дані
підтверджують дослідження Ю.М. Фурмана [12], С.П.
Драчука [5].

Для підготовки студентів до успішної здачі дер-
жавних тестів недостатньо стимулювати лише аеробні
процеси енергозабезпечення. Тому заняття не повин-
но обмежуватися лише біговими навантаженнями.
Необхідно включати до занять ще й вправи спрямо-
вані на розвиток якісних параметрів фізичної підго-
товленості та вправи на вдосконалення техніки вико-
нання тестів [15].

При виконанні однакової за зовнішнім обся-
гом роботи (наприклад певної дистанції та швидкості
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її подолання) у різних осіб в залежності від їх функці-
ональної готовності внутрішній обсяг роботи (ЧСС
або витрачені калорії) буде різним [13]. Тому для осіб
з поганою тренованістю певний обсяг зовнішньої
роботи може бути надмірним, у той час як для осіб з
високим рівнем тренованості такий самий обсяг зов-
нішньої роботи може бути недостатнім і тренуваль-
ний ефект не відбудеться. Ось чому урахування енер-
гетичних витрат є важливим елементом при виборі
об’єму та інтенсивності фізичного навантаження.
Дозування навантаження за енерговитратами дає
можливість одночасно врахувати об’єм навантажен-
ня, інтенсивність навантаження та індивідуальну го-
товність. Ряд вчених вважають такий підхід оптималь-
ним як для спортивних [7], так і для оздоровчих
тренувань [13].

Робота виконана згідно зведеного плану нау-
ково-дослідної роботи Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді і спорту у сфері фізичної культури і
спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.2.4 „Корекція
аеробної та анаеробної продуктивності організму
учнівської та студентської молоді шляхом застосуван-
ня різних режимів фізичних впливів” (реєстраційний
номер – 0107U007149).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – виявити ефективні шляхи

впливу занять з фізичного виховання на фізичне здо-
ров’я та фізичну підготовленість студенток 17-19 років.

Результати дослідження
Дослідження проводили у рамках занять з

фізичного виховання протягом навчального року –
28 тижнів. Студентки займалися за двома авторськи-
ми програмами (програми І і ІІ). Періодичність за-
нять становила три рази на тиждень. За цими програ-
мами в основній частині заняття виконувалися бігові
навантаження тривалість яких поступово збільшува-
лася. Починаючи з 5 хв, тривалість бігу була збільше-
на до 15 хв у групі, яка займалася за програмою І і до
25 хв у групі, яка займалася за програмою ІІ і в по-
дальшому не змінювалася. При цьому застосовував-
ся безперервний метод тренувань. Інтенсивність біго-
вого навантаження в групах І і ІІ була однаковою – біг
виконувався при частоті серцевих скорочень близькій
до 150 уд/хв. З огляду на це внутрішній обсяг кожного
бігового тренування у групі І становив 29,2 % від
максимально допустимого, а у групі ІІ – 48,2 %. Крім
цього на заняттях використовували: загально-розви-
ваючі вправи, спеціальні вправи бігуна, прискорен-
ня, опанування техніки легкоатлетичних видів (старт,
стартовий розбіг, стрибок в довжину та інші), біг

підтюпцем, дихальні вправи. Енерговитрати за все
заняття в обох досліджуваних групах суттєво не
відрізнялися. Для групи І енерговитрати у середньо-
му становили 74,4 % від максимально допустимої
величини, для групи ІІ – 73,7 %. Усього обстежено
122 особи жіночої статі, які не займалися спортом,
були віднесені до основної медичної групи і навча-
лися на І-ІІ курсах вищого навчального закладу.

Аеробні можливості організму визначали ме-
тодом велоергометрії за В.Л. Карпманом зі співавт.
[6], анаеробні – за A. Shogy, G. Cherebetin [17]. Фізич-
ну підготовленість визначали за «Тестами і нормати-
вами оцінки фізичної підготовленості студентів».
Енерговитрати фізичних навантажень визначалися за
методом L. Brouha [1, 13]. Крім цього досліджували
біоелектричну активність серця, АТ у стані відносно-
го м’язового спокою, ЖЄЛ, потужність форсовано-
го вдиху і видиху.

У досліджуваних, які займалися за програмою
І не відбулося вірогідного зростання показників фізич-
ного здоров’я та якісних параметрів фізичної підго-
товленості. Разом з тим виявлені зміни, які відобрази-
лися на ЕКГ вірогідним збільшенням інтервалу R – R
після 14 тижнів занять на 3,8 % (p < 0,05) та його по-
дальшим зростанням після 28 тижнів на 5,7 % (p <
0,01), порівняно з вихідним рівнем (табл. 1).

У досліджуваних, які займалися за програмою
ІІ підвищився рівень аеробної продуктивності та вит-
ривалості, зросла життєва ємність легень та по-
тужність форсованого вдиху, зазнали вірогідних змін
деякі показники ЕКГ (табл. 2). Так після 14 тижнів за-
нять за даною програмою середнє значення показ-
ника Vo2 max збільшилося на 4,7 % (р < 0,05), інтервал R
– R збільшився на 5,2 % (р < 0,01), на 10,3 % (p < 0,01)
зросло середнє значення показника ЖЄЛ та на 7,5 %
(p < 0,05) зросло середнє значення показника потуж-
ності форсованого вдиху. По завершенню навчаль-
ного року (після 28 тижнів занять) середнє значення
показника Vo2 max збільшилося на 6,5 % (р < 0,01); на
3,6 % (p < 0,01) зменшилося середнє значення часу
подолання дистанції бігу на 2000м; на 13,8 % (p < 0,001)
зросло середнє значення показника ЖЄЛ; відбулося
збільшення на 6,3 % (р < 0,001) інтервалу R – R та на
2,6 % (р < 0,05) інтервалу Q – T; на 10,8 % (р < 0,05)
знизився вольтаж зубця Р.

Очевидно, що зростання рівня аеробної про-
дуктивності організму та вищезгаданих показників
обумовили включені до програми ІІ бігові наванта-
ження. На це вказують енерговитрати всього заняття
за програмами І та IІ, які майже не відрізняються і

Таблиця 1 
Вплив занять за програмою І на біоелектричну активність серця  

 
 Середня величина М ± m, n = 58  

 
Показники до початку тренувань через 14 тижнів 

тренувань 
через 28 тижнів 
тренувань 

R – R, c   0,735 ± 0,0086 0,763 ± 0,0090* 0,777 ± 0,0104** 
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становлять відповідно 74,4 % і 73,7 % від Еmax, у той
час як енерговитрати бігових навантажень за програ-
мою IІ (48,2 % від Еmax) значно переважають енерго-
витрати бігових навантажень за програмою І (29,2 %
від Еmax). Зауважимо, що виявлені нами адаптаційні
реакції систем зовнішнього дихання та серця вважа-
ються позитивними.

Висновки.
У результаті проведених досліджень ми вста-

новили, що фізичне здоров’я студенток покращують
заняття з фізичного виховання, які включають бігові
навантаження безперервним методом, енерговитра-
ти яких у середньому становлять 48,2 % від макси-
мально допустимої величини. Крім фізичного здо-
ров’я такі  заняття сприяють покращенню
витривалості, зростанню функціональних можливо-
стей системи зовнішнього дихання та позитивно впли-
вають на біоелектричну активність серця.

Перспективи подальших досліджень. Доціль-
но провести додаткові наукові дослідження з метою
пошуку шляхів комплексного впливу занять з фізич-
ного виховання на фізичне здоров’я та якісні пара-
метри фізичної підготовленості.
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Таблиця 2 
Вплив занять за програмою ІІ на аеробну продуктивність, витривалість, 

 показники зовнішнього дихання та біоелектричну активність серця 
 
Середня величина М ± m, n = 64  

 Показники до початку тренувань через 14 тижнів 
тренувань 

через 28 тижнів 
тренувань 

Біг на 2000м, хв 11,58 ± 0,12 11,37 ± 0,09 11,16 ± 0,09** 
Vo2 max, мл·хв-1·кг-1  44,9 ± 0,7 47,0 ± 0,6* 47,8 ± 0,8** 
ЖЄЛ, л 2,9 ± 0,04 3,2 ± 0,1** 3,3 ± 0,1*** 
Потужність форсованого 
вдиху, л·с-1 

 
4,0 ± 0,1 

 
4,3 ± 0,1* 

 
4,3 ± 0,1 * 

R – R, c   0,736 ± 0,0091 0,774 ± 0,0084** 0,782 ± 0,0097*** 
Q – T, c 0,349 ± 0,0022 0,354 ± 0,0031 0,358 ± 0,0038* 
Вольтаж зубця Р, мм 1,249 ± 0,038 1,146 ± 0,052 1,116 ± 0,042* 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІПОТЕРАПІЇ
В КОМПЛЕКСІ ВІДНОВНИХ ЗАХОДІВ
ОСІБ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Мухін В.М., Макарова Е.В.
Львівський державний

університет фізичної культури

Анотація. В роботі проаналізовано вплив іпотерапії та виз-
начені механізми впливу іпотерапії на організм осіб з цереб-
ральним паралічем. Застосування методів іпотерапії, викли-
кають суттєвий позитивний  вплив на організм людини, але
мають вузьке розповсюдження на теренах України, що відпо-
відно потребує більшого поширення. В основі впливу на
організм пацієнта, при застосуванні іпотерапії, є біомехан-
ічний, психогенний та температурний механізми.
Ключові слова: іпотерапія, церебральний параліч, механізм
впливу.
Аннотация. Мухин В.Н., Макарова Э.В. Применение ипо-
терапии в комплексе восстановительных  средств  у лиц
с церебральным параличом. В работе проанализировано
влияние ипотерапии и определены механизмы влияния ипо-
терапии на организм лиц с церебральным параличом. При-
менение методов ипотерапии вызывает существенное поло-
жительное влияние на  организм человека, но имеют узкое
распространение на  местностях Украины, которая соответ-
ственно нуждается в большем распространении. В основе
влияния на организм пациента, при применении ипотерапи,
есть биомеханический, психогенный и температурный ме-
ханизмы.
Ключевые слова: ипотерапия, церебральный паралич, ме-
ханизмы влияния.
Annotation. Myhin V.N.,  Makarova A.V. Application
medical horse riding in a complex of regenerative means
at persons with a cerebral paralysis. In the work the
influence of medical horse riding is analysed and mechanisms of
influence medical horse riding on an organism of persons with a
cerebral  paralysis are determined. Application of methods
invokes essential positive effect on an organism of the person.
Methods have narrow diffusion on terrains of Ukraine. There is
a necessity the greater diffusion. In a basis of effect on an
organism of the patient lays biomechanical, psychogenic and
temperature mechanisms.
Key words: medical horse riding, cerebral paralysis, mechanisms
of influence.

Вступ.
Важливість даної роботи зумовлена значним

зростанням кількості людей з особливими потреба-
ми на теренах України, зокрема через інвалідізацію з
народження через неврологічні захворювання. Знач-
не збільшення кількості хворих з церебральним пара-
лічем потребує нових підходів для підвищення ефек-
тивності процесу відновної терапії. В сучасних
підходах закордонних дослідників до відновної терапії
осіб з церебральним паралічем часто фігурує метод
іпотерапії, в роботах українських дослідників викори-
стання цього методу згадується рідко [3, 5].

Застосування методу іпотерапії може значно
підвищити ефективність використання відновного
комплексу, з поєднанням різних методів реабілітації.
Актуальність роботи зумовлена слабким розвитком
застосування методу іпотерапії в медичних та реабі-
літаційних установах України.

Робота виконана за планом НДР Львівського
державного університету фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – проаналізувати вплив іпоте-

рапії на організм осіб з церебральним паралічем.
Завдання дослідження:

1.Проаналізувати існуючі програми з іпотерапії та
спеціальні літературні джерела.

2.Визначити механізми впливу іпотерапії на організм
пацієнта.

Результати дослідження.
У сучасній Європі іпотерапія почала розвива-

тися в останні  30-40 років: спочатку в Скандинавсь-
ких країнах,  потім у Німеччині, Франції, Голландії,
Швейцарії, Великобританії, Польщі та ін.

Центри з лікувальної їзди верхи почали відкри-
ватися в багатьох країнах. Так, у США працює понад
1000, а у Великобританії близько 700 груп іпотерапії,
в яких оздоровлюється  більш ніж 26000 людей із
різноплановими патологіями. У Польщі працюють
близько 60 подібних центрів.

У Росії практика використання іпотерапії поча-
лася з відкриття у 1991 році у Москві  Дитячого Еколо-
гічного Центру (ДЕЦ) «Живая нить». Пізніше іпотера-
пія увійшла до комплексу реабілітаційних засобів, які
застосовують у інших реабілітаційних центрах.

На Україні застосування іпотерапії почалося з
1993 року в іпотерапевтичному центрі при Благо-
дійному фонді Олени Петрусевич в місті Києві. На
даний момент активно функціонують кілька центрів,
що використовують в комплексі реабілітації метод
іпотерапії в Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Хмель-
ницькому, Харкові.

На сьогодні в 45 країнах світу діють центри ліку-
вальної їзди верхи (ЛЇВ) – самостійні або при клубах
верхової їзди, що виділяють невеликі манежі й коней для
реабілітації осіб з церебральним паралічем [1, 7, 8].

Іпотерапія як одна з  форм лікувальної
фізкультури дозволяє вирішувати наступні основні
задачі [2, 3]:
· протидіяти негативному впливу гіпокінезії, зумов-
леної хворобою;

· розвивати фізичну активність хворого;
· сприяти відновленню порушених функцій;
· поліпшувати або відновлювати втрачені навички;
· забезпечувати професійну реабілітацію, формува-
ти нові або відновлювати втрачені навички;

· адаптувати організм хворого до фізичних наванта-
жень;

· покращувати або відновлювати стан здоров’я.
Принципова відмінність іпотерапії від всіх інших

видів лікувальної фізкультури полягає в тому, що тут,
як ніде більш, забезпечується одночасне включення в
роботу практично всіх груп м’язів тіла вершника. При-
чому це відбувається на рефлекторному рівні, оскіль-
ки, сидячи на коні, рухаючись разом з ним і на ньому,
пацієнт протягом всього сеансу інстинктивно нама-
гається зберегти рівновагу, щоб не впасти з коня, тим
самим спонукає до активної роботи як здорові, так і
уражені хворобою м’язи свого тіла.

Іпотерапія впливає на організм людини через
два могутніх чинники: психогенний і біомеханічний.
Співвідношення питомої ваги цих механізмів в кожно-
му окремому випадку залежить від захворювання і
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задач, що вирішуються за допомогою іпотерапії. Іпо-
терапія – це метод, що надає одночасний вплив на
фізичний і психосоціальний статуси хворих [3, 4, 8].

Психогенний чинник складається зі спілкуван-
ня з живим організмом   конем, великою, темпера-
ментною і сильною твариною, володіння і управлін-
ня яким дарує хворому відчуття перемоги, покори
йому такої величезної могутньої істоти, а також по-
чуття переваги над навколишніми, що стоять внизу,
на землі. Крім цього, необхідно враховувати вражен-
ня, що викликаються незвично великим простором
навколо хворого, які дозволяють йому відчути себе
вільним, розкріпаченим.

Другим могутнім чинником впливу іпотерапії
є біомеханічний чинник, вплив якого зумовлений
наступними моментами:
1.Вплив коливань, що спрямовані від спини рухомо-
го коня в 3-х взаємоперпендикулярних площинах.
Ці коливання мають середню амплітуду і нав’язу-
ються хворому, при цьому, вони є різними при
різному алюрі. Ці ритмічні коливання спричиня-
ють почергове напруження і відносне  розслаблен-
ня м’язів тулуба, що обумовлює утримання тіла
хворого на коні під час руху.

2. Біомеханічний чинник сприяє створенню у хворих
нових рефлексів, розвитку рівноваги, координації
рухів. Розвиток рівноваги супроводжується в
організмі розвитком симетрій, а саме симетрично-
го розвитку м’язів тулуба, кінцівок, суглобово-зв’яз-
кового апарату, тобто усього опорно-рухового апа-
рату, а також симетричних внутрішніх органів. В
той самий час, вироблення балансу вершника на
коні на різному алюрі сприяє виникненню і закріп-
ленню  нових умовних і безумовних рефлексів. Всі
ці фактори разом сприяють формуванню нової
рухової навички. Крім того, розвиток рівноваги
грає вирішальну роль при лікуванні деяких форм
сколіозу (нефіксованих), початкових формах осте-
охондрозу, при асиметричних кінцівках, а також з
асиметричним гіпертонусом окремих груп м’язів
при ДЦП і інших подібних порушеннях [1, 3, 4, 8].

Їзда верхи, для більшості людей, незвична фор-
ма рухової діяльності, тому, крім вище зазначених
впливів, містить в собі особливі механізми впливу на
тих, хто займається.

В порівнянні з традиційними методами віднов-
ного лікування іпотерапія має значні додаткові пере-
ваги. Як і лікувальна фізична культура, вона ґрунтуєть-
ся на використанні біологічної функції живого
організму – функції руху, що має для людини не тільки
біологічне, але і соціальне значення. Іпотерапія діє на
організм як на єдине ціле і за своєю природою не ло-
калістична. Цим пояснюється успішність її застосу-
вання при різних захворюваннях. Вона дозволяє відно-
вити і навіть покращити фізичний стан осіб з
обмеженими руховими можливостями, а також сприяє
вирішенню конкретних психолого-педагогічних зав-
дань та питань психосоціальної реабілітації та соціаль-
ної інтеграції осіб з церебральним паралічем. Осно-
вою оздоровчого впливу іпотерапії є природні рухи

коня, що дозволяють вершнику організувати та систе-
матизувати свої рухи. Можна виділити кілька факторів
впливу іпотерапії на особу з церебральним паралічем.
Одним з найбільш ефективних можна вважати коор-
динаторне навантаження. При посадці на коня фор-
мується визначена схема фіксації тіла. Вершник утри-
мується, перш за все, напруженням привідних м’язів
стегна, що фіксує таз в сідлі чи безпосередньо на тілі
тварини [3, 4, 7].  При ході коня кроком вершнику пере-
дається від 90 до 110 різноманітних рухових імпульсів в
хвилину, що рефлекторно нормалізує тонус м’язів,
координує та приводить до симетрії рухи. При цьому
їзда верхи поліпшує кровообіг та оксигенацію цент-
ральної нервової системи, що приводить до зниження
судомного порігу мозку [6].

В утриманні тіла в вертикальному положенні
значну роль має система координації та активність
м’язів таза та спини. Навантаження на м’язи нижніх
кінцівок може регулюватися зміною ступеня опори
на стремена (при їх використанні). При сильній опорі
ступінь напруження привідних м’язів – низький, при
слабкій – вище. Сама по собі опора на стремена в
фіксації тіла здорового вершника має не таку значну
роль, як в нашому випадку, при посадці особи з ру-
ховими розладами. Опора здійснюється, перш за все,
на стопи, що фіксовані в стременах, які зберігають
рухливість як мінімум в сагітальній площині та обме-
жуючих її у фронтальній. В такому випадку ство-
рюється можливість перемінного навантаження на
м’язи не тільки задньою, але і передньою групою
м’язів гомілки при відносній фіксації гомілковостоп-
ного суглобу в положенні, близькому до фізіологіч-
ного, притримуючись руками за бруси спеціально-
го іпотерапевтичного гурта чи допоміжного ремінця
на шиї тварини. Опора на стремена та використання
верхніх кінцівок для утримання тіла на коні мають своє
значення на початковому етапі роботи чи у осіб з
вираженими моторними та координаторними роз-
ладами. В процесі занять іпотерапією особа з цереб-
ральним паралічем поступово вивільнює свої верхні
кінцівки для керування конем за допомогою вузди та
знижує ступінь опори на стремена, наближуючись
до властивої здоровій людині посадки. Визначеність
природного положення вершника, як єдиної фізіоло-
гічно і біомеханічно вірної, також виступає в ролі те-
рапевтичного фактору.

Поступальний рух коня надає поперемінне
навантаження на м’язи тулуба та кінцівок, що прий-
мають участь в утриманні вершника на коні, що несе
в собі природній елемент тренінгу. Симетричність
навантажень за всіма осями зумовлює необхідність
симетричного функціонування всіх груп м’язів, що
забезпечують посадку особи з церебральним пара-
лічем. Даний фактор є дуже важливим при роботі з
особами, які мають асиметричні рухові розлади.
Можна виділити також дію на мускулатуру вершни-
ка низькочастотних коливань тіла рухомої тварини,
що призводить до зниження підвищеного тонусу та
зростанню обсягу рухів в кінцівках. Дозовані наван-
таження на вестибулярний аналізатор, що несуть еле-
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менти тренінгу, забезпечують нормалізацію його
функції, що покращує статико-кинетичну організа-
цію моторики, сприяючи надбанню особами з об-
меженими руховими можливостями, впевненості в
своїх рухах [3, 4, 8].

Висновки:
1. Застосування методів іпотерапії, викликають сут-
тєвий позитивний вплив на організм людини, але
мають вузьке розповсюдження на теренах Украї-
ни, що відповідно потребує більшого поширення.

2. В основі впливу на організм пацієнта, при застосу-
ванні іпотерапії, є біомеханічний, психогенний та
температурний механізми.

На нашу думку подальші дослідження у да-
ному напрямку  є вельми перспективними і необхід-
ними. Вони мають бути пов’язані з розробкою та за-
стосуванням найбільш ефективних
корекційно-оздоровчих програм з використанням
методу іпотерапії при патологіях нервової системи
та опірно-рухового апарату хворих.
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ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ДОСЯГНЕННЯ
СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В

ПАУЕРЛІФТИНГУ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ
БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Ніжніченко Д.О.
Полтавська державна аграрна академія

Анотація. Розроблено короткотермінові модельні характе-
ристики морфофункціональної, швидкісно-силової та спец-
іальної (змагальної) підготовленості пауерліфтерів на етапі
попередньої базової підготовки. Описано комплекс показ-
ників, що характеризують рівень підготовленості пауерліф-
терів та кореляцію кожного з цих показників із спортивним
результатом. Результати досліджень показують, що застосу-
вання програми розвитку швидкісно-силових здібностей па-
уерліфтерів на етапі попередньої базової підготовки дозво-
ляє покращити спортивний результат.
Ключові слова: пауерліфтинг, модельні характеристики,
швидкісно-силова підготовленість.
Аннотация. Нижниченко Д.А. Факторы, определяющие
достижение  спортивного  результата в пауэрлифтинге
на этапе предварительной  базовой подготовки. Разра-
ботаны краткосрочные модельные характеристики морфо-
функциональной, скоростно-силовой и специальной (сорев-
новательной) подготовленности пауэрлифтеров на  этапе
предварительной базовой подготовки. Описан комплекс по-
казателей, которые характеризуют уровень подготовленно-
сти пауэрлифтеров и корреляцию каждого из этих показате-
лей со спортивным результатом. Результаты исследований
показывают, что применение программы развития скорост-
но-силовых способностей пауэрлифтеров на этапе предва-
рительной базовой подготовки позволяет улучшить спортив-
ный результат.
Ключевые  слова: пауерлифтинг, модельные характерис-
тики, скоростно-силовая подготовленность.
Annotation. Nizhnichenko D.O. Factors which determine
achievement of sporting result in powerlifting on the
stage of previous base preparation. Short-term model
descriptions of morphological , functional,  speed-power and
special (contention) preparedness of powerlifters are developed
on the stage of previous base preparation. The complex of
indexes which characterize the level of preparedness of
powerlifters and correlation each of these indexes with a sporting
result is described. The results of researches show that application
of the program of development speed – power capabilities of
powerlifters on the stage of previous base preparation allows to
improve a sporting result.
Keywords: powerlifting, model performances, velocity power
readiness.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку спортивної на-

уки однією із пріоритетних є проблема базової сило-
вої підготовки і наступного удосконалення здатності
до реалізації силових якостей у специфічній діяль-
ності, характерній для конкретного виду спорту. Дос-
лідженню різних аспектів фізичних якостей і власне
розвитку силових здібностей спортсменів присвячені
роботи фахівців у галузі спортивного тренування [3,
5, 7, 10]. Відмічено, що швидкісно-силова підготовка
є важливим чинником досягнення високих резуль-
татів у різних видах спорту [2, 4, 8, 9]. Розвиток швид-
кісно-силових якостей відбувається ефективно за умов
використання ексцентричного, пліометричного та
ізокінетичного методів, варіативності тренувальних
засобів. Для розвитку швидкісно-силових якостей у
тренуванні пауерліфтерів застосовуються специфічні
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засоби і методи з урахуванням кінематичної і динам-
ічної структур спортивних вправ, а також діяльності
спортсмена, наближеної до умов змагань.

Аналіз спеціальної літератури засвідчує, що
питанням оптимізації тренувального процесу у пау-
ерліфтингу присвячено ряд досліджень [5, 6, 11, 12],
однак практично не висвітлені питання швидкісно-
силової підготовленості пауерліфтерів. Існують ок-
ремі дослідження в цьому напрямку [1], але вони не
розкривають усієї повноти даної проблематики. Прак-
тично залишаються невирішеними питання щодо
корекції тренувального процесу у пауерліфтингу за-
собами швидкісно-силової підготовки на етапі попе-
редньої базової підготовки.

Дослідження проведені відповідно до Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006 – 2010 рр. за темами
2.2.4. „Удосконалення механізмів управління руховою
діяльністю спортсменів” (номер державної реєстрації
0106U011986) та 2.2.12.5п „Удосконалення навчально-
тренувального процесу спортсменів різної кваліфі-
кації, які займаються силовими видами спорту та єди-
ноборствами” (номер державної реєстрації
0106U011991), а також плану науково-дослідної робо-
ти Полтавської державної аграрної академії.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у розробці корот-

котермінових модельних характеристик морфофун-
кціональної, швидкісно-силової та спеціальної (зма-
гальної) підготовленості пауерліфтерів на етапі
попередньої базової підготовки.

Організація і методика дослідження.
На базі кафедри фізичного виховання Пол-

тавської державної аграрної академії та ДЮСШ „Ко-
лос” (м. Полтава) було обстежено 30 спортсменів
секції пауерліфтингу, серед яких 13 кандидатів у май-
стри спорту України, 10 спортсменів І розряду, 7 – ІІ
розряду. Спортсменів було розділено на дві групи на
основі результатів констатуючого педагогічного екс-
перименту. Основна відмінність у тренуваннях пау-
ерліфтерів обох груп полягала у використанні спорт-
сменами експериментальної групи розробленої
автором статті програми розвитку швидкісно-сило-
вих здібностей пауерліфтерів на етапі попередньої
базової підготовки. Спортсмени контрольної групи
тренувалися за програмою з пауерліфтингу для
ДЮСШ „Колос”. Рівень морфофункціональної, швид-
кісно-силової та спеціальної фізичної підготовленості
оцінювали за основними показниками, які характе-
ризують морфологічну придатність спортсменів, стан
серцево-судинної і дихальної систем, швидкісно-си-
лові здібності та змагальну підготовку. З метою ре-
дукції даних та визначення структури взаємозв’язків
між зазначеними показниками було проведено фак-
торний аналіз із використанням програмного пакету
Statistica в операційній системі Windows.

Результати дослідження.
Внаслідок проведення процедури факторно-

го аналізу отримано дев’ятикомпонентну структуру
спеціальної фізичної підготовленості пауерліфтерів

на етапі попередньої базової підготовки. У кожному
з факторів поєднано перемінні, що характеризували-
ся високими кореляційними зв’язками між собою.
Таким чином було встановлено значимість основ-
них факторів, які забезпечують успішну змагальну
діяльність спортсменів на даному етапі підготовки.

На рисунку 1 відображено внесок факторів
морфофункціональної, швидкісно-силової та спец-
іальної (змагальної) підготовленості пауерліфтерів до
загальної дисперсії вибірки для спортсменів конт-
рольної, рисунку 2 – експериментальної групи (%).

У таблиці 1 відображено факторну структуру
морфофункціональної, швидкісно-силової та спеціаль-
ної (змагальної) підготовленості пауерліфтерів конт-
рольної групи на етапі попередньої базової підготовки.

Результати дослідження показують, що для
спортсменів контрольної групи найбільш суттєве зна-
чення на етапі попередньої базової підготовки відігра-
ють показники морфологічної придатності: масо-зро-
стові, довжинні та обхватні розміри тіла. Вклад даного
фактора в загальну дисперсію вибірки склав 11,55%.
Виділені показники характеризувалися досить висо-
кими кореляційними зв’язками: r = 0,888 – 0,708. Вне-
сок другого фактора до загальної дисперсії вибірки
становив 5,12%. Структуру даного фактора склали
показники, що характеризують рівень спеціальної
(змагальної) підготовленості пауерліфтерів (r=0,865;
0,744; 0,862) та швидкісно-силові якості спортсменів
(r=-0,830). Третій та четвертий фактори, внесок яких
становив відповідно 3,46% і 3,64% загальної дисперсії
вибірки, складали показники, що характеризують
функціональний стан дихальної системи організму
спортсменів (r=0,842), а також загальну працездатність
та максимальну аеробну потужність (r=-0,957). Вне-
сок п’ятого – сьомого факторів до загальної дисперсії
вибірки приблизно рівний: 2,23%; 2,31%; 2,55% відпо-
відно. Структуру даних факторів склали показники,
які відображають функціональний стан апарату зов-
нішнього дихання та обхватні розміри різних ланок
тіла спортсменів. Внесок восьмого та дев’ятого фак-
торів зо загальної дисперсії вибірки склав 1,74% та
1,78%. Із цими факторами з високими коефіцієнтами
кореляції пов’язані показники загальної витривалості
(r=0,738) та обхвату передпліччя (r=0,853).

Факторна структура морфофункціональної,
швидкісно-силової та спеціальної (змагальної) підго-
товленості пауерліфтерів експериментальної групи
на етапі попередньої базової підготовки мала
відмінний вигляд від такої ж для спортсменів конт-
рольної групи (таблиця 2). Структура першого (8,86%)
та другого (5,69%) факторів у підготовці пауерліф-
терів експериментальної групи на етапі попередньої
базової підготовки характеризувалася стабільними
високими коефіцієнтами кореляції між масо-зросто-
вими, обхватними та показниками прояву макси-
мальної сили і фактором І (r=0,896 – 0,708); показни-
ками фізичної працездатності та аеробної потужності
організму і фактором ІІ (r=0,913 – 0,860). Внесок тре-
тього та четвертого факторів до загальної дисперсії
вибірки становив відповідно 3,99% і 3,72%. Із цими
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Рис.1. Внесок факторів морфофункціональної, швидкісно-силової та спеціальної (змагальної)
підготовленості до загальної дисперсії вибірки спортсменів контрольної групи (%)

Таблиця 1. 
Факторна структура рівня морфофункціональної, швидкісно-силової та спеціальної (змагальної) 

підготовленості спортсменів контрольної групи (r=) 
 

Номер і назва фактора F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Довжина тіла 0,863         
2. Маса 0,864         
3. Обхват грудей (вдих) 0,826         
4. Обхват грудей (видих) 0,888         
5. Обхват грудей 
(затримка дихання) 0,848 

        

9. Обхват стегна 0,725         
12. Довжина плеча 0,841         
14. Довжина кисті 0,708         
15. Довжина стегна 0,855         
16. Довжина гомілки 0,852         
17. Довжина ступні 0,868         
31. Стрибок на висоту  -0,830        
37. Тяга станова  0,865        
38. Жим лежачи  0,744        
39. Присідання  0,862        
29. Проба Генчі   0,842       
32. Підтягування   -0,727       
21. PWC170    -0,957      
23. МПК    -0,957      
36. Човниковий біг     0,861     
26. Спірометрія      -0,878    
6. Обхват біцепсу       0,648   
7. Обхват шиї       0,558   
8. Обхват талії       0,690   
35. Біг 3000 м        0,738  
11. Обхват  передпліччя         0,853 
Примітка: PWC170  – субмаксимальний тест Валунда-Шестранда; МПК – максимальне поглинання кисню; проба 
Генчі – затримка дихання на видиху; проба Штанге – затримка дихання на вдиху  
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Рис.2. Внесок факторів морфофункціональної, швидкісно-силової та спеціальної (змагальної)
підготовленості до загальної дисперсії вибірки спортсменів експериментальної групи (%)
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Таблиця 2. 
Факторна структура рівня морфофункціональної, швидкісно-силової та спеціальної (змагальної) 

підготовленості спортсменів експериментальної групи (r=) 
 

Номер і назва фактора F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 
1. Довжина тіла 0,755         
2. Маса 0,775         
3. Обхват грудей (вдих) 0,833         
4. Обхват грудей (видих) 0,840         
5. Обхват грудей 
(затримка дихання) 

0,896         

9. Обхват стегна 0,729         
25. Тест Купера 0,752         
37. Тяга станова 0,771         
38. Жим лежачи 0,777         
39. Присідання 0,708         
21. PWC170  0,913        
22. PWC/кг  0,900        
23. МПК  0,913        
24. МПК/кг  0,860        
13. Довжина передпліччя   0,753       
19. АТс у стані спокою   0,847       
20. АТд у стані спокою   0,801       
12. Довжина плеча    0,764      
26. Спірометрія    -0,875      
30. Стрибок у довжину з 
місця 

    0,744     

31. Стрибок на висоту     0,738     
8. Обхват талії      0,816    
29. Проба Генчі      0,757    
33. Згинання – розгинання 
рук на брусах 

      -0,832   

36. Човниковий біг       -0,776   
10. Обхват гомілки        0,878  
27. Частота дихання         0,737 
28. Проба Штанге         0,736 
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факторами з високими позитивними значеннями ко-
ефіцієнтів кореляції (r=0,753 – 0,764) пов’язані дов-
жинні розміри тіла спортсменів. Окрім того, з факто-
ром ІІІ пов’язані перемінні, що мають значимість для
забезпечення працездатності спортсменів за рахунок
діяльності серцево-судинної системи.

Внесок фактора V, що характеризує рівень
швидкісно-силової підготовленості, до загальної дис-
персії вибірки становив 2,80%. У цьому факторі по-
єднано перемінні, які характеризують рівень прояву
швидкісно-силових здібностей пауерліфтерів. Значен-
ня коефіцієнтів кореляції були достатньо високими:
r=0,744 для стрибка у довжину; r=0,738 для стрибка на
висоту.

Показники, які характеризують функціональ-
ний стан системи зовнішнього дихання спортсменів
експериментальної групи, з високими значеннями
коефіцієнтів кореляції включені до структури факто-
ра VI (проба Генчі, r=0,757), фактора ІХ (частота ди-
хання, r=0,737; проба Штанге, r=0,736).

Висновки.
На основі аналізу факторної структури рівня

морфофункціональної, швидкісно-силової та спеціаль-
ної (змагальної) підготовленості спортсменів можна
стверджувати, що швидкісно-силова підготовленість
виступає важливим чинником на етапі попередньої
базової підготовки пауерліфтерів. Це підтверджується
високими значеннями коефіцієнтів кореляції між
стрибком у довжину з місця, стрибком на висоту і
фактором V для пауерліфтерів експериментальної гру-
пи (r=0,744; r=0,738), а також стрибком на висоту і фак-
тором ІІ для пауерліфтерів контрольної групи (r=-0,830).

Подальші дослідження будуть спрямовані у
напрямку вивчення особливостей взаємозв’язків між
показниками, які відображають морфологічну при-
датність спортсменів, стан серцево-судинної, дихаль-
ної систем, розвиток швидкісно-силових якостей та
спортивним результатом у пауерліфтингу на етапі
попередньої базової підготовки.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КРОВООБРАЩЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ-

ПЛОВЦОВ НА СТАНДАРТНЫЕ И
МАРАФОНСКИЕ ДИСТАНЦИИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРУКТУРЫ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Огурцова М.Б.
Запорожский национальный университет

Аннотация. В работе рассматриваются особенности изме-
нения типологической структуры кровообращения у плов-
цов на марафонские дистанции в зависимости от структуры
тренировочного процесса. Показаны различия в типологи-
ческом представительстве у пловцов на стандартные и мара-
фонские дистанции в предсоревновательном и соревнова-
тельном этапах подготовки. Недостаточно разработанная
система тренировочных нагрузок приводит к формирова-
нию менее оптимальной типологической структуры крово-
обращения у пловцов-марафонцев.
Ключевые  слова: ортостатика, пловцы, типы кровообра-
щения, тренировочный процесс, этапы спортивной подго-
товки.
Анотація. Огурцова М.Б. Типологічні особливості  кро-
вообігу у спортсменів-плавців на стандартні  та мара-
фонські дистанції  в залежності  від структури трену-
вального процесу. У роботі розглядаються особливості зміни
типологічної структури кровообігу у плавців на марафонські
дистанції залежно від структури тренувального процесу.
Показані відмінності в  типологічному представництві у
плавців  на стандартні і марафонські дистанції в передзма-
гальному та змагальному етапах підготовки. Недостатньо
розроблена система тренувальних навантажень  приводить
до формування менш оптимальної типологічної структури
кровообігу в плавців-марафонців.
Ключові слова: ортостатика, плавці, типи кровообігу, тре-
нувальний процес, етапи спортивної підготовки..
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Annotation. Ogurtsova M.B. Typological features of
peripheral circulation of blood for sportsmen – swimmers
on standard and marathons distances in dependence on
structure of training process. In the work the features of
change of typological structure of circulation of blood are
examined for swimmers on distances of marathons depending
on the structure of training process. Distinctions are shown in a
typological representative office for swimmers on standard and
marathons distances in the pre-competition and competition
stages of preparation. Insufficiently designed system of training
loads gives in formation of less optimum typological frame of
a circulation at swimmers.
Key words: orthostatic position, swimmers, types of circulation
of blood, training process, stages of sporting preparation

Введение.
В работах последних лет обращается внима-

ние на типологические особенности регуляции сис-
темного кровообращения у спортсменов-пловцов, в
отличие от других видов спорта [1,3,4,5,8]. При этом
отмечается, что такой характер адаптации может яв-
ляться следствием выполнения физических нагрузок
в специфических условиях водной иммерсии и гори-
зонтального положения тела, и тем выраженнее, чем
выше уровень и продолжительность таких нагрузок
[3,6,10].

И если при формировании гемодинамичес-
кого стереотипа у спортсменов-пловцов на стандар-
тных дистанциях показано высокое представительство
гиперкинетического типа кровообращения в ортос-
татике, в отличие от других видов спорта [8], то ис-
следования системной гемодинамики у пловцов –
марафонцев представляют особый интерес, во-пер-
вых, в виду крайне немногочисленного исследова-
тельского материала по этой группе спортсменов, а,
во-вторых, в силу наиболее значительных, как нам
представляется, гемодинамических адаптивных изме-
нений при выполнении плавательных нагрузок боль-
шей продолжительности и объема по сравнению с
другими видами спортивного плавания.

Работа выполнена по плану НИР Запорожс-
кого национального университета

Формулирование целей работы.
Целью исследования является изучение срав-

нительных типологических особенностей системно-
го кровообращения у пловцов на стандартные и ма-
рафонские дистанции в зависимости от этапов
спортивной подготовки.

Материалы и методы исследования. В экспе-
риментальном исследовании участвовало 60 квалифи-
цированных спортсменов – пловцов (34 мужчины, 26
женщин), из которых 16 на марафонские дистанции (8
мужчин и 8 женщин), в возрасте 17-23 лет.

Исследования проводились в течение двух с
половиной лет в пяти сходных по структуре макро-
циклах подготовки, как у пловцов на стандартные
дистанции, так и пловцов на марафонские дистан-
ции (5 и 10км). Каждый из пяти макроциклов подго-
товки состоял из общеподготовительного (ОП), спе-
циально – подготовительного (СП),
предсоревновательного (ПС) и соревновательного (С)
этапов подготовки. Продолжительность каждого из
этапов подготовки у пловцов на стандартные дистан-

ции и пловцов – марафонцев значительно не разли-
чалась.

Показатели центрального кровообращения
оценивались методом тетраполярной реоплетизмог-
рафии анализатором «Кардио +» утром, натощак, в
положении стоя и лежа.

Принципом типологической характеристики
центрального кровообращения в ортостатике иден-
тифицировались режимы регуляции по направлен-
ности сердечного выброса при изменении положе-
ния тела клиностаз – ортостаз [3,8].

Определение типов гемодинамики проводи-
лось с учетом этапа спортивной подготовки, а у плов-
цов – марафонцев в каждом из этапов в обязатель-
ном порядке.

Результаты исследований.
Анализ доступных литературных источников

[1,2,9,10], мнения известных специалистов и тренеров
в области спортивного плавания, опрос ведущих
спортсменов страны показывают, что в настоящее
время не сформировано четкого представления о
структуре подготовки пловцов на марафонские дис-
танции. Так, используемые в тренировочно – сорев-
новательной деятельности пловцов-марафонцев ме-
тодики подготовки на общеподготовительном и
специально – подготовительном этапах представляют
собой комплексы тренировочных программ прибли-
женных к соревновательным условиям (5 и 10 км.), а в
предсоревновательном и соревновательном этапах –
транспонированы из методик спортивного плавания
без учета специфики марафонских дистанций (Табл.1).

Так в подготовительном периоде (ОП и СП
этапы) дневной объем плавательных нагрузок мара-
фонцев с учетом двухразовых тренировок составлял
17-18 и 18-20 км в ОП и СП этапах соответственно.
При 11- 12 и 12 тренировках в неделю в ОП и СП эта-
пах продолжительностью 7-8 недель 5-6 недель соот-
ветственно, общий объем плавательных нагрузок
составил 620-860 км и 385-500 часов в общеподгото-
вительном и 570-720км и 360-500 часов в специально
– подготовительном этапах (Табл.1). Следует отме-
тить, что нагрузки, как по объему, так и по продол-
жительности выполнялись как мужчинами, так и
женщинами и в полной мере соответствовали спе-
цифике марафонским дистанциям (5 и 10 км).

При переходе же от СП к ПС этапу подготовки
подготовка спортсменов проводилась по програм-
мам пловцов на стандартные дистанции. При этом,
если для пловцов на стандартные дистанции такие
программы были нормой, то для пловцов – мара-
фонцев снижение плавательных нагрузок было су-
щественным.

Так, можно наблюдать, что в ПС и С этапах
дневной объем плавательных нагрузок марафонцев
составлял 8-12 и 6 км в ПС и С этапах соответственно.
При 7-10 и 7 тренировках в неделю в ПС и С этапах
продолжительностью 3-4 и 2 недели соответственно,
общий объем плавательных нагрузок составил 190-
230 км и 60-75 часов в предсоревновательном и 80-90
км и 25-30 часов в соревновательном этапах (Табл.1).
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Таблица 1 
Основные параметры нагрузки пловцов – марафонцев на разных этапах подготовки к соревнованиям 

 
ОП СП ПС С Параметры нагрузки 

 7-8 недель 5-6 недель 3-4 недели 2 недели 
Общий объем плавания, ч 385-500 360-500 60-75 25-30 
Объем работы в течение дня, ч 5-6 6-7 2.30-3 1.30-2 
Общий объем плавания, км 620-860 570-720 190-230 80-90 
Дневной объем плавания, км 17-18 19-20 8-12 6 
Количество тренировочных занятий в неделю 11-12 12 7-10 7 
Количество тренировочных  
занятий в день 2 2 1-2 1 
Примечание: Данные по параметрам тренировочных нагрузок взяты из спортивных дневников тренеров 

и специалистов в области марафонского плавания: ОП – общеподготовительный, СП – 
специально-подготовительный,  ПС – предсоревновательный и С – соревновательный этапы. 
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Рис. 1. Распределение типов кровообращения у мужчин а и женщин б марафонцев
в зависимости от этапов спортивной подготовки (в%).

Примечание: ОП – общеподготовительный; СП – специально – подготовительный;
ПС – предсоревновательный;  С – соревновательный этапы.
I – Гипокинетический, II – Эукинетический,
III – Гиперкинетический типы гемодинамики.

а)

б)
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Рис. 2. Распределение гемодинамических типов в ортостатике у пловцов
на стандартные дистанции в зависимости от этапов в спортивной подготовки.

Примечание: ОП – общеподготовительный, СП – специально-подготовительный,
ПС – предсоревновательный и С – соревновательный этапы.
I – Гипокинетический, II – Эукинетический,
III – Гиперкинетический типы гемодинамики.

Обращает на себя внимание тот факт, что на-
грузки, как по объему, так и по продолжительности в
полной мере не соответствуют специфике соревно-
вательных дистанций в марафонском плавании.

Анализ типологического представительства на
разных этапах тренировочной деятельности при та-
ком режиме подготовки показывает нарастание на
протяжении подготовительного (ОП) и специально –
подготовительного (СП) этапов представительства
гиперкинетического типа гемодинамики в ортоста-
тике (от 4% до 53% у мужчин и от 0 до 46% у женщин
в ОП и СП этапе соответственно) с одновременным
снижением представительства гипокинетического
типа(от 71% до 6% у мужчин и от 76% до 26% у жен-
щин в ОП и СП этапе соответственно) см. Рис.1 а и б.

Такая динамика перераспределения типов
кровообращения, но с меньшей степенью выражен-
ности, наблюдается у спортсменов – пловцов стан-
дартных дистанций (Рис.2) в соответствующих тре-
нировочных этапах подготовки [7].

Больший прирост представительства гиперки-
нетического типа у пловцов – марафонцев по нашим
представлениям отвечает большей интенсивности и
продолжительности нагрузок, а следовательно и боль-
шей экспозиции гидростатического фактора у этих
спортсменов.

Однако, на протяжении предсоревновательно-
го и соревновательного этапов наблюдается сниже-
ние представительства гиперкинетического типа (до
13% и 33% у мужчин и до 9% и 13% у женщин в ПС и
С этапах соответственно) на фоне нарастания пред-
ставительства гипокинетического типа (до 50% и 42%
у мужчин и до 58% и 71% у женщин в ПС и С этапах

соответственно) см. Рис 1. Это может объясняться
не только существенным снижением нагрузок как
по объему в километрах и в часах (Табл. 1), но и зна-
чительно меньшим пребыванием в горизонтальном
положении тела, а вследствие этого и относительно
более напряженным состоянием регуляции крово-
обращения в вертикальном положении тела.

Сравнивая динамику изменения типологичес-
кого представительства в зависимости от этапов
спортивной подготовки у спортсменов-пловцов на
стандартные дистанции и пловцов – марафонцев от-
мечается противоположная направленность измене-
ния представительства гиперкинетического типа ре-
гуляции кровообращения в ортостатике.

Так если у спортсменов – пловцов, как было
показано выше, наблюдается постоянное и устойчи-
вое нарастание представительства гиперкинетичес-
кого типа от ОП к С этапу, то у пловцов – марафон-
цев нарастание этого типа гемодинамики происходит
только в ОП и СП этапах, а затем в ПС и С этапах
происходит его снижение и у мужчин и у женщин.

Представляется, что такая, расцениваемая как
неоптимальная, динамика распределения гемодина-
мических типов у пловцов – марафонцев является
адаптивным ответом на переход к не вполне адекват-
ным для марафонского плавания режимам подготов-
ки – с резким снижением продолжительности и ин-
тенсивности нагрузок, что в свою очередь приводит
к менее оптимальной регуляции системного крово-
обращения.

Можно предположить, что механическая эк-
страполяция тренировочных методик, применяемых
у пловцов на стандартные дистанции, не приносит
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положительного эффекта в применении к специфи-
ке тренировочной деятельности спортсменов – ма-
рафонцев, что может отражается в снижении вынос-
ливости и нарастающей неадекватности сердечно –
сосудистой системы предъявляемым требованиям на
ключевых этапах подготовки спортсменов.

Выводы:
1. Применение методик подготовки в общеподгото-
вительном и специально-подготовительном эта-
пах подготовки сопровождается увеличением
представительства гиперкинетического типа регу-
ляции кровообращения в ортостатике, как у плов-
цов на стандартные дистанции, так и у пловцов-
марафонцев.

2. Недостаточно разработанная система тренировоч-
ных нагрузок применительно к марафонскому пла-
ванию и экстраполяция методов подготовки плов-
цов на стандартных дистанциях в практику
пловцов-марафонцев, особенно на предсоревно-
вательном и соревновательном этапах, приводит к
формированию менее оптимальной для спортив-
ного плавания типологической структуры крово-
обращения у пловцов-марафонцев.

3. Представляется желательным коррекция трени-
ровочного процесса пловцов на марафонские ди-
станции в направлении максимального прибли-
жения к  специфике соревновательной
деятельности на предсоревновательном и сорев-
новательном этапах.

Перспективы дальнейших исследований:
1. Типологическая характеристика центральной ге-
модинамики у спортсменов-пловцов в зависимос-
ти от положения тела.

2. Особенности адаптации системного кровообраще-
ния к физическим нагрузкам у пловцов на стан-
дартные и марафонские дистанции в процессе го-
дичного этапа подготовки.

3. Зависимость типов кровообращения и физичес-
кой работоспособности пловцов на стандартные и
марафонские дистанции от структуры тренировоч-
ного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЛОКОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОЯСНИЧНО-
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Омельяненко А.И., Пономаренко О.П.
Запорожский национальный университет

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенно-
стях восстановления локомоторной функции пояснично-кре-
стцового отдела позвоночника. Выбор комплекса лечебно-
реабилитационных воздействий основывается на
дифференциальном подходе к больному в зависимости  от
стадии заболевания, выраженности болевого синдрома, ха-
рактера и степени неврологических расстройств. После при-
менения комплексной реабилитационной программы у па-
циентов наблюдалось улучшение состояния здоровья.
Ключевые  слова: остеохондроз, пояснично-крестцовый
отдел, болевой синдром, неврологические расстройства,
реабилитация.
Анотація. Омельяненко  О.І., Пономаренко О.П. Особ -
ливості  відновлення  локомоторної  функції попереко -
во -крижового відділу   хребта за допомогою  методів
фізичної реабілітації. У статті розглядається питання про
особливості відновлення локомоторної функції попереково-
крижового відділу хребта. Вибір комплексу лікувально-реа-
білітаційних  впливів  ґрунтується на  диференціальному
підході до хворого залежно від стадії захворювання, вираз-
ності болючого синдрому, характеру й ступеня  неврологі-
чних розладів. Після  застосування комплексної реабілітац-
ійної програми у пацієнтів спостерігалось поліпшення стану
здоров’я.
Ключові слова: остеохондроз, попереково-крижовий відділ,
болючий синдром, неврологічні розлади,  реабілітація.
Annotation. Omelyanenko A.I., Ponomarenko O.P. The
features of recover of locomotory function of lumbosacral
spine by means of the methods of physical rehabilitation.
In a paper the question on features of regeneration of locomotar
function of a lumbosacral department of a column is considered.
The choice of the complex of treatment and rehabilitation
actions is based on the differential approach to a patient
depending on the stage of disease, the intensity of pain
syndrome, the character and the degree of neurological deficits.
After the application of the complex rehabil itation i t was
observed the changes of physical, psychological and emotional
state of patients.
Key words: osteochondrosis, lumbosacral spine, pain syndrome,
neurological deficits, rehabilitation.
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Введение.
Остеохондроз – это дегенеративно-дистрофи-

ческое заболевание межпозвоночных дисков, сопро-
вождающееся изменениями ткани позвонков, вслед-
ствие чего снижаются эластичные качества диска, что
отрицательно сказывается на функциональном со-
стоянии позвоночника: снижается его выносливость
к статической нагрузке, возникает болевой синдром,
уменьшается амплитуда движения, т.е. нарушается
локомоторная функция. В связи с часто рецидивиру-
ющими приступами, болей, временная нетрудоспо-
собность достигает -27%, а инвалидность – 3%  [1].

Остеохондроз, как правило, возникает в воз-
расте 25-50 лет, многие авторы отмечают тенденцию
к увеличению количества больных, объясняя это воз-
растанием интенсивности производства, отмечают
роль врожденных дефектов позвоночника, наруше-
ния питания различных элементов позвоночника.
Согласно данных медицинской статистики, до 80%
взрослого населения страны страдает остеохондро-
зом. Если 15-20 лет назад это заболевание было «при-
вилегией» старости, то теперь оно все чаще встреча-
ется в юношеском и даже детском возрасте. Поэтому
восстановление локомоторной функции пояснично-
крестцового отдела позвоночника есть проблема не
только медицинская, но и в значительной степени
социальная, так как болезнь поражает людей в соци-
ально активном возрасте, длится долго, склонна к
рецидивам.

Работа выполнена  по плану НИРС  Запорож-
ского национального университета.

Формулирование целей работы.
Цель работы – изучить применения методов

физической реабилитации при пояснично-крестцо-
вом остеохондрозе для восстановления локомотор-
ной функции пояснично-крестцового отдела  позво-
ночника.

Результаты исследований.
Следствием дегенеративных изменений меж-

позвоночных дисков (остеохондроз) является сниже-
ние эластичных качеств диска, отрицательно сказы-
вающихся на функциональном состоянии
позвоночника: снижается его выносливость к стати-
ческой нагрузке, уменьшается амплитуда движений,
возникает болевой синдром. Боли могут локализо-
ваться в области позвоночника, во внутренние орга-
ны или распространяться по ходу корешков спинно-
мозговых нервов с иррадиацией в верхние и нижние
конечности, а также могут быть опоясывающего ха-
рактера [2].

При сдавлении нервного корешка в ходе про-
трузии грыжи диска может появиться неврологичес-
кая симптоматика; нарушение чувствительности,
рефлексов, двигательные расстройства (в виде паре-
зов и параличи). Завершающей стадией дегенератив-
ного процесса в позвоночнике является деформиру-
ющий спондилоартроз, характеризующийся
наличием костных разрастаний (остеофиты), клини-
чески выражающийся в общей скованности позво-
ночника и утрате его подвижности. Пролифератив-

ная реакция костной ткани – остеофитоз часто соче-
тается с нестабильностью позвоночника, усиливаю-
щей болевой синдром. Эти процессы взаимосвяза-
ны. Костные разрастания являются компенсаторной
реакцией организма на возникающую, вследствие
снижения высоты хрящевого диска неустойчивость
позвоночника [3].

Цель восстановительного лечения различна в
зависимости от стадии (глубины) дегенеративного
процесса. При остеохондрозе, не осложненном не-
врологическими проявлениями, стремятся достичь
растяжения позвоночника (для «разгрузки» межпоз-
воночного диска) и его мобилизации, – при синдро-
ме нестабильности и деформирующем спондилезе
– повышения стабильности позвоночника путем
укрепления «мышечного корсета».

Лечение и реабилитация больных позвоноч-
ным остеохондрозом комплексное, с применением
на фоне рационального режима сниженной статико-
динамической нагрузки на позвоночник, активной
лечебной гимнастики, массажа, пассивных упраж-
нений «мануальной терапии», физических упражне-
ний в воде в сочетании с ортопедическими мероп-
риятиями (вытяжение позвоночника),
ортезированием (назначение фиксирующего пояса,
воротника, бандажа, корсета), лекарственной тера-
пией, (инъекции стекловидного тела, витаминотера-
пия), иглоукалывание, физиотерапевтические  про-
цедуры [4,5].

Кинезотерапия является эффективным мето-
дом течения и реабилитации остеохондроза позво-
ночника.

Исследованиями трех последних десятилетий
показано, что включение ее в лечебно-реабилитаци-
онный комплекс больных этим заболеванием позво-
ляет получить высокий и стойкий терапевтический
эффект, в связи, с чем разработаны и уточнены диф-
ференцированные методики применения упражне-
ний при этом заболевании [6,7,8].

Кинезотерапия при остеохондрозе пояснично-
крестцового отдела позвоночника имеет следующие
конкретные задачи: обеспечить пространственное
освобождение сдавленных нервных корешков; во
время постельного режима улучшить дыхание, кро-
вообращение, обмен веществ,  сохранить мышечный
тонус и препятствовать развитию обширных мышеч-
ных атрофий, поддерживать перистальтику кишеч-
ника; уменьшить спазмы паравертебральной муску-
латуры; постепенно мобилизировать позвоночник
после выхода из острой стадии заболевания; усилить
мускулатуру живота и экстензоры тазобедренного
сустава (большую ягодичную мышцу), создать есте-
ственный мышечный корсет; усвоить привычки пра-
вильной осанки при стоянии, сидении и некоторых
видах бытовой деятельности и трудовых процессов
во избежание перегрузки позвоночника и профилак-
тики рецидивов; устранить возможный функцио-
нальный блок в некоторых сегментах позвоночника
с помощью приемов мануальной терапии, а также
направленно тренировать ограниченные движения
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в отдельных сегментах посредствам аутомобилиза-
ции [6,7].

В основе получения терапевтического эффек-
та от лечебной гимнастики, лежит процесс дозиро-
ванной тренировки организма, для достижения кото-
рой необходимо соблюдать пять основных принципов:
системность занятий, под которой понимается под-
бор соответствующих упражнений, исходных положе-
ний, рациональный характер выполнения упражне-
ний, оптимальное число их повторений и т.д;
регулярность, под которой понимается необходимость
ежедневных занятий физическими упражнениями.
Физические упражнения должны прочно войти в ре-
жим дня; длительность занятий (лечебный эффект от
физических упражнений находится в прямой зависи-
мости от длительности занятий ими, регулярные заня-
тия в течение месяца дают отчетливый эффект, но он
будет несравненно большим через год систематичес-
ких занятий); повышение нагрузки в занятиях в про-
цессе развития тренированности (по мере того, как
организм  втягивается  в  нагрузку; привыкает к ней,
необходимо повышать нагрузку в занятиях); индиви-
дуализация – учет индивидуальных особенностей боль-
ного, особенностей течения заболевания [6].

Величина физической нагрузки в занятиях ле-
чебной гимнастикой зависит от множества факторов,
но она всегда должна соответствовать возможностям
занимающегося, его возрасту, состоянию здоровья.

При проведении каждого занятия, нагрузка
должна постепенно снижаться от начала к середине
занятия и также постепенно снижаться от середины
к концу (это значит, что самые трудные, нагрузоч-
ные упражнения должны вставляться в середину ком-
плекса).

Важно овладеть полным дыханием, в котором
участвует грудная клетка (межреберные мышцы),
диафрагма и передняя часть живота.

Для лечения и профилактики пояснично-кре-
стцового остеохондроза широко применяются уп-
ражнения, выполняемые в динамическом (изотони-
ческом) режиме. Эти упражнения основаны на
выполнении внешней работы и сопровождаются из-
менением длины скелетных мышц. Во время работы
в изотоническом режиме периоды сокращения мышц
чередуются с периодами расслабления. Динамичес-
кие упражнения наиболее эффективно воздейству-
ют на сердечнососудистую и дыхательную системы,
укрепляют мышечно-связочный аппарат [9].

Помимо динамических упражнений для лече-
ния пояснично-крестцового остеохондроза успеш-
но применяют упражнения, выполняемые в изомет-
рическом режиме. Особенность этих упражнений
заключается в том, что при их выполнении развива-
ются максимальные усилия тех или иных мышц, воз-
действующих на неподвижный объект или удержи-
вающих дискомфортное положение тела. Поскольку
внешняя работа, а в этом случае не выполняется, дли-
на мышц остается неизменной.

Физические упражнения, выполняемые в изо-
метрическом режиме, способствуют коррекции на-

рушений взаимоотношений между сегментами по-
звоночника, активному деблокированию нервных ко-
решков и уменьшению выпячивания дисков, устране-
нию мышечных контрактур и низкой подвижности
суставов, увеличению подвижности позвоночного
столба, исправлению его искривлений и дефектов
осанки. Они обеспечивают разгрузку позвоночника
и стимулируют регенерацию нервов [9,10].

Поскольку при выполнении статических уп-
ражнений напрягается брюшная стенка, и дыхание
затрудняется, их следует чередовать с дыхательны-
ми. Если это условие не выполняется, воздействие на
организм физических нагрузок в изометрическом
режиме может привести к нарушению функции сер-
дца и легких.

Одним из наиболее эффективных видов физи-
ческой активности является оздоровительная ходьба.
Во время ходьбы в работу вовлекаются основные
мышечные группы, умеренно увеличивается дея-
тельность сердечнососудистой и дыхательной систем,
повышается расход энергии  [11].

Большое значение в реабилитации больных
остеохондрозом позвоночника имеет массаж. Он
является одним из средств механического воздействия
на организм человека. Элементами современного
классического массажа являются поглаживание, ра-
стирание, разминание больного места, вибрация.
Применяются также сегментарный  и точечный мас-
саж.

Цель массажа: добиться обезболивающего
воздействия; устранить гипертонус мышц; улучшить
функциональное состояние центральной нервной
системы.

Важным элементом комплексного лечения
является вытяжение, с применением которого дос-
тигается разгрузка позвоночника, путем сличения
расстояния между позвонками, уменьшение мышеч-
ных контрактур, снижение внутридискового давле-
ния, устранение подвывиха в межпозвонковых сус-
тавах , и увеличение вертикального диаметра
межпозвонкового отверстия. Все это приводит к де-
компрессии корешка и уменьшению отека.

Больным поясничным остеохондрозом в ост-
ром периоде рекомендуется строгий постельный
режим в течение 5-7 дней, чем достигается разгрузка
пораженного сегмента позвоночника, уменьшение
дискового давления и натяжения корешков.

В лечебной практике часто используется наи-
более простой способ в вытяжения на наклонной
плоскости весом собственного тела, с приподнятым
головным концом кровати и фиксацией больного
мягкими кольцами за подмышечные впадины. Рас-
тяжение поясничного отдела позвоночника возмож-
но также  на специальном столе. Вытяжение на на-
клонной плоскости с использованием собственного
веса просто и доступно для проведения в домашних
условиях.  Большое значение имеют физиотерапев-
тические методы.

Задачи физиотерапии: оказать обезболиваю-
щее, противовоспалительное действие, а также до-
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биться ликвидации церебральных и радикулярных
синдромов.

Для уменьшения болей применяют лекар-
ственные препараты снижающее спазмы мышц и
подавляющие боль, а также улучшающие микроцир-
куляцию, снижающие набухание и отек тканей, а так-
же нервных корешков. С этой целью используется
комплекс физиотерапевтических методов. Среди них
на первом месте находятся различные виды воздей-
ствия электрическим током и ультразвуком. Поми-
мо прямого влияния на кровообеспечение и обмен
веществ эти методы позволяют ввести необходимое
лекарственное вещество вблизи от измененных меж-
позвонковых дисков, и, не насыщая им весь организм,
создать «депо» из которого оно длительно оказывает
нужное действие. При лечении радикуляторных бо-
лей широко применяется постоянное и низкочастот-
ное переменное магнитное поле малой интенсивно-
сти, применение переменного магнитного поля
малой интенсивности оказывает благоприятное дей-
ствие на нейроэндокринную систему и иммуноре-
активность организма [10].

Вышеперечисленные физические методы ле-
чения при остеохондрозе сочетают с грязебальнео-
терапией, лечебной гимнастикой.

Наибольшее признание из бальнеологических
методов лечения получили сероводородные, йодо-
бромные и радоновые ванны; из водных процедур –
подводный массаж.

Лечение и реабилитация позвоночного осте-
охондроза должна быть не только комплексной, то
есть сочетающими несколько методов, но и патоге-
нетическими – с учетом фазы, стадии и клиническо-
го синдрома заболевания, и индивидуальным – учи-
тывающим клинические проявления у данного
больного и особенности реакции его организма на
те или иные лечебные мероприятия.

Можно сделать вывод о том, что цель лечения
различна в зависимости от стадии (глубины) дегене-
ративного процесса: при остеохондрозе, не ослож-
ненном неврологическими проявлениями, стремят-
ся достичь растяжения позвоночника (для
“разгрузки” диска) и его мобилизации, а при синд-
роме нестабильности и деформирующем спондиле-
зе – укрепления позвоночника, повышения его ста-
бильности. Несмотря на большое количество
разработок по реабилитации больных остеохондро-
зом позвоночника проблема остается актуальной [2].

Выводы.
Восстановление локомоторной функции по-

яснично-крестцового отдела  позвоночника являет-
ся эффективным при включении в программу физи-
ческой реабилитации активной лечебной гимнастики,
массажа, мануальной терапии, физических упраж-
нений в воде, иглоукалывания.

В дальнейшем предполагается провести иссле-
дование по изучению особенностей восстановления
локомоторной функции шейно-грудного отдела  по-
звоночника.
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ІНФОРМАТИВНІСТЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ
ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Петрачков О.В.
Національна академія оборони України

Анотація. В статті розглядаються актуальні питання , які
відображають інформаційні взаємозв’язки показників фізич-
ної та професійної підготовки у військовослужбовців стро-
кової служби та за контрактом. На основі кореляційного ана-
лізу у обстеженого контингенту встановлена специфіка
взаємозв’язку та інформаційної значущості між компонента-
ми структури. У структурі фізичної та професійної підго-
товки військовослужбовців строкової служби найінформа-
тивнішим є загальна оцінка з професійної підготовленості.
Ключові слова: підготовка,  інформативність, кореляція,
фізичний.
Аннотация. Петрачков О.В. Информативность взаимо-
связей  показателей физической  и профессиональной
подготовки военнослужащих. В статье рассматриваются
актуальные вопросы, отображающие информационные вза-
имосвязи показателей физической и профессиональной под-
готовки военнослужащих срочной службы и по контракту.
На основе корреляционного анализа у данного контингента
установлена специфика взаимосвязи и информационной зна-
чимости  между компонентами структуры. В структуре фи-
зической и профессиональной подготовки военнослужащих
срочной службы наиболее информативной является общая
оценка профессиональной подготовленности.
Ключевые слова: подготовка, информативность, корреля-
ция, физический.
Annotation. Petrachkov A.V. Informational value of
interconnection between indexes of physical and
professional preparedness for servicemen. In the present
article the current issues displaying informational
interconnection between indexes of physical and professional
preparedness for servicemen and contract soldiers are under
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investigation. On basis of correlation analysis of the present
contingent the peculiarities of interconnection and informational
value between components in the structure were defined. In
frame and professional training of military men of a urgent
service more informative the general assessment of professional
readiness is physical.
Key words: preparedness, informational value, correlation,
physical.

Вступ.
Реформа Збройних Сил України (ЗСУ), що тор-

кнулася, передусім, способів комплектування особо-
вого складу, а також скорочення термінів служби,
зумовлює необхідність корекції системи бойової
підготовки у зв’язку зі специфікою вимог до рівня
професійної підготовленості військовослужбовців за
контрактом та зміною програм навчання, скорочен-
ням обсягів часу на навчально-бойову діяльність
військовослужбовців строкової служби [9].

Аналіз літератури і досвід військової практики
свідчать про те, що у системі бойової підготовки важ-
ливе місце займає фізична підготовка військ, загаль-
ною метою якої є забезпечення фізичної готовності
військовослужбовців до виконання професійних за-
дач, до бойової діяльності, до оволодіння зброєю і
бойовою технікою та ефективного їх використання,
до перенесення фізичних навантажень в екстремаль-
них ситуаціях, а також сприяння вирішенню завдань
навчання і виховання. Досягнення фізичної готовності
забезпечується конкретною формою взаємодії між
відповідними компонентами системи фізичної підго-
товки [1, 2, 8]. На думку закордонних військових
фахівців [10], рівень бойової та фізичної підготовки у
найманців-професіоналів вищий, ніж у солдатів-при-
зовників. Це зумовлено високими вимогами до
фізичної підготовки професіоналів та їхньою матері-
альною зацікавленістю у самовдосконаленні, тісним
зв’язком між грошовим утриманням та результата-
ми їхньої бойової та фізичної підготовки.

Засоби фізичної підготовки, відповідно до літе-
ратурних джерел, виявляють неоднозначний вплив на
ефективність професійної діяльності – прямий чи
опосередкований, тому сьогодні актуальним є виз-
начення найбільш інформативних показників рівня
фізичної та професійної підготовленості в умовах
перепідготовки військовослужбовців на контрактну
службу [5, 7].

Впровадження методу множинної кореляції у
процесі аналізу результатів дослідження фізичної та
професійної підготовки військовослужбовців дозво-
ляє визначити пріоритети відповідного процесу з ура-
хуванням професійної спрямованості та згаданих
вище особливостей, що забезпечує науково обґрун-
тований підхід до професіоналізму майбутніх фахівців
і підкреслює актуальність даної проблеми.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити інформа-

тивність та взаємозв’язки показників фізичної та про-

фесійної підготовки військовослужбовців строкової
служби та за контрактом механізованих частин та
підрозділів.

Для реалізації мети дослідження вирішувались
наступні завдання:
1.Вивчення рівня фізичної та професійної підготов-
леності у військовослужбовців механізованих
підрозділів Сухопутних військ (МПСВ);

2.Виявлення взаємозв’язку між компонентами струк-
тури фізичної та професійної підготовки у обсте-
женого контингенту.

Методи та організація дослідження. Дослі-
дження фізичної підготовленості (ФП) військовослуж-
бовців строкової служби та за контрактом проводи-
лося за допомогою стандартних рухових тестів, які
використовуються в Сухопутних військах ЗСУ [4].
Рівень професійної підготовленості (ПП) оцінювався
командирами підрозділів та фахівцями бойової підго-
товки за результатами виконання відповідних завдань
у навчально-бойових умовах. Основними предмета-
ми бойової підготовки механізованих частин та
підрозділів є: тактична, вогнева, фізична підготовка
та водіння бойових машин піхоти (БМП), які включа-
ються до комплексного заняття по відпрацюванню
завдань в ході проведення тактичних навчань [6].

Методологічною основою дослідження є сис-
темний підхід, що дозволяє розглядати об’єкт дослід-
ження як цілісну динамічну систему із багатьма взає-
мозв’язками всіх її компонентів. Дослідження
взаємодії між компонентами структури здійснюва-
лось за допомогою методу множинної кореляції за
трьома рівнями: високий – (r > 0,7); середній – (r =
0,5-0,7); низький – (r < 0,5) [3].

До обстеження залучено 1117 військовослуж-
бовців, які проходять військову службу за призовом
та за контрактом, у тому числі 843 військовослужбов-
ця строкової служби та 274 за контрактом. У дослід-
женні приймали участь солдати строкової служби –
після шести місяців підготовки у 169 навчальному
центрі, і контрактники – після року військової служби.
Вибірка здійснювалася методом серійного відбору.

Результати дослідження та їх обговорення.
Дослідження показали, що у військовослуж-

бовців строкової служби кожний п’ятий обстежений
має низький рівень загальної ФП, а серед військовос-
лужбовців за контрактом, кількість таких збільшуєть-
ся більш ніж у чотири рази. Зіставлення результатів
виконання рухових тестів у обстеженого континген-
ту, виявили достовірні розходження, що полягали у
наявності вищих показників сили та швидкості у кон-
трактників на фоні нижчих результатів у показниках
витривалості та рівня загальної ФП. Зниження загаль-
ного рівня ФП у військовослужбовців за контрактом,
більшою мірою зумовлено недостатнім розвитком
загальної витривалості: оцінки “задовільно” у сило-
вих вправах не досягають 42 %, на швидкість – 54,7 %,
то на витривалість – 52,2 % фахівців.

Аналіз результатів показав, що у військовослуж-
бовців, які проходять військову службу за призовом,
кожний сьомий відповідає низькому рівню загальної
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ПП, а серед військовослужбовців, які проходять
військову службу за контрактом, кожний шостий об-
стежений має високий рівень (оцінка „добре”) та низь-
кий (оцінка „незадовільно”) загальної ПП. Як свідчать
результати наших досліджень, у військовослужбовців
за контрактом жоден фахівець не отримав загальної
оцінки „відмінно” з професійної підготовки.

Структура взаємозв’язку показників фізичної
та професійної підготовки військовослужбовців стро-
кової служби та за контрактом у дослідженні складаєть-
ся з 10 компонентів, які характеризують загальні фізичні
якості та основні предмети з розділів бойової підготов-
ки військових спеціальностей відповідно до програми
бойової підготовки навчальних МПСВ ЗСУ [6].

Найбільшу інформаційну значущість у вка-
заній структурі взаємозв’язку показників фізичної та
професійної підготовки військовослужбовців строко-
вої служби має результат загальної оцінки з ПП (рис.
1), який характеризує високий рівень розвитку фізич-
них і професійних якостей та навичок, від яких зале-
жить ефективність навчально-бойової діяльності в
сучасних умовах ведення бою.

Найінформативніший показник у військовос-
лужбовців який показан на рисунку 1 взаємопов’я-
заний на високому рівні з оцінками іспитів по строй-
ової (r = 0,8) та гуманітарної підготовки (r = 0,72), та
середньому рівні з водінням БМП (r = 0,57), вогневої
(r = 0,56) та фізичної (r = 0,58) підготовками. Другим
за значущістю показником є ФП, яка має середній
рівень кореляції з показниками основних фізичних
якостей – сили (r = 0,64), швидкості (r = – 0,58) та вит-
ривалості (r = – 0,61). Середній рівень зворотного взає-
мозв’язку з найбільш інформативним показником
має результат бігу на 1000 м (r = – 0,61), який корелює
з стройової (r = – 0,54) та гуманітарної підготовками
(r = – 0,50), які в свою чергу є третіми за інформатив-
ністю показниками. Ці показники також корелюють
на високому рівні між собою (r = 0,64) та на середнь-
ому рівні з вогневою підготовкою (r = 0,51). Висока
якість вогневої підготовки забезпечується суворою
методичною послідовністю в навчанні, правильною
організацією навчальних занять і проведенням їх з
високою ефективністю.

У військовослужбовців за контрактом у вка-
заній структурі ситуація дещо змінюється (рис. 2),
при цьому виявляється відсутність взаємозв’язку на
високому та середньому рівні між загальними фізич-
ними якостями та всіма дисциплінами професійної
підготовки. Загальна оцінка ПП виявила низький
рівень взаємозв’язку з оцінкою рівня загальної ФП (r
= 0,29, p < 0,01 для n = 274), оцінками рівня розвитку
окремих рухових якостей – сили, швидкості, витрива-
лості (відповідно r = 0,37; 0,23; 0,25).

Таким чином, наші дослідження підтвердили,
що у військовослужбовців за контрактом існує низь-
ка ступінь кореляційного зв’язку між рівнем ФП та
рівнем загальної ПП, але спрямованість та сила коре-
ляційного зв’язку залежать від військової спеціаль-
ності. Високий відсоток військовослужбовців за кон-
трактом, що мають загальний рівень фізичної ФП,

який не відповідає необхідним вимогам, може свідчи-
ти або про недостатню ефективність процесу ФП
військовослужбовців МПСВ, або про завищення нор-
мативів у тесті на витривалість. Така сама проблема
існувала в Сухопутних військах армії Російської Фе-
дерації, для вирішення якої пропонувалося здійснити
перевірку коректності розрахунку окремих норма-
тивів для військових за контрактом [5].

Дослідження особливостей інформаційної зна-
чущості та взаємозв’язку результатів тестування
фізичної та професійної підготовки військовослуж-
бовців строкової служби дозволило виявити динамі-
чний характер кількості та якості взаємодій усередині
вказаної структури залежно від спеціальності, що
свідчить про зміни пріоритетів у розвитку фізичних
здібностей і найбільш важливих військово-професій-
них якостей, та відображає процес удосконалення
програми бойової підготовки військовослужбовців
під час навчання у 169 центрі перепідготовки військо-
вих фахівців.

Вивчення повсякденної діяльності екіпажем
бойових машин позволяє зробити висновок у тому,
що існує взаємозв’язок між фізичними навантажен-
нями та професійними діями. У той же час рівень
майстерності кожного члена екіпажа в цілому оці-
нюється на навчальних заняттях за нормативами з
різних предметів бойової підготовки без обліку су-
марного обсягу фізичних навантажень, які характерні
для реальної бойової обстановки.

Висновки:
1.У структурі фізичної та професійної підготовки
військовослужбовців строкової служби найінфор-
мативнішим є загальна оцінка з професійної підго-
товленості, яка корелює на високому рівні з оцінка-
ми іспитів по стройової та гуманітарної підготовки.

2.Дослідження підтвердили взаємозв’язок між основ-
ними показниками фізичної та професійної підго-
товленості військовослужбовців механізованих
підрозділів, де на основі кореляційного аналізу вста-
новлена специфіка взаємозв’язку та інформацій-
ної значущості між компонентами структури, яка
визначається спрямованістю військово-професій-
ної діяльності.

3.Аналіз результатів показав, що у військовослуж-
бовців за контрактом виявлена відсутність взаємоз-
в’язку на високому та середньому рівні між загаль-
ними фізичними якостями та всіма дисциплінами
професійної підготовки.

Подальше дослідження передбачається про-
вести в напрямку прогнозування ефективності про-
фесійної діяльності військових фахівців різних спец-
іальностей Сухопутних військ за оцінкою їх фізичної
підготовленості.
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Рис. 1. Модель взаємозв’язків показників фізичної та професійної підготовки
у військовослужбовців строкової служби:

Примітка: 1 – підтягування на перекладені ; 2 – човниковий біг 10 х 10 м; 3 – біг на 1000 м;
4 – водіння бойової машини; 5 – стройова підготовка; 6 – фізична підготовка; 7 – гуманітар-
на підготовка; 8- вогнева підготовка; 9- тактична підготовка; 10 – загальна оцінка з про-
фесійної підготовленості.

Рис. 2. Модель взаємозв’язків показників фізичної та професійної підготовки
військовослужбовців за контрактом: 1-10 – те саме, що на рис.1.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ДІТЕЙ 4-6 РОКІВ ДЛЯ ВІДБОРУ ДО ЗАНЯТЬ

ГІМНАСТИКОЮ
Помазан А.А.

Харківський інститут банківської справи
Університету банківської справи Національного

банку України

Анотація. У статті розглянуто проблему початкового відбо-
ру дітей дошкільного віку для занять гімнастикою в ДЮСШ.
Проаналізовано роботу спортивних шкіл м. Харкова, щодо
відбору дітей які бажають займатися гімнастикою. Дана ха-
рактеристика фізичним якостям і тестам по оцінці сили, гнуч-
кості, швидкості, координації рухів, які необхідні для відбо-
ру в гімнастику. Розроблено тестові вправи для перевірки
фізичних здібностей хлопчиків 4-6 років. За  допомогою
підібраних тестів, визначені середні результати рівня фізич-
ної підготовленості дошкільників, які займаються гімнасти-
кою на початковому етапі, у кожній віковій групі – від 4 до 6
років.
Ключові слова: відбір, гімнастика , діти, тренування, на-
вантаження ,  методика, спортсмени,  сила,  гнучкість,
швидкість, координація, м’язи.
Аннотация. Помазан А.А. Характеристика физических
способностей  детей  4-6 лет  для отбора к занятиям гим-
настикой . В статье рассмотрена проблема начального от-
бора детей дошкольного возраста для занятий гимнастикой в
ДЮСШ. Проанализирована работа спортивных школ г. Харь-
кова, относительно отбора детей которые желают занимать-
ся гимнастикой. Дана характеристика физическим качествам
и тестам по оценке силы, гибкости, скорости, координации
движений , которые необходимы для отбора в гимнастику.
Разработаны тестовые упражнения для проверки физичес-
ких способностей мальчиков 4-6 лет. С помощью подобран-
ных тестов, определены средние результаты уровня физи-
ческой подготовленности дошкольников, которые занимаются
гимнастикой на начальном этапе, в каждой возрастной груп-
пе – от 4 до 6 лет.
Ключевые  слова: отбор, гимнастика , дети, тренировка,
нагрузка, методика, спортсмены, сила, гибкость, скорость,
координация, мышцы.
Annotation. Pomazan А.А. Description of functional
capabilities of children 4-6 years for a selection to
employments by a gymnastics. In the article the problem of
initial selection of children of preschool age is considered for
employments by a gymnastics in sports school . Work of sporting
schools of Kharkov is analysed, in relation to the selection of
children which wish to be engaged in gymnastics. This description
to physical qualities and tests by estimation of force, flexibility,
speed, co-ordinations of motions, which are needed for selection
in gymnastics.  It  is  developed to the test of exercise for
verification of physical capabilities of boys 4-6 years. By neat
tests, certain middle results of level of physical preparedness of
under-fives which are engaged in a gymnastics on an initial
stage, in every age group – from 4 to 6 years.
Keywords: selection, gymnastics, children, training, loading,
method, sportsmen, force, f lexibility, speed, co-ordination,
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Вступ.
Залучення дітей до систематичних занять

спортом, особливо це стосується гімнастики, відбу-
вається після досягнення ними віку 4-6 років (за да-
ними власного дослідження, результати якого були
опубліковані раніше). Попередні дослідження інших
авторів в цій області були проведені з дітьми 7-10
років, або в інших видах спорту.

Проблемі відбору дітей до занять гімнастикою
присвячено багато робіт.

Оскільки ми спостерігаємо значне омолоджен-
ня контингенту, який починає займатися спортом, то
і методика відбору дітей для занять гімнастикою по-
винна відповідати їх віковим особливостям.

Технологія початкового відбору дітей для за-
нять гімнастикою дозволяє максимально точно виз-
начити тих дітей, які мають потенційні здібності до
успішного оволодіння цим видом спорту.

У відборі беруть участь тренери, які працю-
ють з даним контингентом та групи експертів з числа
провідних фахівців. Якість відбору служить важли-
вою умовою успішності багаторічної підготовки
спортсменів.

Критеріями початкового спортивного відбо-
ру дітей є дані медичного обстеження, антропомет-
ричні вимірювання, рівень розвитку фізичних якос-
тей та їх оцінка з позицій подальшої перспективи. [2]

Але тільки наявність необхідних фізичних яко-
стей, визначає подальшу успішність в освоєнні склад-
них вправ. [2]

Педагогічне контрольне тестування дозволяє
судити про наявність необхідних фізичних якостей і
здібностей дитини, для занять тим або іншим видом
спорту. Серед фізичних якостей і здібностей, що виз-
начають досягнення високих спортивних результатів,
існують так звані консервативні, генетично обумов-
лені якості і здібності, які важко піддаються розвитку
та вдосконаленню в процесі тренування. Ці фізичні
якості і здібності мають важливе прогностичне зна-
чення при відборі дітей в групи спортивних шкіл. До
їх числа відносяться швидкість, відносна сила,
гнучкість, деякі антропометричні показники (будова
і пропорції тіла), здібність до координації рухів,
здатність до максимального використання кисню,
економічність функціонування вегетативних систем
організму, деякі психічні особливості особистості
спортсмена. [2]

У системі початкового відбору контрольні
випробування проводяться з таким розрахунком, щоб
визначити те, що майбутній спортсмен зможе вико-
нати надалі, тобто виявити його здібності до рішення
рухових задач, прояву рухової творчості, уміння уп-
равляти своїми рухами. [2]

Тестування на етапі первинного відбору має
велике значення, оскільки на підставі його результатів
створюється прогноз потенціалу змагання, або пер-
спектив його формування у конкретних спортсменів
(новачків), які проходять відбір.

Остаточне рішення про залучення дітей до за-
нять спортом повинне ґрунтуватися на комплексній
оцінці всіх перелічених даних, а не врахуванні одного
або двох показників. [6]

На основі опитування практикуючих тренерів
незаперечним фактом слід назвати те, що в зміст пе-
реліку фізичних тестів, які застосовуються у відборі,
повинні включатися вправи, оптимально сприяючі
виявленню основних фізичних якостей — сили, швид-
кості, гнучкості, уміння координувати свої рухи. На-
явність необхідних якостей допоможе досягти май-
бутнім спортсменам високих результатів у даному
виді спорту.
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Використані в практиці відбору тести по оцінці
рухових якостей, повинні відповідати трьом основ-
ним положенням наукового тестування: інформатив-
ності, надійності і об’єктивності.

Інформативність – відповідність тесту своєму
призначенню.

Надійність – стійкість результатів, отриманих
при повторних випробуваннях.

Об’єктивність – незалежність результату тес-
тування від того, хто його проводить.

На відміну від відбору за зовнішніми даними,
який нерідко вимагає альтернативного висновку
(«годний», «не годний»), при перших випробуван-
нях фізичного стану дитини переслідується лише мета
– отримання інформації про рівень розвитку швидк-
існо-силових якостей, гнучкості, м’язової сили, коор-
динації рухів і вестибулярної стійкості; важливо замі-
ряти та оцінити якість, а не можливий руховий досвід
і вміння. Це основний принцип, якого необхідно дот-
римуватися на перших випробуваннях.

На практиці, застосовуючи контрольні впра-
ви, рекомендується дотримуватися певних методич-
них правил:
1. Вправи-тести повинні бути прості та в той же час
схожі з основними рухами, які складають програму
навчання на етапі відбору і початкової підготовки.

2. Вправ повинно бути небагато, причому важливо,
щоб вони не дублювали одна іншу.

3. Тест повинен вимірювати лише одну ознаку, якість
або певний його компонент.

4. Контрольна вправа повинна піддаватися чіткій рег-
ламентації та оцінці.

Для оцінки фізичного стану при початковому
відборі використовується комплекс тестів, які склада-
ють програму випробувань по спеціальній фізичній
підготовці. [2,6]

 Використані нами тестові вправи застосовують-
ся тренерами по гімнастиці в спортивних школах, але
результати тестів і вимоги до техніки виконання різні.

Робота виконана згідно з планом НДР кафед-
ри гімнастики ХДАФК на 2005-2010 р.р., за темою
«Модельні характеристики фізичної підготовленості
тих, хто займається спортивними і нетрадиційними
видами гімнастики».

Формулювання цілей роботи.
Мета цієї роботи – розробка тестів фізичного

розвитку дітей 4-6 років і визначення середніх показ-
ників для застосування при відборі до занять гімнас-
тикою.

Організація дослідження.
Дослідження було проведене на базі ШВСМ м.

Харкова, брали участь юні гімнасти 4-6 років (30 чол.).
В ході роботи дітям були запропоновані тестові впра-
ви для визначення рівня розвитку фізичних якостей.

Результати дослідження.
Силу людини можна визначити, як здатність

долати зовнішній опір, або протидіяти йому за допо-
могою м’язових напружень.

Виявлення силових якостей дитини в процесі
первинного відбору, необхідне для визначення потен-

ційного розвитку м’язових груп його рухового апа-
рату. [1]

Спільно з тренерами спортивної школи ми
підібрали оптимальні вправи для визначення сили:
підтягування на перекладині, згинання і розгинання
рук в упорі лежачи (кількість разів), стрибок у довжи-
ну з місця (см), лазіння по канату (м). Результати по-
казані в таблиці 1.

У таблицях 1-4 наведено середні результати з
кожного виду тестувань.

У тестуванні на силу, діти продемонстрували
наступні результати: в 4 роки – підтягування на пере-
кладині у висі – 1.1 разів, згинання і розгинання рук в
упорі лежачи – 11 разів, стрибок у довжину з місця –
97.2 см, лазіння по канату – 1.5 м; у 5 років спостері-
гаємо підвищення результатів – підтягування – 2 рази,
згинання і розгинання рук в упорі – 16.2 рази, стри-
бок у довжину з місця – 112.2 см, лазіння по канату –
2.6 м; у 6 років – підтягування – 5.8 разів, згинання і
розгинання рук в упорі – 20.5 разів, стрибок у довжи-
ну з місця – 114.5 см, лазіння по канату – 4 м.

Під швидкістю розуміють комплекс функціо-
нальних властивостей людини, безпосередньо і по
перевазі визначаючих швидкісні характеристики рухів,
а також час рухової реакції.

Аналіз використаної в роботі літератури пока-
зав, що прояв швидкості оцінюють по:
1) латентному часу рухової реакції;
2) швидкості одиночного руху;
3) частоті рухів;
4) у комплексному виразі дані показники виражають
різні швидкісні здібності. [4]

З тестів, які застосовуються тренерами для
визначення швидкісних здібностей дитини, ми виді-
лили декілька основних вправ, які максимально вияв-
ляють їх у дітей: біг, 20 м (сек.), піднімання прямих
верхніх кінцівок в сторони – вгору (к-ть за 30 сек.),
піднімання прямих ніг на шведській стінці у висі до
кута 90° (к-ть за 30 сек.).

У тестуванні на швидкість ми визначили се-
редні результати: в 4 роки – біг 20 м – 5.3 сек., підніман-
ня рук в сторони вгору за 30 сек. – 24.1 рази, підніман-
ня прямих ніг у висі на шведській стінці до кута 90є за
30 сек. – 15.1 разів; у 5 років – біг 20 м – 4.8 сек.,
піднімання рук – 26.2 разів, піднімання ніг – 16 разів;
у 6 років – біг 20 м – 4.3 сек., піднімання рук – 29.5
разів, піднімання ніг – 20 разів. За результатами вико-
нання всіх вправ на швидкість, спостерігаємо пози-
тивну динаміку.

Під гнучкістю розуміють морфофункціо-
нальні властивості опорно-рухового апарату, які виз-
начають ступінь рухливості його ланок. Показником
гнучкості є оцінка максимальної амплітуди викона-
них рухів. [4]

Виділяють необхідні для виявлення таких
здібностей вправи: нахил тулуба вперед з положення
сидячи (см), вправа «міст», вправа «шпагат».

Тестування на гнучкість необхідно проводити,
з урахуванням початкового положення ланок тіла,
кількість спроб, а також, що особливо важливе, ступінь
«зігрітості» м’язів до виконання вправ даної групи. [1]
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Таблиця 1 
Результати тестування швидкісно-силових здібностей (хлопчики) 

 

Вік (років) 

Підтягування на 
перекладині у висі 
(к-ть разів) Х (мin-

max) 

Згинання і 
розгинання рук в 
упорі лежачи 

(к-ть разів) Х (мin-
max) 

Стрибок у довжину 
з місця (см) Х(мin-

max) 

Лазіння по 
канату (м) Х 

(мin-max) 

4-4,5 1.1 (0-2) 11 (9-14) 97.2 (77-116) 1.5 (0-5) 
5-5,5 2 (0-5) 16.2 (6-31) 112.2 (80-129) 2.6 (0-5) 
6-6,5 5.8 (0-11) 20.5 (12-30) 114.5 (100-124) 4 (0-5) 

 
У таблицях 1-4 наведено середні результати з кожного виду тестувань.  

Таблиця 2 
Результати тестування на швидкість дітей 4 – 6 років (хлопчики) 

 

Вік (років) Біг, 20 м(сек) Х(мin-
max) 

Піднімання рук 
вгору за 30 сек 

(к-ть разів) Х(мin-
max) 

Піднімання ніг на гімнастичній стінці 
у висі до кута 90º 

(к-ть за 30 сек) Х(мin-max) 

4-4,5 5.3 (4.3-5.8) 24.1 (18-29) 15.1 (13-18) 
5-5,5 4.8 (4.1-5.6) 26.2 (20-35) 16 (12-26) 

6-6,5 4.3 (3.7-4.8) 29.5 (22-35) 20 (14-24) 
 

Таблиця 3 
Результати тестування на гнучкість (хлопчики 4-6 років) 

 

Вік (років) 
Нахил тулуба вперед з 
положення сидячи (см) Х 

(Min-max) 

4-4,5 2.5 (0-4) 
5-5,5 3.1 (-1-11) 
6-6,5 3.5 (2-7) 

Таблиця 4 
Результати тестування на координацію рухів хлопчиків 4-6 років 

 

Проба Ромберга 
(сек) 

 

Вік (років) 

Х (Min-max) 

4-4,5 3.9 (2.3-6.4) 

5-5,5 7.9 (3.7-13) 

6-6,5 9.6 (5.4-15) 

Результати виконання вправ оцінювали за 5-
бальною шкалою. В таблиці 3 показано результати
тестування на гнучкість.

У тестуванні на гнучкість ми використали та
проаналізували нахил тулуба вперед з положення
сидячи: у 4 роки – 2.5 см, у 5 років – 3.1 см, у 6 років
– 3.5 см. Також маємо позитивну динаміку як і в інших
вправах.

Координаційні здібності – це властивості
організму до узгодження окремих елементів руху в
єдине змістовне ціле для вирішення конкретної рухо-
вої задачі.[4]

За результатами опитування тренерів, про за-
стосування ними тестових вправ для визначення ко-
ординації рухів при відборі дітей, ми склали набір та-
ких вправ: проба Ромберга, стрибок поворотом на
360°, стрибки на батуті. Стрибкові тести оцінювали
по 5-ти бальній шкалі. На батуті оцінювали вміння
дитини координувати свої рухи, функціональну
стійкість вестибулярного апарату, вміння оцінювати
рухи в просторі та часі, збереження правильної по-
стави. У таблиці 4 показані результати тестування на
координацію, за допомогою проби Ромберга.
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У випробуванні на координацію рухів проана-
лізуємо результати виконання вправи проба Ромбер-
га: 4 роки – 3.9 сек., 5 років – 7.9 сек., 6 років – 9.6 сек..
Як і в попередніх тестах маємо позитивну динаміку.

Обговорення результатів дослідження.
Кажучи про професійну спрямованість почат-

кового відбору дітей у гімнастику, слід враховувати,
що прояв величини максимальної сили м’язових груп
залежить від ряду чинників:
1) нервових механізмів регуляції м’язової діяльності,
пов’язаних з силою та частотою нервових імпульсів,
які поступають у м’язи;

2) реактивності м’язів і їх еластичних властивостей;
3) характеру протікання процесів обміну;
4) координації скорочення м’язів – агоністів і анта-
гоністів;

5) оптимального взаємовідношення в напруженні всіх
м’язів – синергістів;

6) фізіологічного поперечника м’язів;
7) координації роботи декількох м’язів, які одночасно
беруть участь в одному русі і т. д.

Проте, при всьому цьому необхідно також
враховувати, що йдеться про зовсім юних дітей,
організм яких знаходиться на самому початку шляху
свого фізичного розвитку і вдосконалення.

Крім того, необхідно зіставляти прояв силових
можливостей з:
1) рівнем розвитку координаційних рухів;
2) рівнем розвитку витривалості;
3) антропометричними даними дитини;
4) силою окремих м’язових груп. [1,2]

 Як і в багатьох інших видах спорту, якість
швидкості є ведучою в гімнастиці. При оцінці таких
вправ, використаних в процесі початкового відбору,
слід враховувати, що швидкість залежить від природ-
них даних (спадкових і біологічних здібностей нерво-
вої системи).

У результаті роботи з необхідною літературою
робимо висновок про те, що отримати уявлення про
швидкість рухової реакції можна, використовуючи
невеликі за тривалістю вправи — 1-2 сек. Вправи ж,
які характеризують частоту рухів і максимальну
швидкість повинні виконуватись протягом 10-30 сек.
[1,1,6]

У процесі вимірювання гнучкості необхідно
враховувати як активну, так і пасивну її форму. Ак-
тивна гнучкість виявляється активними (довільними)
рухами; пасивна — пасивними рухами, які викону-
ються за допомогою додаткових дій або дій зовнішніх
сил. Причому слід розуміти, що показники пасивної
гнучкості, звичайно вищі, ніж активної. [1,1]

Рівень координаційних здібностей визначаєть-
ся здатністю індивіда:
а) швидко реагувати на різні сигнали, зокрема на ру-
хомий об’єкт; б) чітко і швидко виконувати рухові
дії при ліміті часу; у) диференціювати просторові,
тимчасові і силові параметри руху; г) пристосову-
ватися до ситуації, яка змінюється, до незвичайної
постановки задачі; д) передбачати положення ру-
хомого об’єкту в потрібний момент; е) орієнтува-

тися в часі і просторі.
Якість спритності є комплексним показником. Він дає
можливість тренеру скласти уявлення про наступні
якості: а) високу координацію рухів;
б) реалізація якостей швидкості, гнучкості, а також
відчуття ритму до темпу рухів; в) уміння своєчас-
но і правильно виконувати необхідні рухи залежно
від конкретних, постійно змінних обставин ; г) умі-
ння своєчасно напружувати і розслабляти м’язи.
[1,1,2,2]

Аналізуючи інформацію літературних дже-
рел, приходимо до висновку, що при оцінці коорди-
наційних здібностей (спритності) користуються
різними критеріями, жоден з них не є загальноприй-
нятим. На практиці, для визначення якості спритності
судять за показником – часом, який витрачено на
освоєння нових форм рухових дій або точності рухів,
виконаних для оцінки ступеня досконалості спортив-
ної техніки.

Висновки.
У результаті проведеної роботи ми отримали

середні показники рівня розвитку фізичних якостей
дітей 4-6 років, які прийшли займатися гімнастикою
на початковому етапі. Працюючи з тренерами
спортивної школи, визначили орієнтовний перелік
фізичних вправ для перевірки необхідних якостей
дітей. Напрацьований матеріал можна використову-
вати при відборі дошкільників для занять гімнасти-
кою.

У перспективі подальших досліджень – про-
ведення аналогічної роботи з дітьми даної вікової гру-
пи, які займаються танцями, для порівняльної харак-
теристики.
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ПРОБЛЕМА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ НА ЗАСАДАХ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

Проць Р.О.
Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка

Анотація. Визначено актуальність військово-патріотично-
го виховання у сьогоденні, встановлено його зв’язок із фізич-
ним вихованням, обґрунтовано значимість загальної фізич-
ної культури молоді та прикладної фізичної підготовки для
збереження здоров’я нації, формування патріотичної свідо-
мості, готовності до праці і захисту Вітчизни. Встановлено,
що етнопедагогічні засади  військово-патріотичного вихо-
вання молоді засобами фізичної культури визначають його
гуманістичну настанову та особистісну зорієнтованість.
Ключові слова: патріотизм, виховання, підготовка, здоро-
в’я, етнопедагогіка.
Аннотация. Проць Р.Е. Проблема военно -патриотичес -
кого воспитания молодёжи средствами физической куль-
туры на началах этнопедагогики. Определена актуальность
военно-патриотического воспитания  для современности,
установлена его связь с физическим воспитанием, обосно-
вано значение общей физической культуры молодёжи и при-
кладной физической подготовки для сохранения здоровья
нации , формирования патриотического сознания, готовно-
сти к труду и защите Отечества. Установлено, что этнопеда-
гогические основы  военно-патриотического воспитания
молодёжи средствами физической культуры определяют его
гуманистическую личностную направленность.
Ключевые  слова: патриотизм, воспитание , подготовка,
здоровье, этнопедагогика.
Annotation. Prots R.O. The problem of military and
patriotic upbringing of youth by means of physical
education using the methods of ethnic pedagogy. Certain
urgency military-patriotic education for contemporaneity, is
installed its relationship with physical education, is motivated
importance of the general physical culture youth and applied
physical  preparation for conservation of health to nations,
shaping the patriotic consciousness, readiness to labour and
protection Fatherland. It is Installed that ethnic pedagogy of
the base military-patriotic education youth facility of the
physical culture define its humanistic larval directivity.
Keywords: patriotism, education, preparation, health, ethnic
pedagogy.

Вступ.
У сучасних умовах модернізації українського

суспільства одним із стратегічних завдань є інтегра-
ція виховних сил суспільства з метою всебічного роз-
витку особистості, становлення її фізичного і мораль-
ного здоров’я, здатності адаптуватися до динамічних
соціо-культурних, економічних, політичних умов
життя і гідно виконати один із найважливіших обо-
в’язків людини – бути патріотом, готовим до праці та
захисту Вітчизни. Сьогодні спостерігаємо значний
інтерес Держави і суспільства до проблеми патріо-
тичного виховання і фізичної підготовки молоді до
виконання військового обов’язку, що й визначає ак-
туальність дослідження.

Військово-патріотичне виховання передбачає
формування мілітарної культури, заснованої на
єдності загальнолюдських цінностей, національних
військових традицій і цивільного, зокрема педагогіч-
ного, обґрунтування складових цієї культури: усві-
домлення потреби у військовому захисті нації та жит-

тєвих інтересів України; переконання в необхідності
постійної готовності до її захисту, почуття відповідаль-
ності за безпеку держави. ЇЇ вирішенню на засадах
народної педагогіки та наукового психолого-педаго-
гічного знання приділено значну увагу у працях кла-
сиків вітчизняної педагогіки та науковців сьогодення,
погляди яких лягли в основу даного дослідження. Зок-
рема, Г.Сковорода розглянув заняття військовою спра-
вою під кутом зору «спорідненої праці»; К.Ушинсь-
кий визначив основою системи виховання принцип
народності, змістом якого є відданість Вітчизні, рідно-
мовне виховання дитини, щонайширше використан-
ня досвіду народного життя; Г.Ващенко обґрунтував
сутність виховного ідеалу на засадах релігійного,
військово-патріотичного виховання та фізичного гар-
ту молоді; М.Стельмахович визначив засади, зміст і
структуру української етнопедагогіки, а також істо-
ричну роль молодіжних громадських організацій у
справі військово-патріотичного виховання українсь-
кої молоді; В.Сухомлинський поклав в основу націо-
нального виховання проблему всебічного розвитку
дитини і патріотичне виховання; І.Бех розглянув про-
блему патріотичного виховання молоді як складової
громадянського; М.Томчук визначив психологічні
основи і розробив методичні рекомендації підготов-
ки учнів до військової служби; Руденко Ю., Губко О.
запропонували вирішення проблеми патріотичного
і військово-патріотичного виховання молоді шляхом
фізичного і психофізичного гарту (на основі козаць-
кої педагогіки і психології).

Слід зазначити, що предмет даного досліджен-
ня вимагає постійного звернення до нормативно-
правової бази проблеми військово-патріотичного
виховання молоді, яку становлять: Конституція Ук-
раїни (254к/ 96-ВР), Указ Президента України від 27.
04. 1999 р., № 456; Постанова Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 15.09. 1999 р., № 1697; Розпорядження Пре-
зидента України від 29.06.2001 р., № 173 рп; Указ Пре-
зидента України від 25.10.2002 р., № 948, Закон України
«Про загальний військовий обов’язок і військову служ-
бу» (1992 р.), Концепція допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання молоді, Націо-
нальна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст.,
Цільова комплексна програма «Фізичне виховання –
здоров’я нації».

Вітчизняні педагоги минулого і сьогодення не
розглядали засоби фізичної культури у їх відповід-
ності меті і засобам військово-патріотичного вихо-
вання молоді на засадах етнопедагогіки. На наш по-
гляд, цю проблему слід вирішувати у таких напрямах:
визначити зв’язок військово-патріотичного і фізич-
ного виховання в історико-педагогічній ретроспекції;
обґрунтувати значимість загальної фізичної культу-
ри молоді та прикладної фізичної підготовки допри-
зовної молоді для збереження генофонду нації, фор-
мування патріотичної свідомості і самосвідомості,
готовності до праці і захисту Вітчизни.

Робота виконана згідно з планом НДР Дрого-
бицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка.
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Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи є виявлення місця і зна-

чення військово-патріотичного виховання молоді за-
собами фізичної культури у цілісній сучасній сис-
темі виховання; обґрунтування реалізації цієї
складової патріотичного виховання на засадах етно-
педагогіки.

Для досягнення мети і розв’язання поставле-
них завдань використовуємо метод конкретно-істо-
ричого аналізу досліджуваної проблеми, що дозво-
лить дати оцінку розвитку військово-патріотичного
виховання молоді засобами фізичної культури на за-
садах етнопедагогіки в діалектичній єдності традиції
та інновацій; принципи і методи системного підхо-
ду, які вимагають вивчення предмету дослідження у
взаємозв’язку з політичною, економічною і соціаль-
ною системами; метод реконструкції етнічної моделі
патріотичного і його складової – військово-патріо-
тичного виховання; методологічні положення Націо-
нальної доктрини розвитку освіти.

Теоретичною основою дослідження пробле-
ми є положення, що ґрунтуються на історії розвитку
української наукової та народної педагогіки; теорії і
практиці сучасного виховання; наукових досліджен-
нях українських та зарубіжних вчених з проблем ви-
ховання молоді та військової освіти. А джерельну базу
визначають традиції, звичаї і знання народної педаго-
гіки, історико-педагогічна література з проблем
військово-патріотичного та фізичного виховання
молоді, довідкова література.

Результати дослідження.
Проблема військово-патріотичного виховання

молоді складна, багатогранна і, водночас, є однією з
найменш опрацьованих і найбільш актуальних як для
системи освіти, так і держави в цілому. Як зазначає
Афанасьєв А., проблема патріотичного виховання
та його складової – військово-патріотичного вихован-
ня виходить за межі педагогічних досліджень і є важ-
ливим загальнодержавним завданням, без розв’язан-
ня якого неможливий поступовий розвиток
суспільства, держави та Збройних Сил України. І вод-
ночас ця проблема є недостатньо досліджена, відсут-
ня також концепція та програма патріотичного вихо-
вання громадян України, монографії з цієї проблеми,
а також необхідна методична література [1, 24].

Ключові засади етнопедагогіки відповідають
гуманістичній настанові особистісно зорієнтовано-
го виховання у науковій педагогіці. Гуманістичний
зміст та суспільне значення військової справи і, відпо-
відно, військово-патріотичного виховання на основі
принципу природовідповідності обґрунтував Г.Ско-
ворода: «А хто воїном народжений бути – дерзай,
озброюйся!… Захищай землеробство й купецтво від
внутрішніх грабіжників та зовнішніх ворогів. Тут твоє
щастя й веселість. Бережи звання як око. Що може
бути солодше природженому воїнові, як військова
справа? Захистити від образи, захистити страдну й
безборонну невинність, заступитися за основу сусп-
ільства – правду (курсив Г.С. – прим. Р.П.) – ось його
пресолодкі сніданок, і обід, і вечеря» [ 5, 439].

У процесі дослідження проблеми нами вста-
новлено зв’язок військово-патріотичного і фізично-
го виховання молоді, що визначено метою національ-
ного виховання: «Головна мета національного
виховання – набуття молодим поколінням соціаль-
ного досвіду, успадкування духовних надбань украї-
нського народу, досягнення високої культури міжна-
ціональних взаємин, формування у молоді незалежно
від національної приналежності особистісних рис
громадян Української держави, розвиненої духов-
ності, фізичної досконалості, моральної, художньо-
естетичної, правової, трудової, екологічної культури»
[12, 83].

Слід зазначити, що у сучасній українській пе-
дагогіці поняття «національне виховання» вживаєть-
ся суголосно до значення «патріотичне виховання»,
«громадянське виховання». Як зазначає Ткаченко В.,
у концепції нового патріотизму незалежної України
дедалі більше уваги акцентується на вихованні націо-
нально-усвідомленого ставлення до Батьківщини, що
передбачає і виконання військового обов’язку: «Ар-
мія є сконцентрованою вольовою силою держави,
оплотом Батьківщини, організацією честі, самовідда-
ності й служіння – таке відчуття має бути передане
вихователем дитині» [8, 633-634].

Причинами занепаду у сучасному суспільстві
та системі освіти патріотичного і його складової –
військово-патріотичного виховання української мо-
лоді є відсутність обґрунтування національної ідеї,
вироблення державно зорієнтованої моделі патріо-
тизму, повільний перехід від авторитарного стилю
виховання до демократичного, особистісно зорієн-
тованого. В умовах нестабільного політичного, соц-
іально-економічного стану в державі названі педа-
гогічні прорахунки породжують у молоді протест і
протидію, нігілізм і відчуження, а то й небажання ви-
конувати свій військовий обов’язок перед Вітчизною.
Саме це визначає необхідність вивчення і впровад-
ження у виховний процес досвіду народної педагогі-
ки, обґрунтування на засадах принципу єдності тра-
диції та інновацій народного ідеалу здорового
способу життя і фізичного гарту як основи військо-
во-патріотичного виховання молоді, підготовки до
праці і захисту Вітчизни, зокрема до служби у Зброй-
них силах України. Таким чином очевидною є акту-
альність у суспільстві проблеми оборонної стратегії,
яку частково може вирішити освіта, оскільки перс-
пективні завдання професіоналізації армії неможли-
во вирішувати без освіченої, патріотично налашто-
ваної молоді, готової до захисту Вітчизни.

На основі ретроспективного аналізу нами з’я-
совано, що етнопедагогічні засади військово-патріо-
тичного виховання молоді засобами фізичної куль-
тури і спорту формувалися у історичній відповідності
до потреб і запитів суспільного життя українського
народу – консолідація спільноти, захист від ворога
тощо. Ця мета є актуальною і для сучасного військо-
во-патріотичного виховання молоді, а її досягнення
можливе на основі етнопедагогічного підходу до ви-
ховання. В основі цього підходу – використання емп-
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іричного педагогічного досвіду народу та знання ет-
нічних складових військово-патріотичного вихован-
ня молоді засобами фізичної культури і спорту. Так у
традиціях козацької педагогіки мета і засоби фізично-
го виховання були обумовлені потребами військово-
патріотичного виховання. Це фізичні вправи на вит-
ривалість, гнучкість, міцність, стійкість тощо, які у
практиці народної педагогіки виконували у вихованні
молоді роль військового гарту і виправки, формува-
ли героїко-патріотичні риси національного характе-
ру. Причому природні фактори фізичного вихован-
ня (вода, повітря, сонце) і штучно створені (танець,
закла2 д тощо) сприяли прикладній фізичній підго-
товці до праці і військової служби.

В Указі Президента України «Про концепцію
допризивної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді» окреслено зміст і мету приклад-
ної фізичної підготовки: «прикладна фізична підго-
товка спрямовується на розвиток сили, витривалості,
швидкості, спритності, сміливості, координації рухів.
Молодь залучається до регулярних занять фізичною
культурою і спортом, у тому числі прикладними ви-
дами спорту, набуває навичок подолання перешкод,
здійснення марш-кидків, метання гранат, бігу на ли-
жах, гімнастики, рукопашного бою тощо» [10]. Од-
ним із шляхів у сьогоденні ефективно здійснити фізич-
ну прикладну підготовку молоді є використання
емпіричного досвіду народної педагогіки у фізично-
му та військово-патріотичному вихованні.

Висновки.
1. Нагальною потребою сьогодення є реконструкція
етнічної моделі патріотичного і його складової –
військово-патріотичного виховання; необхідно ви-
явити при цьому засоби фізичної культури і спорту
(фізичні вправи, природні та гігієнічні фактори);
прослідкувати їх використання в умовах реформу-
вання освіти відповідно до потреб і запитів суспіль-
ного життя в сучасній Україні.

2. Вирішити ці завдання можливо у зверненні до дос-
віду етнопедагогіки, яка сьогодні (за Концепцією
безперервної системи національного виховання,
1994 р.) визначає засади виховної роботи з молод-
дю: народність, природовідповідність, культурові-
дповідність, гуманізація, демократизація, етнізація.

Подальше дослідження проблеми буде
здійснено шляхом вивчення досвіду військово-патрі-
отичного виховання молоді засобами фізичної куль-
тури у козацькій педагогіці, що визначить перспекти-
ву його реалізації у сьогоденні.
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ПРОБЛЕМАТИКА РЕЙТИНГУ В БАДМІНТОНІ
ТА НАСЛІДКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Прус О.В., Лабскір В.М.
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Анотація. В роботі розглянути різновиди рейтингу в бадм-
інтоні. Виявлені недоліки української системи обчислення
рейтингу та переваги світової системи. Виявлені та обґрун-
товані проблеми рейтингу в Україні, та наслідки його вико-
ристання. Світова система обчислення рейтингу є простішою
для обчислення та розуміння. В той же час, на думку гравців,
вона є більш об’єктивною. Система обчислення рейтингу в
бадмінтоні в Україні не виконує поставлених перед нею зав-
дань. Вона не стимулює гравця до участі в змаганнях, не є
об’єктивною, та призводить до труднощів, пов’язаних з його
використанням.
Ключові слова: бадмінтон, гравець, змагання, рейтинг ,бали.
Аннотация. Прус Е.В., Лабскір В.М. Проблематика рей-
тинга в бадминтоне и последствия  его использования. В
работе рассмотрены разновидности рейтинга в бадминтоне.
Выявлены недостатки украинской системы рейтинга и пре-
имущества мировой системы. Выявлены и обоснованы про-
блемы рейтинга в Украине, и последствия его использова-
ния. Мировая система вычисления рейтинга является более
простой для вычисления и понимания . В тот же время, по
мнению игроков, она является более объективной. Система
вычисления рейтинга в бадминтоне в Украине не выполняет
поставленных перед ней задач. Она не стимулирует игрока к
участию в соревнованиях, не является объективной и при-
водит к трудностям, связанным с ее использованием.
Ключевые  слова: бадминтон , игрок, соревнования, рей-
тинг, баллы.
Annotation: Prus E.V., Labskir V.M. Problems in
badminton ranging and consequences of its using.  Some
kinds of  badminton ranging describe in the article. The defects
in Ukrainian ranging system, and advantages of world system
was reveal. The problems of ranging in Ukraine and consequences
of its using was reveal and ground. The world system of
calculation of a rating is  more simple for calculation and
comprehension. In the same time, in opinion of players, she is
more objective. The system of calculation of a rating in
badminton in Ukraine defaults the problems delivered before it.
It is not boost the player to sharing in competitions, is not
objective and results in difficulties, the bound with its use.
Keywords: badminton, player, tournament, ranging, points.
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3.Стимулювання спортсменів до участі у національ-
них змаганнях та підвищення їх майстерності;

4.Орієнтир для розробки плану тренувань та змагань;
5.Порівняння гравців різних видів спорту для розпо-
ділу фінансів з бюджету.

В сучасному бадмінтоні існує чітка градація
видів рейтингу в залежності від тих чи інших пара-
метрів:
1. Національний рейтинг обчислюється в країні за
результатами національних турнірів та впливає на
склад національної збірної команди.

2. Континентальний рейтинг не має власної системи
обчислення. Цілком витікає з міжнародного рей-
тингу, але освітлює результати лише спортсменів
одного континенту. В кінці кожного року прово-
диться турнір чотирьох кращих «ракеток» конти-
ненту зі значним призовим фондом.

3. Міжнародний рейтинг обчислює результати спорт-
сменів на всіх міжнародних турнірах. Система об-
ліку результатів ведеться залежно від рангу турніру
та місця, що посів гравець.

4. Олімпійський рейтинг формується за рік до Олімп-
ійських ігор та виходить з міжнародного з поправ-
кою на правила олімпійського відбору [6].

Для виявлення поглядів гравців на системи
рейтингу в Україні та світі було проведено експертне
опитування за розробленим нами опитувальним ли-
стом. Лист включав 16 питань стосовно систем рей-
тингового обчислення змагань. На запитання відпов-
іли  20 бадмінтоністів. З них шість мають звання
майстра спорту міжнародного класу (МСМК), та 14
майстрів спорту (МС). З відповідей гравців зазначи-
мо, що більшість спортсменів (61%) не ознайомлені
з системою обліку рейтингу в нашій країні. Водно-
час 77% опитуваних розуміють, як обчислюється
світова система рейтингу. Такі результати підтверд-
жують складність та об’ємність національної систе-
ми рейтингу.

Спортсмени наводять наступні недоліки націо-
нального рейтингу:
1. Не відома система обліку для гравців (57%);
2. Не завжди об’єктивний результат (35%);
3. Нерегулярне оновлення рейтингу (28%);
4. Складна система обліку (26%);
5. До рейтингу входять результати юнацьких змагань

(14%).
Деякі з цих недоліків пов’язані зі специфікою

обчислення і їх неможна уникнути, не змінивши сис-
тему. Наприклад, необ’єктивність результату,
складність обліку балів, включення до рейтингу ре-
зультатів юнацьких змагань. Інші недоліки системи,
такі як не відома система обліку для гравців та нере-
гулярність оновлення рейтингу, пов’язані лише із ха-
латністю працівників федерації бадмінтону.

У той же час, гравці наводять переваги систе-
ми обчислення світового рейтингу:
1.Доступність рейтингу (57%);
2.Легка система обчислення (54%),
3. Значна об’єктивність (14%),
4.Врахування тільки 10 кращих результатів гравця за
календарний рік (5%).

Вступ.
В наш час велика кількість видів спорту вико-

ристовують рейтинг в річному циклі змагань. Він став
одним з основних показників, що відображають силу
та майстерність спортсмена відносно до суперників
в даному виді спорту. В Україні в ігрових видах спорту
рейтинг часто використовують, як орієнтир для відбо-
ру гравців до обласної та національної штатної
збірної, для відрядження на певні змагання.

Бадмінтон є ігровим видом спорту, який вхо-
дить до програми олімпійських ігор, а в 2006 році посів
перше місце в світі за кількістю спортсменів. Основ-
ною проблемою використання рейтингу в Україні
його недосконалість у порівнянні з іншими. Для уник-
нення необхідності змін в системі обчислення украї-
нського рейтингу, було прийнято рішення вести роз-
поділ фінансування виду спорту та відбір гравців до
команд відносно результатів спортсменів як на світо-
вому, так і на всеукраїнському рівні [2]. Як показав
час, такі заходи не тільки не вирішили основної про-
блеми, а й призвели до появи нових. Наприклад, уск-
ладнення роботи тренерів, перевищення необхідної
кількості змагань для кваліфікованих гравців.

Отже, необхідно виявити недоліки та пробле-
ми національної та світової системи рейтингу, та про-
аналізувати наслідки їх використання.

Работа виконана в рамках наукового плану НТУ
«ХПИ».

Формулювання мети роботи
Мета роботи полягає в виявленні проблем

рейтингу в бадмінтоні та аналізу наслідків його вико-
ристання в Україні.

Методи дослідження: аналіз літературних
джерел; анкетування; метод експертних оцінок; ма-
тематична обробка даних; аналіз продуктів діяльності.

Об’єкт дослідження – проблеми використан-
ня рейтингу в Україні.

Предмет дослідження – система рейтингу з
бадмінтону в Україні.

Результати дослідження
Проблема рейтингу в Україні, безумовно, є

першою, з якою зустрічається кожний тренер, викла-
дач, спортсмен. Як інтерпретувати отриманий резуль-
тат? Як прогнозувати відносно до них наступні успі-
хи? Як планувати річний календар змагань
спортсмена? На ці питання намагається відповісти
кожний спеціаліст [3]. Рейтинг, звісно відповідав би
на всі ці запитання, але система його обчислення в
нашій країні настільки складна та об’ємна, що не кож-
ний тренер, не кажучи о гравцях, не орієнтується в
ній. Зазначимо також, що система обчислення не опи-
сана в жодних правилах виду спорту, та дізнатись її
можна лише від робітника федерації, який обчислює
рейтинг.

Рейтинг в бадмінтоні виконує наступні завдання:
1.Облік результатів виступів спортсменів в офіцій-
них національних змаганнях;

2.Допомога та орієнтир для організаторів змагань
підчас створення таблиць змагань, розподіл поряд-
ку жеребкування команд;
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Бадмінтоністи вважають, що зміни в націо-
нальній системі необхідні, щоб уникнути зазначених
вище недоліків.

Зазначимо, що змагання в бадмінтоні прово-
дяться в одиночній (один гравець грає проти іншо-
го), парній (чоловіки або жінки грають двоє проти
двох), та змішаній парній (чоловік та жінка грають
проти чоловіка з жінкою) категорії. На думку спорт-
сменів парний рейтинг рахується нелогічно. Вони
пропонують у рейтингу парних розрядів рахувати
результати пари, а не кожного гравця окремо.

Для виявлення проблем національного рей-
тингу нами був проведений аналіз систем обчислен-
ня українського та світового рейтингу.

В нашій країні використовується система рей-
тингу, яка не змінювалася вже понад 30 років з ра-
дянських часів. Вона була розроблена в 70-х роках
XX століття на зміну системи класифікаційних списків,
що затверджувались національною федерацією бад-
мінтону, та використовувались для проведення зма-
гань, відбору до збірних команд республік та всієї
країни. Система рейтингу в Україні потребує знач-
них змін [4].

Система передбачає:
- додавання балів спортсмену за перемогу над силь-
нішим суперником, та віднімання за поразку від
слабшого. Кількість цих балів залежить від індиві-
дуальних рейтингів суперників.

- бали помножуються на коефіцієнт турніру. Чемпіо-
нат та кубок України мають коефіцієнт 2, а міжна-
родні турніри в Харкові та Дніпропетровську – 1,5.

- неучасть у змаганнях протягом майже трьох років
не зменшує рейтинг гравця, а лише накопичує штра-
фи, які можна «сплатити», обігравши суперника з
рейтингом, що дорівнює чи більше за рейтинг
штрафника.

- бали до рейтингу накопичуються протягом всіх ви-
ступів спортсмена.

Система обліку рейтингу в Україні зовсім не
враховує результати спортсменів на міжнародних
змаганнях.

На відміну від національного рейтингу, світо-
ва система є прозорою та простою, та у той же час
доволі об’єктивною. Світовий рейтинг в бадмінтоні
почав використовуватись в 70-х роках ХХ сторіччя.
Перша система була складною в обчисленні. Вона
передбачала облік не тільки місця спортсмена в зма-
ганні, а і його перемоги над сильнішими, поразки від
слабших. Бадмінтон ставав дедалі популярнішим, та в
2002 році систему було змінено. Вона стала більше
залежати від місця, яке гравець посів у турнірі. В той
же час система рейтингу стала легшою для розумін-
ня кожної людини та більш прозорою.

З 2002 року на офіційному сайті BWF (світова
федерація бадмінтону) є вся інформація з питань рей-
тингу. Система передбачає розподіл всіх турнірів на
ранги залежно від призового фонду та кількості балів
в рейтинг за місце в турнірі:
1. BWF Future Series. Турніри цього рангу мають при-
зовий фонд у розмірі 0 – 5000$США.

2. BWF International Series. Розмір призового фонду
становить 5000 – 15.000 $США.

3. BWF International Challenge. Іноді в цих турнірах
приймають участь навіть перші ракетки Європи та
світу. Призовий фонд тут становить 15.000-
50.000$США.

4. BWF Grand Prix (BWFGP). В змаганнях цього рангу
виступають гравці, що займають 1-100 місце в світо-
вому рейтингу. Призовий фонд – 50.000-
120.000$США.

5. BWF Grand Prix Gold (BWF GP Gold)- В турнірі прий-
мають участь сильніші гравці та пари світу. призо-
вий фонд становить 120.000-200.000$США.

6. BWF Super Series – Найвищій ранг турнірів, які
мають призовий фонд. Для участі в змаганні спорт-
смен повинен посідати 1-30 місце в світовому рей-
тингу. Призовий фонд становить 200.000-
300.000$США.

7. BWF Events. До цього рангу віднесено наступні
турніри: особистий та командний чемпіонат світу,
командний чемпіонат Європи, особистий чемпіо-
нат континенту, а також командний чемпіонат Азії
(Asian games). Такі змагання не мають призового
фонду [7].

Міжнародний рейтинг оновлюється на цьому
сайті щочетверга.

Для визначення рейтингу підсумовуються
бали за 10 найкращих результатів спортсмена за рік, з
яких 9 результатів – в особистих турнірах та 1 в ко-
мандному. На командному турнірі гравець отримає
кількість балів, яка залежить від суми, яку він мав пе-
ред турніром. Ця кількість балів розраховується за
формулою (1).

                                  В = Ві : N (1)
де В  –  бали за командний турнір; Ві – бали, що спорт-
смен мав перед турніром;  N  – кількість особистих
турнірів, де грав спортсмен.

Бали за турнір зберігаються протягом року, а
потім їх не беруть до уваги. Таким чином, система
представляє собою модель макротурніру, що прохо-
дить для кожного гравця рік, починаючи з його пер-
шого змагання (серпень та пізніше) в сезоні. Якщо
спортсмен не виступає в змаганнях рік, він автома-
тично викреслюється з рейтингу, бо йому бали не
нараховуються.

Прикладом континентального рейтингу є євро-
пейський рейтинг. До нього зараховують турніри, що
проходять в Європі. В кінці кожного сезону (влітку),
аналізуються результати кожного гравця в цих турні-
рах. Європейська федерація бадмінтону організує
фінальні змагання року, в яких приймають участь 4
сильніших гравця (за даними рейтингу) одиночної
категорії, дві сильніші чоловічі та жіночі пари, та дві
змішані пари. Переможці нагороджуються.

Враховуючи недоліки системи рейтингу в Ук-
раїні та наслідки, до яких вони призводять, необхід-
но розробити засоби вирішення проблем рейтингу
в бадмінтоні, для покращення стану бадмінтону в
нашій державі.
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В наступній роботі необхідно продовжити
аналіз систем рейтингу в різних країнах та розробити
засоби покращення національного рейтингу.

Висновки.
1. Світова система обчислення рейтингу є простішою
для обчислення та розуміння. В той же час, на дум-
ку гравців, вона є більш об’єктивною.

2. Система обчислення рейтингу в бадмінтоні в Ук-
раїні не виконує поставлених перед нею завдань.
Вона не стимулює гравця до участі в змаганнях, не
є об’єктивною, та призводить до труднощів, пов’я-
заних з його використанням.

3. Керівництво федерації бадмінтону України не зао-
хочене до впровадження змін у систему рейтингу.
Про це свідчить відсутність жодних корегувань си-
стеми протягом 30 років, відсутність інформації з
питання рейтингу, нерегулярне оновлення рейтин-
гових списків.

4. Використання системи рейтингу, що існує зараз в
Україні, призвела до наступних наслідків:
- Бадмінтон стає менш популярним в Україні. Як
приклад, бадмінтон викреслено з програми все-
українських студентських ігор на 2009 рік при на-
явності значних успіхів українських гравців в чем-
піонатах Європи серед студентів в 2006-2007 році.

- Вже сформована тенденція, згідно якої діти зай-
маються бадмінтоном до 15-16 років, та не зали-
шаються в великому спорті. Завдяки цьому зни-
жується рівень українського бадмінтону на
світовому рівні.

- Спортсмени збірної команди мусять виступати
на усіх внутрішніх та 10-15 міжнародних турнірах.
Це призводить до іх перевантаження та зниження
результатів.

- Ускладнилася робота тренера з причини немож-
ливості планування календарю змагань на почат-
ку року. Як наслідок, тренувальний процес має
ситуативний характер.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем рейтингу
в бадмінтоні та наслідки його використання.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА ДЗЮДОИСТОВ 9-11 ЛЕТ
Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А.
Донецкий национальный университет, г.Донецк
Горловский государственный педагогический
институт иностранных языков, г.Горловка

Аннотация. В статье представлены материалы, характери-
зующие спектр и уровни нарушения гомеостатических кон-
стант организма дзюдоистов 9-11 лет под воздействием тре-
нировочного процесса. Тренировочные занятия в режиме
аэробного (68,1%), смешанного (17,7%) и гликолитическо-
го (14,62%) механизмов энергообеспечения оказывают нео-
днозначный эффект на общие и специфические звенья функ-
циональной  системы деятельности юных дзюдоистов.
Активация психомоторной сферы и механизмов  нейроди-
намики у дзюдоистов не оказывает существенного влияния
на  их психодинамические процессы и не изменяет уровня
умственной работоспособности.
Ключевые слова: гомеостаз, психофизиологические фун-
кции , тренировочный процесс.
Анотація. Романенко В.О., Хор’яков В.А., Мосенз  В.О..
Особливості  психофізіологічного  забезпечення трену-
вального процесу дзюдоїстів 9-11 років. У статті пред-
ставлені матеріали, що відображають спектр та рівні пору-
шень гомеостатичних констант організму дзюдоїстів 9-11
років під впливом тренувального процесу. Тренувальні за-
няття в режимі аеробного (68,1%), змішаного (17,7%) і гліко-
літичного (14,62%) механізмів енергозабезпечення роблять
неоднозначний ефект на загальні й специфічні ланки функц-
іональної системи діяльності юних дзюдоїстів. Активація пси-
хомоторної сфери й механізмів  нейродинаміки в дзюдоїстів
не робить істотного впливу на їх психодинамічні процеси і
не змінює рівня розумової працездатності.
Ключові слова: гомеостаз, психофізіологічні функції, тре-
нувальний процес.
Annotation. Romanenko V.A., Choryakov V.A., Mosenz
V.A. The particular qualities of training process’
psychophysiological procuring in 9-11 years old  judoists.
In article the materials, that  reveals homeostatic constant
offenses type and degree under influence of training process in
9-11 years old  judoist’s organism, are presented.  Training
occupations in condition aerobic (68,1 %), compound (17,7 %)
and glycolytic (14,62 %) mechanisms of power supply render
ambiguous effect on common and specific parts of functional
system of activity of juvenile sportsmen. The activation of
psychomotor sphere and mechanisms neurodynamics at
sportsmen does not render essential agency on their
psychodynamic processes and does not variate a level of mental
work capacity.
Key words: homeostasis, psychophysiological  functions,
training process.

Введение.
Актуальность исследований детерминирова-

на необходимостью изучения спектра и уровня на-
рушений психофизиологических констант организ-
ма юных борцов под воздействием тренировочных
нагрузок определенной модальности с целью пре-
дупреждения у них хронического переутомления и,
как следствие, – развитие пред- и болезненных состо-
яний. Немаловажную роль играют подобные иссле-
дования и для определения показателей, характери-
зующих функциональную готовность юных
спортсменов к соревновательной деятельности на
каждом их этапов их подготовки [1-4].

http://www.eurobadminton.com
http://www.intrrnationalbadminton.org
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Вместе с тем, в литературе [6, 8, 9] вопросы
диагностики функциональной готовности спортсме-
нов рассматриваются лишь в аспекте определения
их общей и специальной подготовленности. Очевид-
но, такой чисто спортивно-педагогический подход к
диагностике готовности спортсменов к специфичес-
кой деятельности является малопродуктивным, так
как не опирается на концепцию функциональных
систем П.К. Анохина [5] и не вытекает из теории дея-
тельности А.Н. Леонтьева [7].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
национального университета.

Формулирование целей работы.
Цель исследований заключалась в определе-

нии спектра и уровня нарушения психофизиологи-
ческих констант организма дзюдоистов 9-11 лет под
воздействием тренировочного процесса.

Методы и организация исследований
Для достижения цели исследований у спорт-

сменов 9-11 лет (n=34) в процессе, до и после трени-
ровочного занятия регистрировали общепринятыми
методами показатели функционального состояния
нервно-мышечного аппарата, кислородно-транспор-
тной системы, нейродинамики, сенсорных систем и
умственной работоспособности. Учитывали также
эргофизиологические параметры и содержание за-
нятий. Фактический материал обрабатывался пара-
метрическими и непараметрическими методами
математической статистики.

Результаты исследований и их обсуждение
Тренировочные занятия для начинающих дзю-

доистов проводятся по традиционной схеме: подго-
товительная (разминка), основная и заключительная
часть. Время разминки колеблется от 10 до 15 минут
и включает медленный бег (до 4 мин.), специальные
акробатические упражнения (кувырки, перевороты,
кульбиты) (3-5 мин.), борьбу на коленях – 2-3 схватки
(3-5 мин.).

Основная часть занятий составляет 40 мин., и
посвящается обучению и совершенствованию тех-
нических приемов борьбы в стойке (5-6 приемов) и
партере (15-16 приемов). Время выполнения отдель-
ных приемов составляет 2-5с с повторением их через
5-10с. В конце основной части спортсмены модели-
руют соревновательные схватки 4 Ч 60с с интервала-

ми отдыха 40-60с. Заключительная часть (5 мин.) по-
свящается развитию силовой динамической вынос-
ливости. Моторная плотность (47%) соответствует
цели занятий – обучению и совершенствованию спе-
циальных навыков борьбы (табл. 1).

В процессе этих занятий у борцов 9-11 лет про-
исходит определенное напряжение механизмов по-
требления, доставки и утилизации кислорода (рис.
1). Так, увеличение минутного объема дыхания в те-
чение занятия колеблется от 157% до 399%, и обеспе-
чивается примерно равным приростом частоты ды-
хания и дыхательного объема. Минутный объем
крови  изменяется менее значительно – от 75% до
288%. Интенсификация кровообращения происходит
в большей степени за счет прироста частоты пульса
(57,0-141,0%), и в меньшей – за счет увеличения удар-
ного объема сердца (12,3-67,0%).

При различной степени напряжения вегета-
тивные функции, обеспечивающие потребление и
доставку кислорода к тканям, работают вполне синх-
ронно (0,65<r<0,77) и согласованно до момента вклю-
чения в тренировочный процесс нагрузок, модели-
рующих (4Ч60с) соревновательную деятельность
дзюдоистов. Далее, с 50-той до 60-той минуты при-
рост МОД составляет 35,0%, пульса – 13,0%, МОК –
8,0% при одновременном снижении УОС на 7,5%.

В результате рассогласования функций спорт-
смены выполняют соревновательные нагрузки в ре-
жиме гликолитического обеспечения. Этот режим
вызывает существенные сдвиги гомеостатических
констант организма. В период реституции у юных
спортсменов отчетливо (р<0,05) выражена интенси-
фикация кровообращения (+8,3%), доминирование
симпатической регуляции (30,2±1,14) и понижение
резерва функции (31,6%). Вторая составляющая кис-
лороднотранспортной системы, – аппарат дыхания,
– к 10-той минуте отдыха восстанавливается практи-
чески полностью. Способность дзюдоистов 9-11 лет
к максимальной вентиляции легких, равно как и ус-
тойчивость их организма к гипоксии, остаются на
дорабочем уровне.

Следовательно, тренировочное занятие, на-
правленное на обучение начинающих дзюдоистов
специальным двигательным навыкам преимуще-
ственно в режиме аэробного обеспечения (68,1%)

Механизмы энергообеспечения 
Показатели аэробный смешанный гликолитиче-

ский 
Эргометрические 
Среднее время однократной нагрузки, с 179,0 96,0 35,0 
Суммарное время нагрузки в определённом 
режиме, мин. (%) 19,2 (68,1) 5,0 (17,7) 4,0 (14,2) 

Физиологические 
Пульс, уд/мин. 134 160 185 
Минутный объём крови (МОК),л 8,1 12,0 15,3 
Минутный объём дыхания л 23,1 29,5 36,1 
МОД/МОК, л 2,8 2,4 2,4 

 

Таблица 1
Эргофизиологическая характеристика тренировочного занятия дзюдоистов 911 лет
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Рис. 1. Изменение показателей кислороднотранспортной системы у дзюдоистов
9-11 лет в процессе тренировочного занятия
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Таблица 2 
Изменение показателей нейро-, психодинамики и сенсорных систем у дзюдоистов 9-11 лет  

под воздействием тренировочного занятия ( m х ± ) 
 

Показатели До  
занятия 

После  
занятия 

Латентный период простой зрительно-моторной реакции, мс 269,0±6,4 242,0±5,9 
Латентный период зрительно-моторной реакции выбора, мс 361,0±8,1 307,0±5,9 
Количество ошибочных реакций выбора, ед. 9,0±0,89 5,0±0,52 
Максимальный теппинг за 10 с ед. 54,0±2,01 59,0±1,33 
Снижение частоты максимального теппинга за 90 сек.; %. 27,8±2,90 25,3±3,01 
Критическая частота световых мельканий красного цвета, Гц. 33,9±1,24 38,3±1,31 
Критическая частота различения световых мельканий красного 
цвета, Гц. 37,1±1,28 41,6±1,25 

Оценка протяжённости движений 60 см., % 9,4±0,48 7,3±0,39 
Оценка временного интервала 30 сек., %. 10,3±0,82 -8,2±0,36 
Оценка динамического усилия 75% Fmax, % 12,4±1,21 14,2±1,83 
Реакция на движущийся объект, мс. 151,0±8,70 -125,0±6,10 
Объём кратковременной зрительной памяти, ед. 3,2±0,31 3,4±0,54 
Скорость переработки информации бит/с. 0,6±0,03 0,7±0,06 
Устойчивость внимания, ед. 13,8±0,88 13,1±0,90 
Концентрация и переключение внимания, с 291,0±4,23 285,0±3,12 
Объём внимания, ед. 13,5±0,33 13,7±0,84 
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с подключением смешанного (17,7%) и гликолити-
ческого механизмов (14,2%) оказывает неоднознач-
ный и разнонаправленный эффект на общие и спе-
цифические звенья функциональной системы
деятельности (табл. 2).

С одной стороны, у спортсменов в период
реституции отчетливо наблюдается понижение воз-
можностей системы кровообращения, а с другой – в
результате активации моторной коры и исполнитель-
ного аппарата, у них увеличивается (p<0,05) сила и
выносливость специфических мышечных групп
(6,5%), сокращаются (0,01<p<0,05) латентные перио-
ды простой двигательной реакции на свет (10,0%) и
реакции выбора (15,0%).

Спортсмены существенно (р<0,01) точнее
(44%) дифференцируют раздражители. Их способ-
ность к максимально частым движениям возрастает
на 9,0%, а общемозговая лабильность, – судя по зна-
чениям КЧССМ и КЧРСМ, – повышается на 12,5%
(табл. 2). Взаимосвязи показателей общемозговой
лабильности и функционального состояния сенсор-
ных систем возрастают почти в два раза, с r = 0,35 до
r = 0,69. В результате этой интеграции дзюдоисты точ-
нее (20,0%) оценивают (р<0,01) пространственно-вре-
менные параметры движений. В то же время актива-
ция психомоторной сферы спортсменов не
оказывает существенного влияния на механизмы их
умственной работоспособности (табл. 2).

По субъективным оценкам дзюдоистов, их са-
мочувствие, активность и настроение существенно
улучшаются. Следовательно, процессы утомления не
затрагивают специфические звенья функциональной
системы деятельности.

Выводы.
Представленный фактический материал позво-

ляет сформулировать определенные выводы.
Тренировочные занятия в режиме аэробного

(68,1%), смешанного (17,7%) и гликолитического
(14,62%) механизмов энергообеспечения оказывают
неоднозначный эффект на общие и специфические
звенья функциональной системы деятельности юных
дзюдоистов.

В период реституции пониженный потенциал
кардиогемодинамики сочетается у них с активацией
мозга и исполнительных механизмов, что приводит к
увеличению силы, выносливости специфических
мышечных групп, сокращению времени психомо-
торных реакций, повышению общемозговой лабиль-
ности, темпа движений и способности к определе-
нию пространственно-временных и динамических
характеристик движения.

Активация психомоторной сферы и механиз-
мов  нейродинамики у дзюдоистов не оказывает су-
щественного влияния на их психодинамические про-
цессы и не изменяет уровня умственной
работоспособности.

Перспективы дальнейших исследований со-
пряжены с изучением реактивности общих и специ-
фических звеньев функциональной системы деятель-
ности спортсменов в ответ на нагрузки различной
модальности, мощности и длительности.
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РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Сердюк Т.В.

Мелітопольський державний
промислово-економічний технікум

Анотація. В статті обґрунтовується ефективність розвитку
навичок рефлексивної діяльності засобами інтерактивного
навчання. Результати навчання засвідчили, що студенти здатні
до критичного самоаналізу. Студенти вміють виокремлюва-
ти причини  власних невдач, виявляти утруднення в вико-
нанні завдань, у взаємовідносинах з товаришами, визначати
шляхи та  методи їх подолання. Розвиток рефлексивних
здібностей студентів веде їх до усвідомлення конкретних спо-
собів діяльності, до систематизації та узагальнення власної
навчально-пізнавальної стратегії.
Ключові слова: рефлексія, рефлексивний простір, інтерак-
тивне навчання.
Аннотация. Сердюк Т.В. Развитие рефлексивных способ-
ностей  студентов высших учебных заведений І-ІІ уров-
ней аккредитации средствами интерактивного обучения.
В статье обосновывается эффективность развития навыков
рефлексивной деятельности средствами интерактивного обу-
чения. Результаты обучения удостоверили, что студенты спо-
собные к критическому самоанализу. Студенты умеют выде-
лять причины собственных неудач, обнаруживать затруднения
в выполнении задач, во взаимоотношениях с товарищами,
определять пути и методы их преодоления. Развитие рефлек-
сивных способностей студентов ведет их к осознанию конк-
ретных способов деятельности, к систематизации и обобще-
нию собственной учебно-познавательной стратегии.
Ключевые  слова: рефлексия, рефлексивное пространство,
интерактивное обучение.



137

Annotation. Serdyuk T.V. Development of reflexive
abilities of students of higher educational institutions І
– ІІ levels of accreditation by means of on-line learning.
In the article efficiency of development of skills of reflection
activity is argued by facilities of the interactive teaching. Results
of learning have certified, that students capable to a critical
introspection. Students know how to excrete the causes of natural
failures, to detect difficulties in execution of problems, in mutual
relations with comrades, to define pathes and methods of their
overcoming. Development of reflexive abil ities of students
carries on them to comprehension of concrete methods of
activity, to systematization and generalization of the natural
learning-cognitive strategy.
Keywords: reflection, reflection space, interactive teaching.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку науки категорія

“рефлексія” активно використовується на загально-
науковому рівні. Рефлексію розглядають як : 1) ком-
понент інтелектуальної культури; 2) механізм само-
регуляції та розвитку; 3) елемент соціально-психоло-
гічної компетентності [1]. Вона виступає як методо-
логічний засіб міждисциплінарних розробок та не-
класичних напрямків сучасної науки (наприклад,
теорія рефлексивних ігор), як пояснювальний прин-
цип для таких суспільних та гуманітарних наук, як
соціологія, лінгвістика, мистецтвознавство, педагогі-
ка, логіка та ін., як окремий об’єкт дослідження філо-
софії та психології. Значний внесок в розуміння реф-
лексії внесли філософи та методологи Г.П. Щедро-
вицький, В.К. Зарецький, В.С. Ларцев, Н.Г. Алексєєв,
І.С. Ладенко, В.О. Лекторський, психологи А.В. Бруш-
линський, І.О. Васильєв, Ю.М. Кулюткін, С.Ю. Степа-
нов, І.М. Семенов, К.А. Абульханова-Славська, О.М.
Лактіонов, О.М. Леонтьєв, О.М. Матюшкін, Л.С. Ви-
готський,  Г.М. Андрєєва. Значення рефлексії для
навчальної діяльності в науковій літературі розгляда-
ли К.Я. Вазіна, В.В. Рубцов, А.В. Хуторський,  Г.Ф.
Похмелкіна, Н.Є. Отвагіна, Н.І. Поліванова, К.М. Ду-
бовська, Г.М. Лисіна.

Сучасна педагогічна наука демонструє підви-
щену цікавість до ролі рефлексивної діяльності в про-
цесі навчання. В дидактичній та методичній літера-
турі підкреслюється доцільність організації окремого,
рефлексивного етапу заняття. Проте практична пе-
дагогіка недостатньо активно, на наш погляд, звертає
увагу на необхідність розвитку у студентів навичок
осмисленої рефлексивної діяльності. Це зумовлює
актуальність теми дослідження.

Робота виконана відповідно до плану робо-
ти кафедри педагогіки і педагогічної майстерності
Мелітопольського державного педагогічного уні-
верситету.

Формулювання цілей роботи.
Основною метою нашого дослідження стало

виявлення можливості розвитку навичок рефлексив-
ної діяльності студентів вищих навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації засобами інтерактивного навчання.

Результати дослідження.
Стратегічна мета сучасної вітчизняної систе-

ми освіти — формування особистості, що творчо
мислить та діє самостійно — логічно вимагає цілесп-
рямованої роботи педагога щодо розвитку рефлексії

у особи, що навчається, як необхідного елементу ак-
тивної навчально-пізнавальної діяльності. З цих по-
зицій цілком слушною представляється думка М.М,
Окси про те, що однією з головних проблем сучасної
педагогіки є розробка практичних механізмів інтег-
рації філософських та педагогічних знань та необхід-
ності включення філософських знань у конкретні
освітні проекти [3]. Насамперед, на нашу думку, така
інтеграція необхідна в сфері осмислення ролі реф-
лексії в навчальному процесі.

С.Л. Рубінштейн, підкреслюючи вирішальну
функцію рефлексії в житті людини, вказує на два спо-
соби людського існування: 1) той, що не виходить за
межі безпосередніх зв’язків; 2) той, що пов’язаний з
рефлексією[4].

Спрямованість діяльності педагога на розви-
ток рефлексії у студентів вимагає розуміння її гене-
зису. В перебігу рефлексивної діяльності виокрем-
люють декілька етапів [2]. Початковим рівнем
рефлексії є самоусвідомлення та самоспостережен-
ня, як усвідомлена фіксація дій суб’єкта. Необхідність
виявлення рівня відповідності результатів діяльності
меті, що була поставлена, міри доцільності та раціо-
нальності методів та засобів, які були використані зад-
ля реалізації мети діяльності призводить до самоана-
лізу. Прагнення людини до конкретизації об’єктів,
надання їм категоріальної визначеності необхідно
супроводжує самоаналіз усвідомленням якісних ха-
рактеристик діяльності, тобто самооцінкою. Об-
’єктивність самооцінки залежить від сумління суб-
’єкта, міри  самокритичності, адекватності
самосприйняття. Рефлексія, як універсальне та пол-
іфункціональне явище, виступає своєрідною робо-
тою над помилками, що дозволяє виявляти та усува-
ти інтелектуальні, технологічні, методичні та інші
дефекти в діяльності.

І.М. Семенов, вивчаючи процес вирішення
творчих задач, виокремлює два типи рефлексії: інте-
лектуальну та особистісну [5]. Дія інтелектуальної
рефлексії спрямована назовні, на ту реальність, яку
створює та чи інша дія. Особистісну рефлексію ціка-
вить власне “Я” суб’єкта, його атрибути та особистісні
процеси.

Обидва типи рефлексії можуть мати конструк-
тивний характер, тобто спрямованість на аналіз вихі-
дних параметрів та поточних дій. Відповідно до цього
виокремлюють контрольну та конструктивну функ-
цію рефлексії [5]. Контрольна функція інтелектуаль-
ної рефлексії спрямована на усвідомлення результа-
ту дії та її організації відповідно до зразка; контрольна
функція особистісної рефлексії спрямована на усві-
домлення внутрішніх основ, що забезпечують
діяльність відповідно до прийнятого рішення. Конст-
руктивна функція інтелектуальної рефлексії спрямо-
вана на перетворення неефективного зразка дії, а осо-
бистісної рефлексії — на перебудову неадекватних
поточній ситуації внутрішніх відношень та смислів.

Г.П. Щедровицький, розуміючи рефлексію, як
“містичний процес в діяльності, … найважливіший
момент в механізмах розвитку діяльності [6, с. 490],
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виокремлює такі найважливіші аспекти вивчення
рефлексії: 1) зображення рефлексії як процесу та особ-
ливої структури в діяльності; 2) визначення рефлексії
як принципу розгортання схем діяльності. В своєму
аналізі проблем рефлексії Г.П. Щедровицький вихо-
дить з того, що вона виступає як кооперація діяль-
ності, про яку рефлектує індивід, з діяльністю індиві-
да під час рефлексії (за  виразом автора, у
“рефлексивній позиції”). Зв’язуючою ланкою між
діяльностями, про які рефлексує суб’єкт (та
діяльність, що відбулася, і та, яка відбудеться) та діяль-
ністю суб’єкта в рефлексивній позиції виступає реф-
лексивний вихід, тобто зміна індивідом позиції віднос-
но діяльності.

Таким чином, спираючись на концепцію Г.П.
Щедровицького, можна стверджувати, що основною
педагогічною умовою формування рефлексивного
поля у навчально-пізнавальній діяльності є створен-
ня передумов для рефлексивного виходу студентів,
який детермінується проблемністю, нестандартністю
навчальних завдань та задач.

Виходячи з позицій діяльнісного підходу до
навчання, вважаємо, необхідною для розвитку реф-
лексивних навичок є організація рефлексивного про-
стору, за допомогою якого викладач створює умови
для самостійної рефлексивної діяльності студентів.

Розглянемо особливості такої організації в умо-
вах інтерактивного навчання. Поняття “інтерактивний”
походить від англійського “interact” (“inter” — взаєм-
ний, “act” — діяти). Інтерактивне навчання — це спец-
іальна форма організації навчально-пізнавальної діяль-
ності, головними характеристиками якої є:
- спрямованість на продуктивну, творчу діяльність;
- самостійний пошук студентами шляхів та варіантів
рішення навчальної задачі, що поставлена;

- активне відтворення знань, що були засвоєні рані-
ше, у нових незнайомих умовах;

- використання набору різноманітних навчальних
технологій, які спрямовані на організацію навчан-
ня через взаємодію;

- інформація розглядається як інструмент щодо до-
сягнення цілей навчання, а не його результат.

Переважна більшість інтерактивних технологій
базується на використанні групових форм навчання.
При цьому ми розглядаємо групу як зовнішній ме-
ханізм саморозвитку особистості, який створює за-
гальну групу цілей спільної діяльності, що актуалізує
потреби людини, організує конструктивну взаємодію,
де кожний індивід виконує власну функцію, сприяю-
чи творчості та формуванню активної позиції. Це
зумовлює особливості рефлексивної діяльності сту-
дентів в умовах інтерактивного навчання.

У рефлексивному просторі студент діє за дво-
ма напрямами: 1) навчально-систематизуючий (уза-
гальнення та систематизація навчального матеріалу);
2) оціночно-проектовний (самооцінка навчально-
пізнавальної діяльності та її проектування на наступ-
ний навчальний період з відповідною корекцію). Ос-
новним інструментом рефлексії за навчальним
матеріалом в умовах інтерактивного навчання є інди-

відуальні або групові звіти про виконання навчаль-
них завдань. Відбувається остаточне уточнення влас-
ної позиції щодо змісту навчального матеріалу,
підсумкова систематизація результатів навчально-
пізнавальної діяльності студента за певний період.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності
відбувається на основі самоаналізу організаційних
умов її перебігу, особливостей спільної діяльності у
рамках робочої групи та власної позиції щодо про-
цесу навчання.

Організація рефлексивного простору сприяє
підвищенню пізнавальної активності студентів. Зав-
дяки рефлексії педагог здійснює регуляцію процесу
саморозвитку в залежності від стану групи та кожно-
го результату, міри доцільності засобів спільної та інди-
відуальної діяльності, які були обрані, відповідність
підсумкового результату меті навчально-пізнаваль-
ної діяльності. Одночасно педагог бере до уваги
рівень загальної та предметної підготовки студентів,
разом з ними виявляє їх помилки, аналізує труднощі,
що виникли в процесі навчання, виявляє наявність
потреби у комунікативній діяльності, визначає
доцільні для наступного етапу навчання засоби мис-
ледіяльності, засоби ситуативної дії. Конкретизація
недоліків та проблем у когнітивній, комунікативній,
організаційній, конструктивній, проективній сферах
навчання, зумовлює ефективність дій педагога та сту-
дентів щодо їх подолання шляхом визначення цих еле-
ментів в якості цілей для наступного етапу навчаль-
но-пізнавальної діяльності.

З метою виявлення вектору впливу та глибини
навчальної взаємодії на розвиток рефлексивних на-
вичок ми провели експериментальне дослідження на
базі Мелітопольського державного промислово-еко-
номічного технікуму протягом двох навчальних років
під час викладання дисциплін “Історія України” та
“Всесвітня історія”. В експерименті прийняли участь
286 студентів, серед них 147 студентів експеримен-
тальних та 139 студентів контрольних груп.

Методика вивчення рефлексивних здібностей
базувалась на використанні оцінки викладача та са-
мооцінки студентів своєї навчально-пізнавальної
діяльності по таким структурним компонентам: 1)
усвідомлення відповідності результату навчання по-
чатковій цілі, 2) самоаналіз та самооцінка власної інди-
відуальної діяльності та діяльності в межах навчаль-
ної групи. Велика кількість фактичного матеріалу,
проведення контрольних зрізів після завершення кож-
ного навчального модулю дозволяє говорити про
об’єктивність отриманих результатів. Кожний компо-
нент оцінювався за п’ятибальною шкалою.

Як показали результати констатуючого експе-
рименту першого порядку, здійснення рефлексії вик-
ликає найбільші складності для студентів Рівень сфор-
мованості рефлексивних здібностей на початок
аудиторного експерименту був надзвичайно низьким,
що пояснюється, на нашу думку, відсутністю діяль-
ності, спрямованої на розвиток рефлексії з боку
шкільних вчителів та самих студентів на попередніх
етапах навчання.
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Рис.1. Динаміка розвитку рефлексивних здібностей
у студентів експериментальних та контрольних груп.

На початковому етапі дослідження студенти
експериментальних груп звертали увагу на відсутність
психологічного комфорту при спробах самоаналізу
та самооцінки. Це ми пояснюємо традиційною зорі-
єнтованістю людини на зовнішній світ, на фактори
зовнішнього впливу. Виникали утруднення і при не-
обхідності конкретизувати причини невдачі, якщо
вони мали відношення до внутрішніх чинників (лінь,
відсутність відповідальності, небажання долати інте-
лектуальні труднощі та ін.). Проте результативність
критичного самоаналізу, уваги та прийняття заува-
жень товаришів дозволили студентам експерименталь-
них груп усвідомити необхідність рефлексивної діяль-
ності. Контрольні зрізи розвитку рефлексивних
здібностей у студентів експериментальних та конт-
рольних груп (див. рис. 1) свідчать про те, що інте-
рактивне навчання створює сприятливі умови для
розвитку навичок рефлексії. Наприкінці навчання ди-
наміка розвитку рефлексивних здібностей у студентів
експериментальних груп склала 66,6 % (з 1,8 до 3,0
умовних балів), а у студентів контрольних груп —
11,1% (з 1,8 до 2,0 умовних балів). Такий високий ре-
зультат ми пояснюємо тим, що на розвиток рефлек-
сивних здібностей на попередніх етапах навчання вза-
галі  не зверталась увага. Тому навчання в
інтерактивному режимі зумовило якісний стрибок у
розвитку навичок рефлексивної діяльності.

Висновки.
Результати навчання в інтерактивному режимі

засвідчили, що студенти здатні до критичного само-
аналізу, самовизначення у різних навчальних ситуац-
іях, вміють виокремлювати причини власних невдач,
виявляти утруднення в виконанні завдань, у взаємов-
ідносинах з товаришами, визначати шляхи та методи
їх подолання.

Розвиток рефлексивних здібностей студентів
веде їх до усвідомлення конкретних способів діяль-

ності, до систематизації та узагальнення власної на-
вчально-пізнавальної стратегії, що, у підсумку, вис-
тупає одним з основних факторів досягнення бажа-
ного результату.

В подальшому планується дослідницько-екс-
периментальна робота щодо виявлення рівні ефек-
тивності інтерактивного навчання у розвитку інших
предметно-діяльнісних здібностей (комунікативних,
проективних, дослідницьких та ін.)
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Аннотация. В статье рассматривается важная  проблема кли-
нической медицины – комплексная реабилитация больных
ишемической болезнью сердца. Изучен эффект комплексной
реабилитации больных ишемической болезнью сердца. По-
казана роль лечебной физической культуры в системе комп-
лексной реабилитации больных ишемической болезнью сер-
дца. Полученные данные свидетельствуют об эффективности
и безопасности применения лечебной физической культуры
у этой категории больных.
Ключевые слова: лечебная физическая культура, роль, ком-
плексная реабилитация, ишемическая болезнь сердца.
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лексна реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця. Вив-
чений ефект комплексної реабілітації хворих на  ішемічну
хворобу серця. Показана роль лікувальної фізичної культу-
ри в системі комплексної реабілітації хворих на ішемічну
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цієї категорії хворих.
Ключові слова: лікувальна фізична культура, роль, комп-
лексна реабілітація, ішемічна хвороба серця.
Annotation. Tereshenko M.M., Prikhoda I.V. The role of
medical physical culture in system of complex
rehabilitation of patients with ischemic heart disease.
The article deals with contemporary problem of clinical medicine
– of complex rehabil itat ion of patients with ischemic heart
disease. The effect of complex rehabilitation of patients with
ischemic heart disease was studied. The role of medical physical
culture in system of complex rehabilitation of patients with
ischemic heart disease is shown. The efficacy and security of
medical physical culture of clinical application were determined.
Key words: medical  physical  culture,  role,  complex
rehabilitation, ischemic heart disease.

Введение.
В настоящее время сердечно-сосудистые за-

болевания (ССЗ) являются основной причиной за-
болеваемости, инвалидности и смертности населе-
ния экономически развитых стран. С каждым годом
частота и тяжесть этих заболеваний неуклонно воз-
растают, все чаще ССЗ встречаются в молодом, тру-
доспособном и творчески активном возрасте [7, 8,
16, 17].

Одна из главных причин учащения и утяжеле-
ния ССЗ – условия жизни современного цивилизо-
ванного общества и, в первую очередь, гиподина-
мия, обусловленная механизацией труда,
уменьшение количества физически работающих,
развитие транспорта. Также к факторам риска ССЗ
относятся злоупотребление высококалорийной пи-
щей, богатой насыщенными жирами и холестерином,
что приводит к избыточной массе тела и ожирению;
курение; злоупотребление алкоголем; стрессовые
условия современной жизни в крупных городах. Из
нарушений биохимических и физиологических ре-

гуляторных механизмов важное значение имеют ги-
перхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гипер-
липопротеинемия и ряд атерогенных форм дисли-
попротеинемий, нарушение толерантности к
углеводам, артериальная гипертензия и др. [2, 4, 6].

Лечение, реабилитация и профилактика «бо-
лезней цивилизации» требуют разработки эффектив-
ных мер борьбы с гиподинамией. Они выдвигают
необходимость широкого внедрения в практику со-
временных тестов для углубленной оценки функци-
онального состояния человека в целом, а также при-
менения действенных лечебных, реабилитационных
и профилактических программ [1, 3, 16, 17].

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

Формулирование целей работы.
Целью данной работы явилось изучение роли

лечебной физической культуры (ЛФК) в системе ком-
плексной реабилитации больных ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) методом аналитического обзо-
ра научной литературы.

Результаты исследований.
Среди многообразия ССЗ особого внимания

заслуживает ИБС – заболевание, связанное с дисфун-
кцией миокарда вследствие нарушения его крово-
снабжения из-за патологических изменений в систе-
ме коронарных артерий [4]. Важной особенностью
ИБС является то, что лишь в 60 – 65% случаев заболе-
вание имеет клинически манифестированный харак-
тер течения, в 35 – 40% случаев – протекает мало-
симптомно или бессимптомно [4, 10, 16, 17].

Существует две формы ИБС [4, 10]:
– острая форма (нестабильная стенокардия, острый
инфаркт миокарда,  внезапная сердечная смерть);

– хроническая форма (стабильная стенокардия на-
пряжения, постинфарктный  кардиосклероз, нару-
шения сердечного ритма, хроническая сердечная
недостаточность).

Ведущим патогенетическим механизмом ИБС
является ишемия миокарда. Следует отметить, что
ишемия миокарда – это патологический процесс,
обусловленный недостаточным кровоснабжением
какого-либо участка миокарда вследствие уменьше-
ния просвета или полной обтурации (закупорки) со-
ответствующей коронарной артерии. Ишемия мио-
карда может иметь стойкий (постоянный) или
транзиторный (преходящий) характер. Стойкая (по-
стоянная) ишемия миокарда наблюдается при выра-
женных органических изменениях (атеросклероз и
атеротромбоз) в коронарных артериях. Транзитор-
ная (преходящая) ишемия миокарда развивается в
результате функциональных изменений коронарных
артерий (коронароспазм). В исключительно редких
случаях ишемия миокарда может иметь вторичный
(симптоматический) характер и развиваться вслед-
ствие воспаления коронарных артерий (коронарный
васкулит), внешнего сдавления коронарной артерии
опухолью, рубцом или инородным телом [4].

Лечение ИБС предусматривает общую рабо-
ту кардиолога, реабилитолога и больного сразу в
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нескольких направлениях. Во-первых, следует воздей-
ствовать на модифицируемые факторы риска [14].
Помимо этого, специалистом назначается соответ-
ствующее консервативное (терапевтическое) или
оперативное (хирургическое) лечение, вид и объем
которого определяется после тщательного всесторон-
него обследования пациента [4, 10, 16, 17].

После стабилизации состояния больной под-
вергается повторному всестороннему обследованию
для уточнения характера и степени нарушений, выз-
вавших заболевание, и определения функциональных
резервов сердечно-сосудистой системы (ССС). Для
определения резервных возможностей ССС необхо-
димо поставить больного в условия, предъявляющие
повышенные функциональные требования к сердеч-
ной деятельности, т.е. провести нагрузочные тесты
(с помощью которых следует оценить реакцию па-
циента на физическую нагрузку, уточнить и учесть
ее переносимость) [1, 3].

На основе результатов такого обследования
окончательно решается вопрос о характере, степени
тяжести и обратимости остаточных функциональных
нарушений, ставятся задачи и определяются методы
физической реабилитации, составляется индивиду-
альная реабилитационная программа, рассчитанная
на длительный период времени [1, 3].

Широкое распространение ИБС настоятельно
требует интенсификации массовых профилактичес-
ких мероприятий как в виде первичной, так и в виде
вторичной профилактики [14].

Известно, что под влиянием ЛФК заметно воз-
растает толерантность к физической нагрузке. Это
достигается за счет следующих физиологических
механизмов [15]:
– улучшения сократительной способности миокарда;
– повышения коронарного резерва и роста эконо-
мичности сердечной деятельности;

– улучшения коллатерального кровообращения;
– уменьшения секреции катехоламинов;
– снижения уровней общего холестерина, триглице-
ридов и атерогенных классов липопротеинов;

– улучшения периферического кровообращения.
Роль ЛФК не ограничивается профилактикой

ИБС, она имеют огромное значение и для реабилита-
ции этого заболевания. ЛФК повышает интенсив-
ность процессов обмена веществ в организме. Это
приводит к улучшению его жизнедеятельности, что
особенно важно при ограничении двигательной ак-
тивности больного. ЛФК увеличивает степень коро-
нарного кровотока (кардиотрофическое действие),
следствием чего является улучшение обменных про-
цессов в миокарде (кардиометаболическое действие)
и повышение сократительной способности миокар-
да (кардиопротекторное действие) [15]. Также ЛФК
совершенствует компенсаторные процессы за счет
тренировки экстракардиальных (внесердечных) фак-
торов кровообращения.

Упражнения для мелких мышечных групп вы-
зывают расширение артериол, что приводит к сни-
жению периферического сосудистого сопротивления

и улучшению артериального кровотока. Работа сер-
дца также облегчается благодаря улучшению веноз-
ного кровотока при ритмичной смене сокращений и
расслаблений скелетной мускулатуры (принцип
«мышечного насоса») [1, 3].

Дыхательные упражнения также способству-
ют облегчению работы сердца. В основе их положи-
тельного действия лежит принцип изменения внут-
ригрудного давления. Во время фазы вдоха оно
снижается, усиливая «присасывающую» деятель-
ность грудной клетки; повышающееся при этом внут-
рибрюшное давление усиливает кровоток из брюш-
ной полости в грудную. Во время фазы выдоха
усиливается венозный кровооток из вен нижних ко-
нечностей в результате снижения внутрибрюшного
давления [1, 3].

 Нормализация деятельности ССС достигает-
ся постепенной и осторожной тренировкой, с помо-
щью которой удается восстановить нарушенную бо-
лезнью и вынужденным ограничением двигательной
активности ее функциональную способность. ЛФК,
соответствующая функциональным возможностям
ССС, способствует восстановлению моторно-висце-
ральных рефлексов. Реакции ССС на мышечную ра-
боту становятся адекватными [1, 3].

Методика ЛФК зависит от клинической фор-
мы ИБС, степени тяжести течения, коронарного ре-
зерва, наличия осложнений и сопутствующих забо-
леваний, возраста и исходного состояния здоровья
пациента. При подборе уровня физической нагруз-
ки необходимо учитывать режим, назначенный боль-
ному [5, 11, 12, 13, 18].

При тяжелом течении заболевания ЛФК спо-
собствует компенсации ослабленной сократительной
функции миокарда и улучшению периферического
кровообращения, а также повышает эффективность
медикаментозного лечения. Для этого используют-
ся физические упражнения, мобилизирующие экст-
ракардиальные факторы кровообращения: упражне-
ния для дистальных сегментов конечностей,
дыхательные упражнения и упражнения для расслаб-
ления мышц. У большинства больных ИБС они спо-
собствуют снижению артериального давления (АД)
и частоты сердечных сокращений (ЧСС), что снижа-
ет потребность миокарда в кислороде (антиишеми-
ческий эффект) [5, 11, 12, 13, 18].

При легком течении заболевания ЛФК способ-
ствует повышению функциональных способностей
ССС. Применение физических упражнений для сред-
них и крупных мышечных групп с постепенно повы-
шающейся дозировкой необходимо строго контро-
лировать, т.к. они могут привести к повышению АД
и ЧСС (повысить потребность миокарда в кислоро-
де, что крайне нежелательно для больных ИБС) [5, 11,
12, 13, 18].

При сердечной недостаточности III степени
применяются физические упражнения для мелких и
средних мышечных групп. Упражнения в крупных
суставах конечностей выполняют с неполной ампли-
тудой, с укороченным рычагом, иногда с помощью
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инструктора. Упражнения для туловища выполняют
только в виде поворота на правый бок и невысокого
приподнятия таза. Тем выполнения упражнений мед-
ленный, число повторений – 3 – 6 раз. Статические
дыхательные упражнения выполняют без углублен-
ного дыхания. Занятия сочетают с легким массажем
голеней [5, 11, 12, 13, 18].

Специальные программы физических трени-
ровок предназначены в первую очередь для активи-
зации резервов ССС, т.е. для развития аэробной спо-
собности пациента. Предложено и применяется
большое количество разнообразных программ, вклю-
чающих разновидности бега, гимнастических упраж-
нений, дыхательной гимнастики, климатические и
температурные режимы. Для пациента необходимо
развитие утомления вследствие физической нагруз-
ки, иначе не будет достигнуто увеличение макси-
мальной аэробной способности [1, 3].

Программа L.R. Zohman, J.S. Tobis включает
гимнастические упражнения, сочетающиеся с ходь-
бой и бегом [20, 21]. Она предназначена для реабили-
тации больных, перенесших острый инфаркт миокар-
да не ранее, чем через 6 месяцев. Занятия проводятся
3 раза в неделю после работы в специальных группах
под тщательным врачебным контролем и, по возмож-
ности, ЭКГ-мониторным наблюдением. Программа
состоит из ходьбы, бега трусцой и 11 физических
упражнений, предусматривающих 4 этапа интенсив-
ности и длительности. Длительность каждого этапа –
4 месяца. Начальная продолжительность занятий –
15 минут, затем они поэтапно продлеваются на 5
минут. Программа включает следующие гимнасти-
ческие упражнения:

Упражнение №1. Разминка, быстрая ходьба,
бег трусцой с выбрасыванием рук вперед, ходьба на
носках и пятках. Общая продолжительность – 2 – 3
мин.

Упражнение №2. И. п. – стоя. Наклоны тулови-
ща вперед и назад 16 раз, влево и вправо 16 раз.

Упражнение №3. И. п. – стоя. Повороты туло-
вища влево и вправо 16 раз.

Упражнение №4. И. п. – стоя. Резкий подъем
ноги, согнутой в коленном суставе (поочередно ле-
вой и правой), – 24 раза. Доставание коленом локтя
(кисти рук положены на затылок) поочередно слева
и справа – 20 раз.

Упражнение №5. И. п. – сидя. Подъем вып-
рямленной ноги (поочередно левой и правой) – 24
раза, подтягивание колен к груди – 30 раз.

Упражнение №6. И. п. – сидя при выпрямлен-
ных ногах. Прикосновение к носку левой ноги кис-
тью правой руки и наоборот – 20 раз.

Упражнение №7. И. п. – лежа на левом боку.
Подъем вверх правой ноги – 16 раз, подтягивание
правой ноги к груди – 16 раз. Затем те же упражне-
ния левой ноги в положении на правом боку.

Упражнение №8. И. п. – лежа на животе, руки
вытянуты вдоль туловища ладонями вниз. Подъем
левой ноги – 8 раз, правой ноги – 8 раз, затем проги-
бание туловища – 8 раз.

Упражнение №9. И. п. – лежа на спине. Подъем
разогнутой левой ноги в вертикальном положении –
8 раз, то же правой – 8 раз. Затем подтягивание левой
ноги к груди – 8 раз и правой – 8 раз.

Упражнение № 10. И. п. – лежа на спине, руки
раскинуты на уровне плеч. Доставание носком левой
ноги кисти правой руки – 8 раз и наоборот – 8 раз.

Упражнение № 11. И. п. – стоя. Подъем на нос-
ках – 8 раз, бег трусцой и быстрая ходьба – 30 – 50
шагов.

P.-O. Astrand, K. Rodahl рекомендуют эффек-
тивные физические тренировки, не требующие спе-
циальных навыков и дорогостоящих сооружений.
Этот комплекс подходит как в качестве первичной,
так и в качестве вторичной профилактики ИБС [19].

Физическая тренировка включает следующие
этапы:
1. Тренировка начинается с 5-минутной разминки –
ходьба и бег трусцой.

2. Затем взбегание на горку с максимальной или до-
пустимой по состоянию здоровья скоростью (дис-
танция 25 шагов). Спуск вниз и повторное взбега-
ние наверх. Повторяется 5 раз . Общая
продолжительность этапа – 5 мин. Он способству-
ет развитию мышц и брюшного пресса.

3. Бег по ровной местности со скоростью около 80%
максимальной в  течение 3 – 4 мин с последую-
щим 3-минутным отдыхом. Повторяется 3 –  4 раза.
Данный этап способствует тренировке сердечно-
сосудистой и  дыхательной систем.

4.После остывания – водные процедуры.
 Вся тренирующая программа занимает 30 –

40 мин и должна проводиться 3 – 5 раз в неделю.
Нетренированные люди пожилого возраста вместо
бега начинают программу с быстрой ходьбой.

Выводы.
1. В настоящее время ССЗ являются основной при-
чиной заболеваемости, инвалидности и смертнос-
ти населения экономически развитых стран.

2. Лечение, реабилитация и профилактика «болез-
ней цивилизации» требуют разработки эффектив-
ных мер борьбы с гиподинамией. Они выдвигают
необходимость широкого внедрения в практику
современных тестов для углубленной оценки фун-
кционального состояния человека в целом, а так-
же применения действенных лечебных, реабили-
тационных и профилактических программ.

3. Среди многообразия ССЗ особого внимания зас-
луживает ИБС – заболевание, связанное с дисфун-
кцией миокарда вследствие нарушения его крово-
снабжения из-за патологических изменений в
системе коронарных артерий.

4. ЛФК являются эффективным и безопасным мето-
дом профилактики и физической реабилитации у
больных ИБС. Специальные программы физичес-
ких тренировок предназначены в первую очередь
для активизации резервов ССС, т.е. для развития
аэробной способности пациента.

5. Методика ЛФК зависит от клинической формы ИБС,
степени тяжести течения, коронарного резерва, на-
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личия осложнений и сопутствующих заболеваний,
возраста и исходного состояния здоровья пациента.
При подборе физической нагрузки необходимо учи-
тывать режим, назначенный больному.

Дальнейшие исследования предполагается
посвятить изучению других аспектов комплексной
реабилитации больных ИБС.
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ЗАОХОЧЕННЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ

МЕДИЧНИХ ГРУП ЧЕРЕЗ САМОСТІЙНЕ
СКЛАДАННЯ ТА СИСТЕМАТИЧНЕ
ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ
РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ
Філатова З. І., Смольц Т. В.,
Щербак Л. Н., Гловацька І. В.

Національний педагогічний університет
ім. М. П. Драгоманова

Анотація. В даній роботі досліджується взаємозв’язок успі-
шного проведення занять з фізичного виховання зі студента-
ми спеціальних медичних груп через самостійне складання і
систематичне виконання комплексу ранкової гімнастики. П-
родемонстровані результати власних досліджень щодо праг-
нення студентів спеціальних медичних груп вести здоровий
спосіб життя. Досліджується процес формування позитив-
ної мотивації до занять фізичним вихованням загалом. По-
дані рекомендації щодо покращення загального стану здоро-
в’я студентів через самостійне складання і систематичне
виконання комплексу ранкової гімнастики.
Ключові слова: здоровий, спосіб, життя, ранкова, гімнас-
тика, профілактика, студент, спеціальної, медичної, групи,
фізична , культура.
Аннотация. Филатова З.И., Смольц Т.В., Щербак  Л.Н.,
Гловацкая И.В. Поощрение  к здоровому способу жизни
студентов специальных медицинских групп через само-
стоятельное  составление  и систематическое  выполнение
комплекса утренней гимнастики. В данной работе исследу-
ется взаимосвязь успешности проведения занятий по физичес-
кому воспитанию  со студентами специальных медицинских
групп через самостоятельное составление и систематическое
выполнение комплекса утренней гимнастики. Продемонстри-
рованы результаты собственных исследований о желании сту-
дентов специальных медицинских групп вести здоровый образ
жизни. Исследуется процесс формирования позитивной моти-
вации к занятиям физической культурой в целом. Поданы реко-
мендации об улучшении общего состояния здоровья студентов
через самостоятельное составление и систематическое выпол-
нение комплекса утренней гимнастики.
Ключевые слова: здоровый, образ, жизнь, утренняя, гим-
настика, профилактика, студент, специальной, медицинской,
группа, физическое, воспитание.
Annotatіon. Fіlatova Z. І., Smol’c T. V., Scherbak L. N.,
Glovac’ka І. V. Encouragement to the healthy method of
lіfe of students of task medіcal forces іs through the
іndependent draftіng and systematіc іmplementatіon of
complex of mornіng gymnastіcs.  Іn thіs work
іntercommunіcatіon of success of conductіng of employments
іs probed on physіcal educatіon wіth the students of task medіcal
forces through the іndependent draftіng and systematіc
іmplementatіon of complex of mornіng gymnastіcs. The results
of own researches are shown about the desіre of students of task
medіcal forces to conduct the healthy way of lіfe. The process
of formіng of posіtіve motіvatіon іs probed to employments
by a physіcal culture on the whole.  Gіven recommendatіon
about the іmprovement of the general state of health of students
through the іndependent draftіng and systematіc
іmplementatіon of complex of mornіng gymnastіcs.
Key words: healthy, way, lіfe, mornіng, gymnastіc, preventіve,
maіntenance, students, specіal, medіcal, group, physіcal, traіnіng.

Вступ.
В умовах сучасної складної соціально-еконо-

мічної ситуації, коли науково-технічний прогрес відда-
ляє людину від природного середовища, проблема
виживання нації в значній мірі залежить від здоров’я
підростаючого покоління. Відповідно до Закону “Про
освіту” одним з принципів на якому має базуватися
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навчально-виховна діяльність закладів освіти є орган-
ічний зв’язок з національною історією, культурою та
традиціями.

Основним компонентом нової системи націо-
нальної освіти повинні стати знання про формуван-
ня, збереження і укріплення здоров’я. Тому, в освітній
сфері України здійснюється реорганізація навчаль-
но-виховного процесу. Він орієнтований на підготов-
ку спеціалістів, що володіють знаннями і навиками
укріплення здоров’я людини методиками фізичної
реабілітації. Одночасно з цим, є потреба розробити
науково-методичні основи фізкультурно-оздоровчої
роботи зі студентами. Особливо це стосується сту-
дентів спеціальних медичних груп, кількість яких, як
свідчить статистика, продовжує зростати.

Сьогодні у навчальних закладах збільшується
кількість студентів спеціальної медичної групи. Од-
ним з найефективніших засобів профілактики захво-
рювань молодих людей, їх фізичної, психологічної та
соціальної реабілітації є самостійне систематичне
виконання комплексу ранкової гімнастики.

Заохочення до здорового способу життя сту-
дентів спеціальних медичних груп через самостійне
складання та систематичне виконання комплексу ран-
кової гімнастики, в тому числі, є надзвичайно акту-
альною.

Теоретичним підґрунтям розвитку фізичного
виховання є роботи відомих учених: А. Волошина,
О. Духновича, А. Макаренка, С. Русової, С. Сіропол-
ка, В. Сухомлинського, К. Ушинського та інших. Про-
блематика терапевтичної дії комплексу ранкової гімна-
стики зацікавила вчених і практиків досить давно.

На необхідність навчання студентів здорового
способу життя вказала ще Всесвітня організація охо-
рони здоров’я з проблем молоді, розробляючи „Стра-
тегію досягнення здоров’я для всіх”. Однією з складо-
вих цієї стратегії є проходження молодими людьми
курсу спеціальної підготовки з питань здорового спо-
собу життя [7,1].

Важлива методологічна проблема – заохочен-
ня до здорового способу життя студентів спеціаль-
них медичних груп [3, 1]. В роботах вітчизняних ав-
торів були розроблені рекомендації різноманітних
комплексів фізкультурних вправ з урахуванням особ-
ливостей професій і зв’язаних з ними енергетичних
затрат. [4,6]

Відповідно до теорії Д. Узнадзе, міцність такої
установки залежить від частоти її виникнення і
цінності для суб’єкта. Людське життя є абсолютною
цінністю, тому що це єдина умова і критерій будь-
якої іншої цінності. Така установка – це своєрідний
необхідний фундамент для постійного пошуку, роз-
витку, удосконалення і поглиблення наявних уявлень.
Формування у студентів спеціальних медичних груп
цього когнітивного компонента загальмоване через
те, що сформована система освіти не розвиває на-
лежної мотивації до здорового способу життя.[2,5]

Ця робота допоможе зацікавити студентів до за-
нять фізичним вихованням, привчити їх вести здоровий
спосіб життя, покращити загальний стан здоров’я.

Робота виконана за планом НДР національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи є заохочення студентів

спеціальних медичних груп до здорового способу
життя та формування позитивної мотивації студентів
до занять фізичним вихованням через самостійне
складання та систематичне виконання комплексу ран-
кової гімнастики.

Методи дослідження. Для вирішення постав-
леної мети використовувались наступні методи: аналіз
і узагальнення отриманих даних; антропометрія; пе-
дагогічне тестування; анкетування; бесіди.

Результати досліджень.
Здоров‘я людини є складовою глобального

значення, що може розглядатися як філософська, соц-
іальна, економічна, біологічна, медична категорії, як
об‘єкт споживання, як додатковий капітал, як індиві-
дуальна і суспільна цінності, явище системного ха-
рактеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточую-
чим середовищем [2, 5].

Заохочення - це сигнал про самоствердження,
яке вже відбулося, тому в ньому міститься суспільне
визнання того підходу, того способу дій, того став-
лення до дій, які обрані та реалізуються і дитиною, і
дорослим.

Заохочення сприяє закріпленню позитивних
форм поведінки. Почуття задоволення після заохо-
чення викликає у вихованця приплив енергії, впев-
неність у своїх силах. Особливо ефективне заохочен-
ня при роботі зі студентами, які більш чутливі до
зовнішньої оцінки їх вчинків та поведінки. Найваж-
ливіші умови педагогічної ефективності заохочення:
1.Справедливість заохочення.
2.Очевидність для нагородженого та інших учасників
подій справедливості заохочення.

3.Своєчасність заохочення.
4.Дотримання міри в заохоченні, адже надмірне зао-
хочення може призвести до його знецінювання,
формування завищеної самооцінки, очікування
винагороди за найменший успіх.

Заохоченням для студентів спеціальних медич-
них груп є поліпшення загального стану здоров’я,
зникнення симптомів певних захворювань, покра-
щення зовнішнього вигляду та фізичної форми, нор-
малізація сну.

Основним змістом діяльності по формуван-
ню здорового способу життя є розробка і реалізація
соціальних проектів, які спираються на певні переду-
мови, принципи, завдання, стратегії, механізми, виз-
начені формуванням здорового способу життя як
науковою дисципліною, і мають на меті покращення
здоров‘я студентів спеціальних медичних груп.

Студентська молодь не дотримується здорово-
го способу життя перш за все тому, що не володіє
достатніми знаннями і навичками з даного питання. В
сім’ї, побуті, навчальних закладах, трудових колекти-
вах відсутні подібні добрі традиції, необхідні умови для
цього, а найголовніше, що в масштабах країни немає
істинної потреби вести здоровий спосіб життя.
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Найважливішою педагогічною задачею є фор-
мування у студентів такої системи поглядів на життя,
у якій здоров’я було б найважливішою цінністю.

У структурі сучасної освіти закладений прин-
цип: „навчати всіх”. Але при цьому майже повністю
відсутній диференційований підхід.

Знання, які передаються педагогами, можуть
не тільки створювати, але й руйнувати. Все, в кінце-
вому рахунку, залежить від мотивів. Визначаючи го-
ловний мотив студента, педагог зможе не тільки кра-
ще пізнати його, але також, що більш важливо,
допомогти йому самого себе зрозуміти.

Для досягнення поставленої мети за даними
медичних довідок студенти з вадами здоров’я були
виділені в спеціальну медичну групу, що була под-
ілена порівну на дві підгрупи: контрольну, під час
роботи з якою застосовувались традиційні методики,
і експериментальну, під час роботи з якою викорис-
товувались інноваційні методи і прийоми, а саме са-
мостійне складання та систематичне виконання ком-
плексу ранкової гімнастики, що сприяло заохоченню
студентів до систематичних занять фізичним вихован-
ням та здоровому способу життя. Загальна кількість
студентів, що взяли участь у дослідженні, склала 94
особи. Спочатку всі вони відповіли на одне питання
(табл. 1).

Після 12 учбових занять було проведено анке-
тування, за допомогою якого виявили позитивні зміни
в організмі студентів експериментальної групи після
систематичного виконання комплексу ранкової гімна-
стики. Результати анкетування зображено графічно
(рис. 1):
- 60 % опитуваних – стабілізація артеріального тиску (а),
- 18% – покращення функціонування всього орган-
ізму (б),

- 12% – стабілізація настрою (в),
- 10% – нормалізація сну (г).

Корисність дотримання здорового способу
життя та систематичного виконання комплексу ран-
кової гімнастики відзначають і самі студенти, які бра-
ли участь в дослідженні.

У цьому можна переконатися, розглянувши
приведені нижче результати анкетування (табл. 2).

З наведеної таблиці  видно, що подобається
виконувати комплекс ранкової гімнастики 97% екс-
периментальної та 87% контрольної групи (табл. 3).

Комплекс ранкової гімнастики систематично
виконують 78% експериментальної групи проти 12%
контрольної (табл. 4).

Вважають за потрібне систематично викону-
вати комплекс ранкової гімнастики 95% експеримен-
тальної групи проти 31% контрольної (табл. 5).

З проведеного дослідження видно, як збільши-
лась мотивація до відвідування занять з фізичного
виховання студентів спеціальних медичних груп. У
97% студентів експериментальної групи збільшилось
бажання відвідувати заняття з фізичного виховання
та вести здоровий спосіб життя.

На наступному етапі роботи ми провели індив-
ідуальні та групові бесіди, сутність яких заключалася в

тому, щоб з’ясувати рівень усвідомлення студентами
спеціальної медичної групи важливості занять ранко-
вою гімнастикою з метою покращення загального ста-
ну організму, формування здорового способу життя.
Результати бесіди зазначені нижче (рис. 2):
· 69% студентів усвідомлюють позитивний вплив
ранкової гімнастики на стан свого здоров’я(1кв);

· 11% змін не відчули, але продовжують займатися
ранковою гімнастикою(2кв);

· 22% відчули поліпшення своєї фізичної форми за-
галом(3кв).

Висновки.
Формування здорового способу життя є не-

обхідною умовою для заохочення студентів спеціаль-
них медичних груп до занять фізичним вихованням.

При самостійному складанні та систематич-
ному виконанні комплексу ранкової гімнастики вже
через 1-2 місяці досягається помітний позитивний
ефект впливу на організм, і в подальшому формуєть-
ся позитивний поштовх до занять ранковою гімнас-
тикою. Крім того, витривалість до фізичних наванта-
жень в процесі багатомісячних занять продовжує
зростати.

97% студентів спеціальної медичної групи
відчули покращення свого фізичного стану завдяки
самостійному складанню та систематичному вико-
нанню комплексу ранкової гімнастики, що сприяло
заохоченню до здорового способу життя загалом.

В той час як студенти відзначали погіршення
стану здоров’я після 2 тижнів перерви в заняттях. У
студентів зникає бажання займатися фізичними впра-
вами, а вже через 1-2 місяці активної роботи не мен-
ше 4-х годин на тиждень досягається помітний пози-
тивний ефект впливу на організм.

Без спеціальної, цілеспрямованої роботи та
створення педагогічних умов у навчальному закладі
знання про здоровий спосіб життя не стають ціннісни-
ми орієнтаціями, не розвивається мотивація до тур-
боти про власне здоров’я.

Здоровий спосіб життя повинен усвідомлю-
ватися підлітками як цінність і переживатися як по-
треба.

Проведення подальшого дослідження перед-
бачає вивчення інших проблем, методик проведення
фізкультурно-оздоровчих занять студентів спеціаль-
них медичних груп та заохочення до здорового спо-
собу життя.
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Таблиця 1 

Чи відвідували Ви уроки фізичного  виховання  в школі? 
Експериментальна група Контрольна група 

Так Ні Так Ні 
67% 33% 54% 46% 
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Таблиця 2 

Чи подобається Вам виконувати ранкову гімнастику? 
Експериментальна  група Контрольна група 

Так Ні Так Ні 
97% 3% 87% 13% 

 
Таблиця 3 

Чи виконуєте Ви комплекс вправ з ранкової гімнастики кожного дня? 
Експериментальна  група Контрольна група 

Так Ні Інколи Так Ні Інколи 
78% 2%  20% 12% 48% 40% 

 
Таблиця 4 

Чи потрібно Вам взагалі займатись ранковою гімнастикою? 
Експериментальна  група Контрольна група 

Так Ні Інколи Так Ні Інколи 
95% 3% 2% 31% 29% 40% 

 
Таблиця 5 

Чи збільшується у вас бажання відвідувати заняття з фізичного виховання  
після постійного виконання комплексу ранкової гімнастики? 

Експериментальна  група Контрольна група 
Так Ні Так Ні 
97% 3% 44% 56% 

 

1 кв

2 кв

3 кв    

1 кв 2 кв 3 кв

Рис. 2. Результати бесіди

Рис. 1. Результати анкетування
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КОМПЛЕКС ІНФОРМАТИВНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕСТІВ

ДЛЯ ОРІЄНТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ
НА РІЗНІ ЗМАГАЛЬНІ ДИСТАНЦІЇ

Флерчук В.В.
Хмельницький національний університет,

м. Хмельницький

Анотація. Обґрунтований комплекс інформативних критеріїв
тестів, що рекомендують при відборі орієнтації спортсменів,
які спеціалізуються на каное до різних змагальних дистанцій,
розроблені експертами у веслуванні на байдарках  і каное.
Для веслувальників першої групи характерними є тести з
максимальної сили, силової витривалості, швидкісних якос-
тей. Для спортсменів другої групи тести пріоритетними є
високі показники швидкісних якостей, силової та швидкісної
витривалості. Тести для спортсменів третьої групи відібрані
за високими показниками  аеробної потужності, фізичними
якостями швидкісної, загальної витривалості.
Ключові слова: тести, орієнтація спортсменів, змагальні
дистанції.
Аннотация. Флерчук В .В.  Комплекс информативных
педагогических тестов  для ориентации спортсменов  на
разные соревновательные дистанции. Обоснован  комп-
лекс информативных критериев тестов, рекомендуемых при
отборе ориентации спортсменов, специализирующихся на
каноэ к различным соревновательным дистанциям, разрабо-
танные экспертами в гребле на байдарках и каноэ. Для спорт-
сменов первой группы характерными являются тесты мак-
симальной силы, силовой выносливости, скоростных качеств.
Для спортсменов второй группы приоритетными являются
высокие показатели скоростных качеств, силовой и скорост-
ной выносливости. Тесты для спортсменов третьей группы
отобраны по высоким показателями аэробной мощности,
физическим качествам скоростной и общей выносливости.
Ключевые  слова: тесты, ориентация спортсменов, сорев-
новательные дистанции.
Annotation. Flerchuk V.V. Complex pedagogical tests for
orientation of the sportsmen to different competitive
distances.  The analysis of selection and orientation of the
sportsmen – canoeing to various competitive distances distances
developed by experiments in rowing on kayak and a canoe is
submitted. For sportsmen of the first bunch tests of maximum
force, power persistence, high-speed qualities are characteristic.
For sportsmen of the second bunch high parameters of high-
speed qualities, power and high-speed persistence are priority.
Tests for sportsmen of the third bunch are selected on high by
parameters of aerobic vigor, to physical qualities of high-speed
and general persistence.
Keywords: tests, orientation of the sportsmen, competitive
distances.

Вступ.
Одним з головних питань в системі підготовки

спортсменів є проблема спортивного відбору і оріє-
нтації підготовки спортсменів. Зацікавленість даною
проблемою пояснюється бурхливим зростанням
спортивних результатів в останні роки. Тому виникає
необхідність пошуку фізично обдарованих, талано-
витих людей, спроможних демонструвати високі
спортивні результати [2, 3, 4, 5].

Вирішення проблеми відбору і спортивної
орієнтації ґрунтується на врахуванні конкретних умов
навчально-тренувального процесу і особливостей
формування спортивної майстерності на різних ета-
пах підготовки [6, 7].

Саме на етапі спеціалізованої базової підготов-
ки основним завданням є визначення виду змагань,
та дисциплін в яких буде спеціалізуватися спортсмен,
визначення провідних фізичних якостей та функціо-
нальних особливостей [7].

Аналіз спеціальної літератури дозволив визна-
чити значну перевагу використання педагогічних кри-
теріїв при відборі і орієнтації спортсменів поряд з
функціональними, реєстрація яких вимагає спеціаль-
них умов і діагностичної апаратури. Зокрема, ряд
досліджень у веслуванні присвячено пошуку нових
педагогічних показників, розробці тестів, оцінки рівня
розвитку спеціальних фізичних якостей і специфіч-
них особливостей.

Показники можна розглядати також в якості
критеріїв відбору і орієнтації спортсменів на третьо-
му етапі багаторічного відбору для об’єктивної оцін-
ки спортсменів, індивідуальних здібностей і схильності
до спринтерської або стаєрської роботи, а також мо-
жуть бути використані для корекції тренувального
процесу [6, 7].

У видах спорту з циклічною структурою рухів,
акцент робиться на розвиток сили, силової та швидк-
існої витривалості. Є всі передумови стверджувати,
що у циклічних видах спорту, на етапі спеціалізованої
базової підготовки багаторічного вдосконалення, в
залежності від віку, початку занять спортом, необхід-
но диференціювати тренувальний процес спортсменів
з урахуванням схильності до роботи різної витрива-
лості [1, 4].

Рівень розвитку швидкісно-силових можливо-
стей веслувальників і їх витривалості складають ос-
нову спеціальної фізичної підготовленості. Вона виз-
начається можливостями функціональних систем
організму спортсмена, що забезпечує ефективну
змагальну діяльність [3].

На підставі оцінки фізичного розвитку, функ-
ціональних, морфологічних і психофізіологічних мож-
ливостей спортсменів, що спеціалізуються у веслу-
ванні на каное дається оцінка не тільки сильних і
слабких сторін підготовленості, але і здійснюється ор-
ієнтація на спеціалізацію окремих дисциплін. Ці по-
ложення знайшли своє відображення й у практичних
розробках тестів і нормативів, що рекомендуються
для орієнтації на різні змагальні дистанції. Таким чи-
ном проблема, що розглядається в статті є актуаль-
ною та значущою.
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Дослідження виконуються відповідно до Зве-
деного Плану НДР Міністерства у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту України у сфері фізичної культури і
спорту на 2006-2010 рр.. за темою 2.3.1. “Обґрунту-
вання сучасної системи відбору та орієнтації спорт-
сменів в різних видах спорту”

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – визначити спеціалізовані тес-

ти для оцінки можливостей і здібностей спортсменів
у веслуванні на каное з подальшою орієнтацією на
змагальні дистанції.

Методи й організація досліджень. В роботі
було використано аналіз літературних джерел, спос-
тереження, тестування, статистичні методи.

Результати досліджень і їх обговорення.
Спеціальні дослідження в циклічних видах

спорту дали можливість виділити групу показників
для оцінки схильності спортсменів до роботи сприн-
терської або стаєрської спрямованості. До групи пе-
дагогічних показників ввійшли антропометричні дані,
спеціалізовані сприйняття показники, що характери-
зують прояв рухових якостей (швидкісних здібностей,
вибухової сили, спеціальної витривалості).

Для визначення інформативних спеціалізованих
тестів, що в найбільшому ступені відображають мож-
ливості спортсменів у веслуванні на каное, схильних
до роботи різної спрямованості було проведено екс-
пертне опитування та аналіз спеціальної літератури. В
опитуванні взяли участь 22 експерти, 10 з них – заслу-
жені тренери України, 12- тренери вищої категорії.

При проведенні експертної оцінки узгод-
женість думок експертів визначалась за допомогою
коефіцієнта конкордації (W=0.89), що свідчило про
однорідність обраної групи фахівців та узгодженість
думок.

Експерти з веслового спорту визначили
провідні фізичні якості. що є приоритетними для
спортсменів з веслування на каное. Це – витривалість,
силові і швидкісні здібності. При цьому експертами
було зазначено пріоритетність розвитку цих якостей
в залежності від періоду підготовки в річному циклі.

Проведений аналіз літератури та опитування
тренерів дозволив виявити спеціальні тести на воді та
суші, що характеризують фізичні якості спортсменів
та визначити їх значущість для спортсменів, що спец-
іалізуються на дистанціях 200, 500 та 1000 м. (табл. 1, 2).

Отримані результати досліджень, показали, що
у веслуванні на каное використовується цілий арсе-
нал різноманітних вправ.

Для визначення здатності до спринтерської
роботи (200 м), фахівці пропонують використовува-
ти тести, що характеризують максимальну силу і си-
лову витривалість, а також швидкісні можливості.
Серед таких тестів значущими: жим і тяга штанги мак-
симальної ваги (48 і 49 балів), визначення станової
сили розгиначів тулуба (53 бали), жим штанги (30 кг)
за 2 хв.(55 балів), і біг 50 м з ходу (56 балів). Запропо-
новані тести дають можливість оцінити рівень роз-
витку систем організму, що забезпечує ріст гранич-
ної потужності роботи. Для оцінки спеціальної
фізичної підготовленості рекомендовані тести на виз-

начення швидкісно-силових якостей та спеціальної
витривалості, а саме: веслування 2х50 м (30 балів) з
місця через 4 хв., (30 балів) та з ходу (38 балів), веслу-
вання на 200 м (33 бали), проходження 100-метрової
дистанції з місця (36 балів) і веслування 4х50 м макси-
мально з ходу (37 балів). Ці тести використовуються
для оцінки швидкісних здібностей і ефективності стар-
тового прискорення, 50 м з ходу – відображає розви-
ток граничної потужності роботи. Для оцінки рівня
швидкісної витривалості пропонується використову-
вати показник часу проходження дистанції 200 м.

Для групи спортсменів, що спеціалізується на
дистанції 500 м, властивий високий рівень анаероб-
ної продуктивності. Ця група спортсменів
відрізняється від інших груп, високими показниками
силової витривалості, швидкісними можливостями,
швидкісною та загальною витривалістю. Ці якості ре-
комендовано оцінювати за допомогою таких тестів:
жим і тяга штанги (30 і 40 кг) за 2 хв.(39 і 40 балів), біг
– 1500 м (68 бали), біг 800 м (69 балів) і біг 400 м (70
балів). Для оцінки спеціальної фізичної підготовле-
ності в цій групі визначено тести – веслування 300 м
(55 балів), веслування 4х250 м з місця через 20 с, (57
балів), веслування 250 м (63 бали), веслування 2х300
м з місця, (66 балів), проходження змагальної дис-
танції 500 м (68 балів). За допомогою вище згаданих
тестів можна оцінити гліколітичну потужність орган-
ізму спортсмена.

Для 3-ї групи спортсменів, що спеціалізується
на дистанції 1000 м, на думку експертів провідною є
аеробна потужність систем організму, а основною
фізичною якістю є витривалість. Для оцінки фізичній
підготовленості даної групи рекомендовано тести: біг
3000 м, 1500 м (54 і 55 балів відповідно), жим і тяга
штанги (30 і 40 кг) за 2 хв. (56 і 57 балів), крос 5000 м (63
бали). Для оцінки спеціальної підготовленості на воді
для спортсменів цієї групи можна виділити: веслу-
вання 2х500 м через 1 хв. (35 балів), веслування 4х250
м з місця через 20с (57 балів), веслування 4х500 м
через 1 хв. (58 балів), проходження змагальної дис-
танції 1000 м (34 бали), тестовий норматив проход-
ження дистанції 2000 м (45 балів).

Таким чином проведення дослідження дозво-
лило визначити групу тестів, що характеризують мож-
ливості та здібності спортсменів у веслуванні на ка-
ное та дозволяє орієнтувати спортсменів на етапі
спеціалізованої базової підготовки на конкретні зма-
гальні дистанції. Для спортсменів, яких орієнтують
виступати на дистанції 200 м запропоновано наступні
тести:
загальної фізичної підготовленості:

- жим штанги лежачи на спині, вага максимальна, кг;
- тяга штанги лежачи на спині, вага максимальна, кг;
- визначення станової сили розгиначів тулуба, кг;
- жим штанги лежачи на спині (30кг) за 2хв., кількість
разів;

- біг 50м з ходу, с.
спеціальної фізичної підготовленості:

- веслування 2х50м з місця через 4хв., кращий ре-
зультат, с;

- веслування 200м, макс., с;
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Таблиця 1. 
Спеціальні тести для оцінки загальної фізичної підготовленості спортсменів у веслуванні на каное 

 
Група спортсменів,  

що спеціалізується на дистанції 
1-ша група, 

200м 
2-га група, 

500м 
3-тя група, 

1000м 

 
Тест 

Σ, сума 
балів 

ранг Σ сума 
балів 

ранг Σ сума 
балів 

ранг 

На визначення силових можливостей: 

1 жим штанги лежачи на спині, 
вага макс, кг 

48 1* 78 8 95 11 

2 тяга штанги лежачи на спині, 
вага макс, кг 

49 2* 79 9 100 12 

3 визначення станової сили 
розгиначів тулуба, кг 

53 3* 91 10 90 10 

Максимальної 
сили 
 

4 визначення статичної сили 
згиначів кисті, кг 

104 13 130 16 143 20 

5 кидок набивного м’яча (3кг) з 
положення сидячи 

97 10 122 15 138 18 
Швидкісної 
сили 

6 стрибок з місця в гору 119 15 152 20 159 21 

7 
жим штанги лежачи на спині 
(30кг) за 2хв., к-ть разів 

55 4* 39 1* 56 3* 
Силової 
витривалості 

8 
тяга штанги лежачи на животі 
(40кг) за 2хв., к-ть разів 

58 6 40 2* 57 4* 

На визначення швидкісних можливостей 
9 біг 25 м з ходу, час 61 8 107 12 140 19 
10 біг 50м з ходу, час 56 5* 99 11 130 15 
11 біг 100м ,час 71 9 73 6 116 14  

12 біг 4х25 м макс. з ходу, час 59 7 109 13 132 17 

На визначення витривалості 

13 біг 400м, час 98 11 70 5* 105 13 
14 біг 800м, час 111 14 69 4* 88 9 Швидкісна 

витривалість 
15 біг 4х100м макс. з ходу, час 102 12 76 7 131 16 

16 біг 1500м, час 131 16 68 3* 55 2* 
17 біг 3000м, час 148 17 121 14 54 1* 
18 біг 5000м, час 161 18 137 19 63 5* 
19 біг 10 000м, час 162 19 154 21 77 7 
20 плавання 1000 м, час 165 20 131 17 79 8 

Загальна 
витривалість 

21 біг на лижах 10 000м ,час 176 21 135 18 66 6 
 

- веслування 100м з місця, с;
- веслування 4х50м макс., з ходу, с;
- веслування 2х50м з ходу через 4хв., кращий ре-
зультат, с.
Для спортсменів, яких орієнтують виступати

на дистанції 500 м запропоновано наступні тести:
оцінки загальної фізичної підготовленості:

- жим штанги лежачи на спині (30кг) за 2хв., кількість
разів;

- тяга штанги лежачи на животі (40кг) за 2хв., кількість
разів;

- біг 1500м, с;
- біг 800м, с;
- біг 400м, с.

оцінки спеціальної фізичної підготовленості:
- веслування 300м, макс., с;
- веслування 250м, макс., с;
- веслування 4х250м з місця через 20с., середній час
від суми, с;

- веслування 2х300м з місця, відпочинок до віднов-
лення, кращий результат, с;

- проходження обраної змагальної дистанції 500м
або 1000м., с.
Для спортсменів, яких орієнтують виступати

на дистанції 1000 м запропоновано наступні тести:
загальної фізичної підготовленості:

- біг 3000м, с;
- біг 1500м, с;



150

Таблиця 2. 
Спеціальні тести для оцінки спеціальної фізичної підготовленості  спортсменів у веслуванні на каное 

 
Група спортсменів,  

що спеціалізується на дистанціях 
1-ша група 

200м 
2-га група 

500м 
3-тя група 1000м 

 
Тест 

Σ  
сума 
балів 

ранг Σ 
сума 
балів 

ранг Σ  
сума 
балів 

ранг 

На визначення швидкісно-силових можливостей : 
1 2х50м з ходу через 4хв., кращий результат 38 5* 110 11 160 16 
2 2х50м з місця через 4хв., кращий результат 30 1* 107 10 158 15 
3 веслування 100м з місця 36 3* 93 9 145 13 
4 веслування 4х50 м макс. з ходу 37 4* 113 12 148 14 
На визначення спеціальної витривалості: 
5 веслування 3х100 м макс. з місця , час 50 6 85 8 127 12 
6 веслування 200м , макс., час 33 2* 80 7 116 10 
7 веслування 250м, макс., час 63 7 63 3* 118 11 
8 веслування 300м , макс., час 84 8 55 1* 106 9 

9 веслування 2х300м з місця, відпочинок до 
відновлення, кращий результат 

88 9 66 4* 84 7 

10 веслування 4х250м з місця через 20с, середній час 107 10 57 2* 57 4* 
11 веслування 2х500м через 1хв., середнє від суми 131 11 79 6 35 2* 

12 проходження обраної змагальної дистанції 500м 
або 1000м 

133 12 68 5* 34 1* 

На визначення загальної витривалості 
13 веслування 2000 м, час 151 13 138 14 45 3* 
14 веслування 3х2000м через 15-20 хв., час за сумою 159 15 154 15 78 6 
15 веслування 4х500м через1хв., середній час 157 14 114 13 58 5* 
16 веслування 5000м, час 170 16 166 16 85 8 

 
- жим штанги лежачи на спині (30кг) за 2хв., кількість
разів;

- тяга штанги лежачи на животі (40кг) за 2хв., кількість
разів;

- біг 5000м, с.
спеціальної фізичної підготовленості:

- проходження обраної змагальної дистанції 500м
або 1000м., с;

- веслування 2х500м через 1хв., середній час від
суми, с;

- веслування 2000 м. макс., с;
- веслування 4х250м з місця через 20с., середній час
від суми, с;

- веслування 4х500м через1хв., середній час від суми, с.
Висновки.
Узагальнюючи результати дослідження серед

провідних фахівців, можна зробити висновок, що для
веслувальників 1-ї групи (200 м) характерними є тес-
ти з максимальної сили, силової витривалості, а та-
кож швидкісних якостей. Для спортсменів 2-ї групи
(500 м) тести підібрані таким чином, що пріоритетни-
ми є високі показники швидкісних якостей, силової
та швидкісної витривалості. Тести для спортсменів 3-
ї групи (1000 м) відібрані за високими показниками
аеробної потужності, та фізичними якостями швидк-
існої та загальної витривалості.

Аналіз спеціальної літератури щодо спортив-
ного відбору і орієнтації свідчить про те, що у веслу-
ванні на байдарках і каное відсутня єдина комплекс-
на система тестів для орієнтації веслувальників на етапі
спеціалізованої базової підготовки, й очевидно, що
деякі з найбільш розповсюджених показників не є
досить інформативними.

Необхідно відмітити, що незважаючи на об-
ґрунтованість рекомендацій педагогічність тестів для
орієнтації каноїстів, не надано чітких вказівок щодо
нормативів і модельних характеристик конкретних
показників для спортсменів різної підготовленості, що
є перспективою подальших досліджень.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ЗМІНИ
У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ
ПО ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННЮ
Цибіз Г., Черниш Н., Коваленко С.,
Донцова Г., Верещагина Е., Кухта І.

Черкаський державний технічний університет

Анотація. У запропонованій статті авторів кафедри фізич-
ного виховання (ФВ) виносяться на дискусію отримані ре-
зультати покращення психологічних та фізичних показників
у студентів основної (ОМГ) та спеціальної медичних  груп
(СМГ) у першу чергу за рахунок індивідуалізації фізичних
навантажень  (ФН), а також індивідуальних  психологічних
підходів на заняттях з ФВ. На думку авторів саме індивідуа-
лізація ФН (особливо у психологічному підході) та розподіл
на відповідні навчальні підгрупи [1] надає додаткову спро-
можність значного покращення рівня функціонального і
фізичного розвитку (РФФР). Такий розподіл, що відбувається
при проведенні занять з ФВ із студентами ОМГ і СМГ, а
також використання оригінальної системи занять з ФВ та
психологічних підходів і є, на думку авторів, тією основою,
яка викликає оптимізацію ФН і поліпшення РФФР.
Ключові слова: фізичні навантаження , оптимізація наван-
тажень, РФФР.
Аннотация. Цибиз Г., Черниш Н., Коваленко С., Донцо-
ва Г., Верещагина Э., Кухта И. Психологическое  и физи-
ческое  изменения у студентов на занятиях по физичес-
кому воспитанию .  В предлагаемой авторами кaфедры
физического воспитания (ФВ) выносятся на   дискуссию по-
лученные результаты изменений уровня функционального и
физического развития (УФФР) у студентов основной и спе-
циальной медицинской групп прежде всего за счёт индиви-
дуализации физических нагрузок (ФН), а также за счёт осо-
бенных психологических подходов на занятиях по ФВ. По
мнению авторов именно индивидуализация  ФН (особенно в
психологическом аспекте) и распределение на  соответству-
ющие учебные подгруппы [1] даёт дополнительную возмож-
ность значительного улучшения УФФР. Такое распределе-
ние,  осуществляемое при проведении занятий  по ФВ со
студентами основной и специальной медицинской групп, а
также использование оригинальной системы занятий ар ФВ
[2, 3, 4]  и психологических подходов является по мнению
авторов той основой, какая вызывает оптимизацию  ФН и
улучшение УФФР.
Ключевые слова: физические нагрузки, физическое вос-
питание, учебные подгруппы.
Annotation. Tsibiz G.,  Chernish N.,  Kovalenko S.,
Dontsova G., Vereschagina E., Kuhta I. Psychological and
physical changes at students on employment on physical
training.  In the department of physical education  authors
offered results of changes of level of functional and physical
development dart out on   a discussion for students basic and
special medical groups foremost due to individualization of the
physical loadings, and also due to the special psychological
approaches on employments on physical education. In opinion
of authors exactly individualization of physical education
(especially in psychological aspect) and distributing on the
proper educational sub-groups [1] gives additional possibility of
considerable improvement of UFFR. Such distributing, carried

out during the leadthrough of employments on physical
education with students basic and special medical groups, and
also use of the original system of employments an are of physical
education [2, 3, 4]  and psychological approaches is in opinion
of authors that basis, what causes optimization of physical
loadings and improvement of level of functional and physical
development.
Keywords: physical loadings, physical education, educational
sub-groups.

Вступ.
Практично немає людини, яка б не знала про

негативні тенденції погіршення стану здоров’я у сту-
дентів та учнівський молоді. З цим також пов’язане і
поступове збільшення кількості студентів, віднесених
за станом здоров’я до спецмедгрупи (СМГ) . Відомо,
що постійно зменшуються кількість студентів та учнів
основної мед групи (ОМГ), що спроможні виконати
державні тести і нормативи і разом із тим збільшуєть-
ся кількість осіб, які неспроможні виконати конт-
рольні нормативи з державних тестів на силу та швид-
кісно-силову витривалість і загальну витривалість.
Саме цій темі присвячена значна кількість наукових
досліджень і експериментальних робіт, а стійка тен-
денція погіршення здоров’я та фізичних констант (без
відповідних цілеспрямованих і профілактичних за-
собів) може викликати катастрофічні зміни і у демог-
рафічній ситуації. Спираючись на вищезгадане ми
вважаємо конче потрібним пошук і втілення нових
методичних підходів до проведення занять з ФВ як в
ОМГ, так і в групах СМГ [5, 6, 7].

Відомо, що ФН викликають в організмі люди-
ни різноманітні морфофункціональні зміни [1].
Більшість учених згодна з висловом про те, що рухи
можуть замінювати ліки, але всі ліки світи не замі-
нять рухів [2, 3]. В той же час значна кількість авторів
стверджують, що саме ФН є замінником ліків, а твор-
чий підхід до занять з ФВ викладачів здатний зробити
більше для зміцнення здоров’я і удосконалення як
морфологічного, так і психічного стану організму
людини, ніж всі лікарські препарати разом узяті [4, 5].
Все вищевикладене стає особливо актуальним при
проведенні занять із молоддю взагалі та студентами
різних навчальних закладів, які віднесені за станом
здоров’я як до ОМГ, так і до СМГ.

Все ясніше і зрозуміліше стає необхідність
цілеспрямованого впливу на організм молодої лю-
дини нових методичних прийомів і наукових розро-
бок для вдосконалення його гормонального, морфо-
логічного і функціонального розвитку, а також для
поліпшення і профілактики стану здоров’я за допо-
могою природних чинників, якими спрадавна є ФН.
Такий підхід стає все більш і більш очевидним для все
більшого числа дослідників [6], а поліпшення РФФР і
підвищення працездатності у студентів будь-якої ме-
дичної групи, а також здійснення можливості пол-
іпшення стану здоров’я студентів (аж до переходу
студентів із СМГ в ОМГ) є настільки актуальним, що,
на нашу думку, не вимагає доказів.

Робота виконана з наукової тематики кафедри
фізичного виховання ЧДТУ, а проведене нами експе-
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риментальне дослідження відповідало також і затвер-
дженій державній науковій темі: «Теоретичні, мето-
дичні і практичні форми здорового способу життя
молодих людей в учбових закладах 2.1.4». Державний
реєстраційний номер 0100U003738.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – визначити вплив різнобічних,

індивідуалізованих і оригінальних ФН на РФФР і пси-
хологічний стан здоров’я студентів, як ОМГ, так і відне-
сених за станом здоров’я в СМГ на заняттях з ФВ, за
оптимальними ФН.

Об’єкт, предмет і методи дослідження. Об-
’єктом дослідження був стан здоров’я і працездат-
ності у студентської молоді, а предметом досліджен-
ня були зміни РФФР і когнітивних здібностей
студентської молоді в технологічному державному
університеті міста Черкаси на 1-х курсах різних фа-
культетів, віднесених за станом здоров’я, як в ОМГ,
так і в групу СМГ.

Матеріал і методика. Експериментальні гру-
пи розподілялися при проведенні занять на таки за-
няття, які проводилися за затвердженою Міністер-
ством освіти і  науки програмою з фізичного
виховання, так і за авторською методикою викладачів
цієї експериментальної роботи, а контрольними ре-
зультатами вважалися показники РФФР, одержані у
студентів, як ОМГ, так і СМГ на першому занятті при
дослідженнях РФФР за системою КОНТРЕКС.

Експериментальні і контрольні групи по скла-
ду і кількості були рівнозначними за станом здоров’я
і були віднесені або до ОМГ, або до СМГ. На заняттях
систематично перевіряли ЧСС до і після ФН. Пере-
віряли зміни витривалості шляхом проведення тесту
К.Купера в групах СМГ і бігом на 2000м (жінки) і
3000м (чоловіки) у групах ОМГ. Визначали когнітивні
здібності студентів за комп’ютерними програмами,
розробленими на базі основних традиційних психо-
діагностичних методик [7]. Студенти розподілялися
на 3 групи з різними методичними підходами до про-
ведення занять з фізичного виховання. Одержані ре-

зультати статистично оброблялись та відображені у
роботі у вигляді графіків.

Результати дослідження і їх обговорення.
Після проведення розминки тривалістю 10-15

хвилин, викладачі давали різноманітні ФН у вигляді
вправ на гнучкість (1-а група), витривалість і коорди-
націю (2 група) і лікувальні у вигляді по’єднання ста-
тичних і динамічних вправ, що дозволяло «пропра-
цювати» всі необхідні групи м’язів. У 1-й групі заняття
проходили за загальновідомою схемою державної
програми з фізичного виховання, в 2-й заняття про-
водили переважно по круговому і потоковому мето-
ду, а в 3-й по методу індивідуальних навантажень (з
розділенням на 16 учбових підгруп). У 1-й групі за-
няття проходили з використанням загальнорозвива-
ючих вправ з легкої атлетики, спортивних ігор тощо, а
в 2-й ще додатково використовувалися гантелі, гімна-
стичні палиці та невеликі обтяження на зап’ястки і
голеностопи, а також тренажери  по загальновідомих
методиках. В 3-й групі крім розподілу на відповідні
навчальні підгрупи, саме виконання вправ вимагало
зосередженості на певних внутрішніх органах, що
давало можливість використовувати психологічний
компонент і «навантажувати» перш за все ендокрин-
ну систему студентів (вегетативна ланка адаптації). А
розподіл в 3-й групі на учбові підгрупи здійснювався
по вже описаній нами раніше методиці [8].  Прове-
дені експериментальні дослідження показали значне
збільшення і поліпшенні практично всіх обстежува-
них показників.

Звертає на себе увагу, що первинні показники
когнітивних здібностей студентів ОМГ (контрольні), є
відносно низькими, але після проведення першого
року навчання ці показники достовірно поліпшуються
і знаходяться у залежно від методики проведення за-
нять по ФВ та цілей, які поставлені викладачем.

Найменше покращення результатів було зафі-
ксоване нами у 1-й групі, як у хлопців, так і у дівчат,
хоча зміни у дівчат відбувалися у значно меншому
обсязі (Рис. 1, 2). Кращими були показники у 2-й групі,

Рис. 1. Когнітивні здібності студентів ОМГ після року занять (чол.).
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Рис. 2.Зміни когнітивних здібностей студенток ОМГ після року занять.

Рис. 3. Біг 2000м у секундах (студентки ОМГ).

Рис. 4. Показники з бігу на 3000м у студентів ОМГ в секундах.
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проте ще кращими були результати когнітивних по-
казників у 3-й групі, де заняття проводилися з роз-
поділом на учбові підгрупи та їх спрямованість на
різні зони хребта і вплив на відповідні ендокринні
органи [8, 9], надають право рекомендувати такий
розподіл для саме такої методики проведення прак-
тичних занять з фізичного виховання молоді.

Отримані результати дають підставу стверджу-
вати необхідність індивідуалізованого підходу при
проведенні ФВ зі студентами. Дані отримані нами у
студентів СМГ достовірно не відрізнялися від показ-
ників групи ОМГ.

Як можна спостерігати на гістограмах, зміни
витривалості у студентів і студенток групи ОМГ були
більшими серед студенток, що, на нашу думку, пока-
зує відмінність тренувальних впливів на організм
жіночої та чоловічої статі.

Одержані результати в бігу достовірно показа-
ли тенденцію до їх поліпшення, що, на нашу думку,
підтверджує вірність різноманітних ФН і їх доступність
для студентів СМГ при проведенні учбових і трену-
вальних занять. Одержані результати свідчать також
про зростання витривалості у студентів СМГ під впли-
вом учбових занять по фізичному вихованню.

Таким чином,  одержані нами в експерименті
результати, пов’язані з розподілом при проведенні
занять по ФВ студентів СМГ на учбові підгрупи, а
також різноманітність ФН на заняттях та спрямуван-
ня лікувальної думки на певні відділи хребта викли-
кає оптимізацію тренувальних навантажень, що і вик-
ликає стійке поліпшення всіх досліджених нами
результатів.

Виконувані вправи доступні практично всім
студентам і не залежать від стану їх здоров’я або
інших чинників. Індивідуалізація ФН значно впливає
на їх фізичні параметри.. Багато студентів висловлю-
ють бажання перейти для тренувальних занять по ФВ
в наші експериментальні групи.

Висновки.
1. Застосування індивідуалізації при проведенні занять
по фізичному вихованню студентів СМГ у вигляді

індивідуальних фізичних навантажень дозволяє оп-
тимізувати навантаження.

2. Різноманітні тренувальні навантаження підсилюють
функціональні резерви ССС.

3. Використовування різних методичних підходів на
заняттях по ФВ значно підвищує працездатність сту-
дентів.

4. Індивідуальність ФН на заняттях підвищує їх
емоційність.

5. Доступність виконання індивідуальних вправ до-
помагає  формувати у студентів СМГ зацікавленість
в тренуваннях і служить для виправлення недосить
розвинених фізичних параметрів.

Подальші дослідження планується провести у
напрямку вивчення інших проблем психологічних та
фізичних змін у студентів на заняттях з фізичного ви-
ховання.
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ПІДГОТОВКА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО
ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ,
СТВОРЕННЯ СІМ’Ї І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА

ЦИХ ЗАСАДАХ ЯК СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Шахненко В. І.
Харківський національний університет

 ім. В. Н. Каразіна

Анотація. В роботі обґрунтована необхідність введення у
школах та вищих навчальних закладах України факультати-
ву, навчальної дисципліни чи  спецкурсу «Підготовка учнів
ЗНЗ (а в ВНЗах  студентів) до створення сім’ї і виховання
дітей на  засадах здорового способу життя». Автор коротко
викладає проблеми, які розглядав би цей факультатив, на-
вчальна дисципліна чи спецкурс.
Ключові слова: здоров’я людини, соціальна, духовна, пси-
хічна та фізична складові здоров’я, здоровий спосіб життя,
підготовка до створення сім’ї.
Аннотация. Шахненко В. И. Подготовка учащейся мо-
лодежи к ведению здорового образа жизни, созданию се-
мьи и воспитанию детей  на этих принципах как соци-
ально-педагогическая проблема. В работе обоснована
необходимость введения в школах и высших учебных заве-
дениях Украины факультатива, учебной дисциплины  или
спецкурса «Подготовка учащихся ОУЗ (а в ВУЗах студен-
тов) к созданию семьи и воспитанию  детей на принципах
здорового образа жизни». Автор кратко излагает проблемы,
которые рассматривал бы этот факультатив, учебная дис-
циплина  или спецкурс.
Ключевые  слова: здоровье человека, социальная, духов-
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Вступ.
Йде процес розбудови України як незалежної,

демократичної, правової держави. Відбувається онов-
лення суспільства. Україна поступово входить у євро-
пейське та світове співтовариство.

Під впливом змін у суспільстві відбувається
перебудова освіти. Розбудова системи проводиться
в напрямку оновлення змісту освіти та виховання,
перебудови структури та збільшення тривалості на-

вчання у ЗНЗ, а система вищої освіти України посту-
пово перебудовується в напрямку Болонського про-
цесу. Проте здоров’я учнів ЗНЗ та студентів ВНЗ за-
лишаються за межами цього процесу.

Процес виродження нації, що розпочався у 70-
ті роки минулого століття, в умовах соціальної, еко-
логічної та економічної кризи, набув обвального ха-
рактеру. У різних регіонах України смертність у 2-4
рази перевищує народжуваність. Щороку населення
в країні зменшується на 0,4 млн. людей. ООН віднес-
ла Україну до вимираючих держав світу.

За статистичними даними в Україні на період
розпаду Радянського Союзу у 1991-му році населен-
ня становило 51,994 млн, а на 1 січня 2008-го року –
46,372 млн. Природний приріст населення у 1991-му
році становив -39,1, а у 2007-му році –  – 290,2 тис.
людей. При цьому тривалість життя жінок скоротила-
ся з 74,18 у 1991-1992 роках до 74,06 у 2005- 2006 ро-
ках, а чоловіків – відповідно з 64,2 до 62,38 років. При-
чому всього померлих у 1991-му році становило 669,9
тис., а у 2007-му році 762,9 тис. Смертність від хвороб
системи кровообігу з 349,6 тис. у 1991-м році зросла
до 480,6 тис. у 2007-му.  Від новоутворень, в тому
числі від злоякісних пухлин відповідно померло – 105,1
і 90,0 тис., від отруєння алкоголем 6,4 тис. і 10,6 (у
2004 році. За 2007 рік дані не опубліковано).

За період з 2001 по 2006 роки номінальний ва-
ловий внутрішній продукт зріс від 200490 млн. до
544153 млн., а заробітна плата (в сумі) відповідно – з
67389 до 205120 млн, соціальні допомоги з 23978 до
103092 млн. гривень. Мінімальна заробітна плата у
незначній мірі перевищує прожитковий мінімум.

Таким чином, з 1991 по 2007 рік в Україні
приріст населення із знаком мінус зріс на 742 відсот-
ки. Смертність становить 113,8 відсотка. Причому
смертність від хвороб системи кровообігу і новоут-
ворень, основною причиною яких є куріння, ожирі-
ння, зловживання алкоголем та інші, на даний час
(486+90,0) становить 570,6 тис., тобто 74,8 відсотка від
усього числа померлих.

Як свідчать статистичні дані, процес вирод-
ження нації починається в сім’ї і школі. Так, початко-
ву школу закінчує 20 відсотків здорових дітей, а се-
редню – лише 5-7. Крім цього має місце раптова
смерть дітей і підлітків шкільного віку.

Серед причин цього становища можна виді-
лити такі:
1.Низький рівень культури здоров’я дорослих і дітей

(палить половина чоловіків і 20% жінок, в Україні
6% алкоголіків, причому на кожні 8 припадає одна
жінка; третина учнів ЗНЗ палить, а в системі ПТО
доля курців складає 60%. Кожен десятий вживає
наркотики. Особливо непокоїть те, що останнім
часом ці негативні явища мають місце серед жіно-
чої частини населення, яким самою природою при-
значено дарувати життя й здоров’я новим поколін-
ням. Чи не наближається до стану
загальнонаціонального лиха вживання пива та
інших слабкоалкогольних напоїв підлітками і особ-
ливо студентською молоддю.

2.В Україні має місце епідемія туберкульозу в ВІЛ/



156

СНІДу, досить поширені ожиріння, серцево-судинні
захворювання та інші недуги.

3.  Недостатньо учні школи знайомляться з питання-
ми підготовки до ведення здорового способу жит-
тя (ЗСЖ) і з впливом космосу, біоритмами та тех-
ногенного забруднення на здоров’я людини.

4.Школа недостатньо здійснює підготовку юнаків і
дівчат до створення сім’ї та виховання дітей на за-
садах ЗСЖ.

5. Значна частина дітей народжується з послабленим
здоров’ям, про що свідчать тринадцять смертель-
них випадків на уроках фізкультури в школах краї-
ни (дванадцять смертей пов’язані з проблемами
серцево-судинної системи).

6. Значну проблему складає підготовка майбутніх
матерів до народження дітей. Так в Україні y 70%
вагітних жінок виникають проблеми зi здоров’ям, а
у десяти відсотків під час пологів виникають небез-
печні для життя ускладнення, яких можна було б
уникнути проте молоді мами не знають як це зро-
бити.

7.Якщо брати до уваги, що здоров’я людини зале-
жить від генофонду нації і спадковості на 18-20, від
соціально-економічних так екологічних умов – на
18-20, системи охорони здоров’я та медицини – на
8-9, і на 51-53 відсотки від способу життя, то можна
зробити висновок, що причиною демографічної
кризи є нездоровий спосіб життя людей, починаю-
чи із шкільного віку.

8.Процес виродження нації можна уявити таким чи-
ном: низький рівень культури здоров’я підриває
здоров’я дорослих і дітей, першу чергу майбутніх
батьків. Молоді мами з підірваним здоров’ям на-
роджують дітей з різними недугами. Нездорові діти
в майбутньому народять хворих дітей. Таким чи-
ном нація рухається в бік самознищення.

Формулювання цілей роботи.
Розкрити шляхи і засоби підготовки учнів за-

гальноосвітньої середньої школи та студентів ВНЗ до
ведення здорового способу життя, створення сім’ї і
виховання дітей на цих засадах.

Результати досліджень.
З початку 3-го тисячоліття почався процес роз-

будови середньої загальноосвітньої 12-річної школи.
У відповідності з Державним стандартом базової i по-
вної загальної середньої освіти в школах України вве-
дено новий навчальний предмет “Основи здоров’я ”.

Навчальна програма “Інтегрований предмет
“Основи здоров’я”:
1) Підводить учнів до висновку про цінність і непов-
торність життя.

2) Дає багато знань про здоров’я і знайомить їх із
складовими частинами здоров’я.

3) Сприяє формуванню в учнів мотиваційної уста-
новки на збереження, зміцнення, формування й
відтворення здоров’я, потребу вести здоровий
спосіб життя.

4) Пропонує дітям і підліткам 1-9-х класів замисли-
тись над станом свого здоров’я та навчає їх цьому.

До вказаного вище слід додати ,що після того

як, було підготовлено “Державний стандарт базової і
повної середньої освіти” і навчальну програму “Інтег-
рованого предмету “Основи здоров’я”, вітчизняна
валеологія зробила значний стрибок у своєму роз-
витку і саме з цих позицій ми робимо спробу вказати
на такі недоліки і упущення.

У ЗНЗ України:
1) Державний стандарт базової і повної загальної се-
редньої освіти пропонує проведення моніторингу
здоров’я учнів на уроках “Основ здоров’я” [2, С.
60], проте у навчальній програмі він відсутній.

2) У Державному стандарті вказано на необхідність
вироблення в учнів уявлень про значення шлюбу і
сім’ї для народження і виховання дитини та знання
про функції сім’ї в плані збереження та зміцнення
здоров’я, попередження шкідливих звичок тощо,
але це не відбито в програмі. Навчальний предмет
“Основи здоров’я” не готує учнів до створення сім’ї
і виховання дітей.

3) Недостатнє відображення знайшли фундаментальні
знання з особистої гігієни, гігієни одягу, особливо
дівчат (негативний вплив “джинсового тазу” на
пологи і здоров’я новонароджених, а також застуди
при носінні брюк при заниженій талії).

4) Навчальний предмет не передбачає визначення
індивідуального рівня здоров’я, його врахування
при виборі професії та при підготовці до народ-
ження дітей.

5) Він не навчає учнів тому, як зберегти своє здоро-
в’я у постчорнобильський період.

6) На уроках “Основ здоров’я” учні не одержують
знань про вплив космосу на фізичний і психічний
стан людини, про біоритми людини та їх врахуван-
ня при розробці режиму дня.

7) Визначальним у формуванні психічного і фізич-
ного здоров’я є духовність, духовне здоров’я, Про-
те такого підходу у розробці навчальної програми
не прослідковується.

8) Не виконавши повністю своєї функції предмет „Ос-
нови здоров’я” обривається у 9-му класі. Отже,
школа не готує учнів до створення сім’ї і виховання
дітей на засадах здорового способу життя.

Учні, які не одержали необхідних знань, не
підготовлені до ведення здорового способу життя, до
створення сім’ї і виховання дітей на цих засадах.

У ВНЗ України
Як показали наші опитування студентів пер-

ших-третіх курсів біологічного, історичного, філоло-
гічного, філософського та інших факультетів ряду ВНЗ
міста Харкова, 72 відсотки молодих людей не одержа-
ли знань, необхідних для створення сім’ї і виховання
дітей на засадах здорового способу життя. Вищі на-
вчальні заклади України в основному націлені на
здійснення високої професійної підготовки фахівців,
а підготовка їх до ведення здорового способу життя
та створення сім’ї на цих засадах не входить в їхні пла-
ни. Сам режим життя і навчання, умови проживан-
ня, значні психічні навантаження не завжди сприя-
ють збереженню, зміцненню, формуванню і
відтворенню здоров’я. Тобто навчальний процес май-
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же не готує студентів до цього. Отже, майбутні вітчиз-
няні фахівці в цьому плані якими приходять зі школи,
такими, не готовими до здоров’язберігаючого і здо-
ров’яформуючого життя, створення сім’ї і вихован-
ня дітей на цих засадах і виходять з ВНЗ, а інколи за
час професійного навчання набувають ще більше
шкідливих звичок. І виходить, якщо діти втрачають у
школі 50-60 % здоров’я, то студенти ще 10-15%. Тобто
молоді фахівці часто йдуть в життя з третиною свого
початкового здоров’я. Тому молодий фахівець з ви-
щою освітою, на жаль, в тому числі вчителі і лікарі,
не можуть бути взірцем ведення здорового способу
життя, створення сім’ї та виховання дітей на цих заса-
дах. Тому чи не найголовнішою проблемою нашого
суспільства є те, що в своїй основній масі лікарі, пе-
дагоги, інженерні працівники та інші представники
інтелігенції не стали взірцем культури здоров’я, ве-
дення здорового способу життя.

Шляхи розв’язання проблеми.
Підготовка учнівської молоді до ведення здо-

рового способу життя у відповідності з впливом
космосу та техногенного забруднення.

Навчальна програма на основі сучасних досл-
іджень вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі фізіо-
логії, гігієни, геліо-, селенобіології та медицини, має
передбачати ознайомлення учнів та студентів з впли-
вом на здоров’я людей наслідків техногенного заб-
руднення навколишнього природного середовища,
сонячної активності і фаз Місяця, переконати їх в
тому, що від здоров’я природи у значній мірі зале-
жить здоров’я людини, що стане підґрунтям для підго-
товки до природоохоронної роботи. Разом з тим, учні
повинні навчитись жити в гармонії з природою (кос-
мосом та навколишнім природним середовищем),
тобто жити у відповідності з біоритмами, вироблени-
ми організмом в процесі еволюції, берегти природу,
як умову свого життя і здоров’я навчитись виживати
у постчорнобильський період – уникати, зменшува-
ти або пом’якшувати його негативний вплив на своє
здоров’я. Це складатиме перший блок навчальної
програми.

Підготовка до шлюбу, створення сім’ї і ви-
ховання дітей.

Учні та студенти закріплюють і поглиблюють
знання про здоровий спосіб життя, як сукупність чин-
ників здоров’я, та відсутність шкідливих звичок, і на
цій основі розглядають залежність здоров’я, фізич-
ного і психічного розвитку новонародженої дитини
від здоров‘я батьків та їхнього способу життя. За да-
ними “Паспорта здоров’я ” здійснюють самооцінку
динаміки розвитку свого здоров’я та визначають шля-
хи його самовдосконалення та фізичного розвитку.

Навчальна програма будується за складови-
ми частинами здоров’я людини.

Розділ “Соціальна складова здоров’я” знайо-
мить учнів і студентів із сім’єю, як первинним і ос-
новним осередком суспільства, функціями сім’ї, соц-
іальними умовами її створення, законодавством
України про сім’ю, матеріальними умовами, як ос-
новами благополуччя сім’ї. Учні і студенти навча-
ються співставляти місячний сукупний прибуток сім’ї

з сумою прожиткових мінімумів членів родини, скла-
дають бюджет молодої сім’ї на місяць, знайомляться
з приданим для малюка, складають кошторис купівлі
речей для дитини за відповідним переліком.

“Духовна складова здоров’я ” дає поняття про
кризу духовності як наслідок руйнації православної
церкви, мови, національної культури, про виховання
майбутньої берегині сімейного вогнища, майбутньо-
го чоловіка, як глави сім’ї, виховання дітей в сім’ї попе-
реднім колоніальним режимом та сучасної ідеології
гедонізму (“жити для себе ”) та іншими як причинами
виродження нації. Учні і студенти знайомляться з ду-
ховними основами створення сім’ї та виховання дітей,
усвідомлюють своє призначення у майбутньому як
молодого подружжя, роблять спробу переосмислен-
ня зміни в суспільстві і в сім’ї, знайомляться з новими
обов’язками, відповідальністю подружжя один перед
одним і народженням дітей, умовами міцності сім’ї,
роллю казки у вихованні дітей.

Розділ “Психічна складова здоров’я” знайо-
мить з психологічними основами кохання, залежні-
стю психічного здоров’я і тривалістю життя подруж-
жя від взаємин в сім’ї, психологічного мікроклімату.
Учні і студенти засвоюють поняття, що однією з умов
створення міцної сім’ї є соціальна зрілість майбутнь-
ого подружжя, одержують уявлення про “притиран-
ня характерів’’ як причини конфліктів у сім’ї та спо-
собами їх уникнення чи пом’якшення. Вони вчаться
шукати засоби уникнення конфліктів з батьками з
обох сторін.

“Фізична складова здоров’я ” знайомить з біо-
логічними основами кохання, питаннями медико-ге-
нетичного обстеження подружжя як основи визна-
чення ризику народження нездорових дітей,
питаннями підготовки сім’ї до народження дитини
(таємничість зачаття, утримання від алкогольних на-
поїв, паління, вживання кави та небезпечних побуто-
вих речовин, які можуть негативно вплинути на роз-
виток плоду, режим харчування і життя вагітної
жінки). Значне місце відведено ознайомленню з ре-
жимом годування немовляти (особливо підкрес-
люється роль материнського молока у формуванні
здоров’я дитини), методикою виховання дітей раннь-
ого віку, їхнім психічним розвитком, умовами роз-
витку дитини від немовляти до генія, принципами
виховання дітей в сім’ї, правилами підготовки до здо-
рового способу життя дітей у ДНЗ на основі прикла-
ду батьків і сумісною діяльністю з дитиною. Значне
місце у підготовці до ведення здорового способу
життя займають духовність, сприятливий психологі-
чний мікроклімат, збалансоване харчування, раціо-
нальний режим життя, оптимальний руховий режим,
загартування, гігієнічні навички тощо.

Окремий розділ відведено питанням безпеки
життєдіяльності дітей, особливо дошкільного та мо-
лодшого шкільного віку.

Висновки:
1. В Україні йде процес виродження нації, який у
певній мірі починається з сім’ї і школи і продов-
жується у ВНЗ України.

2. Однією з причин демографічної кризи в країні є
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низький рівень культури здоров’я дорослих в сім’ї,
який веде до нездоров’я, це нездоров’я батьків стає
взірцем до наслідування дітьми, тобто нездоров’я
веде до нездоров’я.

3. Сім’я, загальноосвітня та вища школа майже не
готують майбутніх випускників до шлюбу, створен-
ня сім’ї і виховання дітей, що призводить до руй-
нації сімей, дитячої бездоглядності, бродяжництва,
неготовності до життя, хуліганства тощо. Спостер-
ігається таке явище: низький рівень культури здо-
ров’я, нездоровий спосіб життя негативно вплива-
ють на здоров’я майбутніх батьків, які в свою чергу
народжують дітей з погіршеним здоров’ям. Нездо-
ров’я веде до нездоров’я і передчасної смерті. Так
нація йде до самознищення.

4. Підготовка учнівської молоді до ведення здорово-
го способу життя, створення сім’ї та виховання дітей
на цих засадах стала не лише проблемою педагогі-
ки школи та педагогіки вищої школи, а і соціаль-
ною, загальнодержавною проблемою: від її розв’я-
зання залежить майбутнє нашого суспільства.

5. На підставі викладеного вище виникла потреба в
розробці й уведенні в 10-12-х класах навчального
предмету “Здоров’я людини”.

6. Виникла потреба уведення у ВНЗ навчальної дис-
ципліни чи спецкурсу з тим, щоб студенти одержа-
ли необхідні знання і в майбутньому молоді вітчиз-
няні фахівці стали носіями високої культури,
здоров’я, взірцем ведення здорового здоров’язбе-
рігаючого і здоров’я формуючого життя.

7. Отже, у ВНЗ виникла потреба введення основ вале-
ології та навчальної дисципліни чи спецкурсу, які
готували б до здорового способу життя, створення
сім’ї та виховання дітей, що у певній мірі сприяло б
ліквідації вказаних вище недоліків, уповільнило б
або й зупинило б процес виродження нації.

8 Кафедра валеології завершила роботу по створен-
ню навчальних програм і проводить їх апробацію в
ряді ЗНЗ та ВНЗ м. Харкова у 2008 – 2009 навчаль-
ному році.
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ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ

ІНТЕГРАЦІЇ РУХІВ І МУЗИКИ В ПРАКТИЦІ
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

НА СУЧАСНОМУ СТАНІ
Шевченко Ю.М.

Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Анотація. У статті приведена робота щодо аналізу сучасно-
го стану фізичного розвитку дітей старшого дошкільного
віку засобами інтеграції рухів і музики в практиці дошкіль-
них навчальних закладів. Були відібрані методи, за допомо-
гою яких вивчався стан фізичного розвитку дітей. Проводи-
лась оцінка  результатів функціональної проби за
параметрами: ступенем зміни пульсу та за часом повернен-
ня показників пульсу та дихання до вихідних величин; вияв-
лялась ефективність фізкультурних занять в дошкільних на-
вчальних закладах за наявністю максимальної моторної
щільності.
Ключові слова: рухові якості, інтеграція рухів і музики,
антропометричні показники, кількісні показники.
Аннотация. Шевченко  Ю.М. Физическое  развитие де-
тей старшего дошкольного возраста средствами интег-
рации движений и музыки в практике дошкольных учеб-
ных заведений на современном состоянии .  В статье
проведена робота по анализу современного состояния фи-
зического развития детей старшего дошкольного возраста
средствами интеграции движений  и музыки в практике дош-
кольных учебных заведений . Были отобраны методы, с по-
мощью которых изучалось состояние физического развития
детей. Проводилась оценка результатов функциональной
пробы по параметрам: степенью изменений пульса и по вре-
мени возвращения показателей пульса и дыханий к выход-
ным величинам; раскрывалась эффективность физкультур-
ных занятий в дошкольных учебных заведениях по наличию
максимальной проворной плотности.
Ключевые слова: двигательные качества, интеграция дви-
жений и музыки, антропометрические показатели, количе-
ственные показатели.
Annotation. Shevchenko Y.M. Physical development of
children of the senior preschool age by integration tools
of locomotions and music in practice of preschool
educational institutions on a state-of-the-art state.  In
the article gives the materials dealing with analysis of modern
level of physical development of senior preschool-aged children
by means of integration of movements and music in practice of
preschool educational establishments. In the work the methods
of investigating of children’s physical development were chosen.
The estimate of the results of functional test was carried
according to such quotients as: levels of pulse changing and time
of returning of pulse and breath indices to their basic values.
Moreover ef fectiveness of physical exercises in preschool
educational establishments was brought out by presence of
maximal motor density.
Keywords: motor qualit ies, integration of movements and
music, anthropometric indices, quantitative indices.

Вступ.
Одним із складових організованого педагогіч-

ного процесу в дошкільних навчальних закладах є
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система фізичного та музичного виховання дітей.
Вченими доведено, що завдяки фізичним рухам і
музиці вони ефективно впливають на формування
особистості дошкільника, його особисту фізичну
культуру, фізичний та естетичний розвиток, створю-
ють підґрунтя для розвитку життєвої працездатності
дітей (фізичної, психічної, емоційної) [2, 4, 6].

Аналіз наукових ідей свідчить, що удоскона-
лення цих процесів може бути забезпечений в про-
цесі інтеграції основних засобів фізичного та музич-
ного виховання – рухів і музики [5, 7].

Вищезазначене дає нам змогу передбачити, що
інтеграція рухів і музики підвищить ефективність фізич-
ного розвитку дітей старшого дошкільного віку як ре-
зультативної сторони фізичної культури особистості.
У свою чергу фізичний розвиток забезпечить вихо-
вання фізичних якостей дітей (гнучкості, швидкості,
витривалості, спритності), які підвищать рухову підго-
товленість старших дошкільників, створять підґрунтя
формування правильної постави та здоров’я.

Отже, з метою вивчення стану фізичного роз-
витку дітей старшого дошкільного віку у дошкільних
навчальних закладах (експериментальних і конт-
рольних) засобами інтеграції рухів і музики, нами була
вироблена програма констатувального експеримен-
ту та методика виявлення стану фізичного розвитку
дітей старшого дошкільного віку.

Обстеження фізичного розвитку дітей охоплю-
вало всі його складові: морфофізіологічну, фізичні
якості та поставу. Ми розраховували на те, що такий
підхід дасть змогу встановити впливовість фізичних
якостей на рухову підготовленість дітей, яка забезпе-
чить морфофізіологічний розвиток та формування
їх постави.

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

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої статті є аналіз стану фізичного

розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами
інтеграції музичного і фізичного виховання в дошк-
ільних навчальних закладах. Розробка методів, за до-
помогою яких нами вивчався стан фізичного розвит-
ку дітей.

Результати дослідження.
У процесі організації та проведенні констату-

вального експерименту нами були відібрані методи,
за допомогою яких вивчався стан фізичного розвит-
ку дітей.

До першої групи ми віднесли методи, що спри-
яли вивченню стану фізичного розвитку дітей, яке
безпосередньо залежало від забезпечення педагогіч-
них умов. Це були методи, які давали змогу встано-
вити використання засобів фізичного та музичного
виховання (рухів і музики): спостереження за орган-
ізацією різних форм роботи з фізичного виховання, в
яких використовувались рухи та музика.

Стан роботи щодо виховання в дітей інтересу
до рухів з використанням засобів музики та стан орган-
ізації рухового режиму вивчався за допомогою ме-
тоду хронометражу часу та підрахунку моторної

щільності фізкультурного заняття, загальної мотор-
ної щільності фізкультурних заходів, ігрової діяльності
дітей. Це було пов’язане з тим, що одним із чинників,
який підвищує рухову активність дітей, є інтерес до
рухів, особливо під музичний супровід.

До другої групи увійшли методи, за допомо-
гою яких вивчався стан фізичного розвитку дітей стар-
шого дошкільного віку. Це були методи аналізу ант-
ропометричних вимірювань (довжина, маса тіла,
обсяг грудної клітини) за медичними картками. Роз-
виток рухових якостей (швидкість, спритність,
гнучкість та витривалість) досліджували через рухо-
ву діяльність дітей. Стан сформованості постави за
медичними картками (положення, плечового поясу,
вигинів хребта, склепіння ступні).

Для об’єктивної оцінки функціональних мож-
ливостей дітей використовувались показники серце-
во-судинної системи: систолічний тиск (максималь-
ний), діастолічний тиск (мінімальний), пульсовий
тиск. Максимальний артеріальний тиск підраховува-
ли за формулою 100 + В (вік дитини). При цьому до-
пускались коливання у межах ± 15 мм рт. ст.
Мінімальний тиск становив 1/2 – від максимального.
Пульсовий тиск визначався знаходженням різниці між
систолічним та діастолічним тиском.

За частотою пульсу та пульсового тиску об-
числювали коефіцієнт загальної витривалості (КВ)
дитини: КВ = П х 100/ПД, (де П – пульс, ПТ – пульсо-
вий тиск). З поступовим розвитком витривалості ди-
тини числове значення КВ знижується. Середнім по-
казником коефіцієнта витривалості дітей дошкільного
віку було 23 од.

Діти, що мали коефіцієнт витривалості 23 оди-
ниці відносились до високого рівня, 25 одиниць – до
середнього рівня; 27 одиниць – до низького рівня
витривалості.

Поряд із зазначеними методами щодо оцінки
функціональних можливостей дітей, ми використо-
вували методи обстеження постави (за медичними
картками) й функціональні проби, що виявляли ре-
акцію організму дітей на фізичне навантаження (ав-
тори Е.Вільчковський, Н.Денисенко).

Функціональна проба з дозованими наванта-
женнями проводилась за методикою Мартине-Куше-
лєвського. Цей тест діти старшого дошкільного віку
виконували самостійно – 20 присідань за 30 сек. (на
рахунок дорослого 1-2-3-4 та ін.). Оцінка результатів
функціональної проби здійснювалась нами за таки-
ми параметрами:
- за ступенем зміни пульсу, тобто частота серцевих
скорочень (ЧСС), дихання та показниками артері-
ального тиску відразу після навантаження;

- за часом повернення показників пульсу та дихання
до вихідних величин.

Високим показником функціональної проби
вважали збільшення ЧСС на 25% – 50% щодо вихід-
них даних, збільшення дихання на 4-6 дихальних рухів
за хвилину; підвищення систоличного тиску на 5-15
мм рт. ст. за незмінного діастолічного тиску або зни-
ження його на 5-10 мм рт. ст.

Повернення всіх показників до вихідних вели-
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чин протягом 2-3 хв. вважали нормальною реакцією
організму дитини на запропоноване навантаження,
при цьому загальне самопочуття залишалось добрим.

Відхиленням від нормальної реакції вважали
частішання пульсу більш ніж на 50%, значне часті-
шання дихання (задишка), значне збільшення систол-
ічного тиску – більше, ніж 15 мм рт. ст., збільшення
діастолічного тиску – більш ніж на 10 мм рт. ст. Час
повернення всіх показників до вихідних величин про-
тягом більше як 3 хв. вважали відхиленням.

Якщо частота серцевих скорочень та артері-
альний тиск поверталися до вихідних даних після 2 хв.
– ставили 5 балів і вважали, що це високий рівень
функціональних можливостей на фізичне наванта-
ження. Після 3 хв. – ставили 3 бали та відносили цих
дітей до середнього рівня, після 4 хв. і більше – стави-
ли 2 бали. Цих дітей відносили до низького рівня фун-
кціональних можливостей.

Підрахунок пульсу проводився нами за загаль-
ноприйнятою методикою Е.Вільчковського та Н.Дени-
сенко (впродовж 10 сек. та помножувався на 6) 6-7
разів у ході заняття: перед початком заняття – за 3 хв. до
нього, після виконання загальнорозвивальних вправ,
у середині основних рухів (після другого-третього
рухів), після останнього основного руху, рухливої гри,
наприкінці заключної частини та через 3-5 хв. після
закінчення заняття. Показники пульсу давали нам
можливість відстежувати оптимальність фізичних на-
вантажень на організм дітей упродовж заняття.

Навантаження вважали оптимальними (згідно
віку та функціонального стану), якщо у вступній ча-
стині пульс дитини збільшувався на 10%-15% від вих-
ідного; після загальнорозвивальних вправ – на 25%-
30%; після основних рухів – до 50%, а після рухливої
гри на 80%-100%. У кінці заняття (після спокійної гри
або ходьби) нормою було збільшення пульсу на 15-
20%. Повернення пульсу до вихідного через 3-5 хв.
вважали нормальним станом дошкільників. Вищезаз-
начені показники свідчили про оптимальні фізичні
навантаження на організм дошкільників.

Оптимальний обсяг навантаження на занятті
досягається найбільшою руховою активністю дітей,
тобто моторною щільністю. Вона є найоб’єктивні-
шим показником продуктивності заняття. Тому ефек-
тивність фізкультурних занять в дошкільних навчаль-
них закладах  ми оцінювали за  наявністю
максимальної моторної щільності, яка мала досяга-
тися завдяки:
- кількісному насиченню рухами під музику струк-
турних частин занять з фізичної культури;

- раціональному добору способів організації дітей
щодо виконання основних рухів;

- доцільному використанню прийомів навчання;
- постійної регуляції навантажень на організм дітей;
- використанню музики на заняттях з фізичної культу-
ри та різних фізичних вправ на музичних заняттях.

У старших групах найвищою моторною
щільністю вважали 85%. Оцінку фізичних якостей
дітей поєднували з обстеженням рухів і рівня їхнього
фізичного розвитку, тому що рухові якості входять до

його складу (друга складова). З цією метою викорис-
товувалися різні методи.

Швидкість перевірялася методом визначення
швидкості рухів кистю руки упродовж 5 сек. (за се-
кундоміром). Результати оцінювалися за трьома
рівнями (високий, середній, низький) за п’ятибаль-
ною шкалою та в період 5 сек. П’ять балів – це висо-
кий рівень частоти рухів (28 рухів у хлопчиків, 29 рухів
виконували дівчатка); чотири бали – середній рівень
(27-23 рухи – хлопчики, 28-23 рухи робили дівчатка);
три бали – був низький рівень (по 22 рухи робили
хлопчики та дівчатка).

Метод визначення швидкості стрибків на місці
був спрямований на обстеження дітей на швидкість.
Результати оцінювались за високим рівнем – 5 балів
(17 стрибків у хлопчиків і 18 стрибків у дівчаток); се-
редній рівень оцінювався в три бали (16-13 стрибків у
хлопчиків і 17-15 стрибків у дівчаток); в два бали оці-
нювався низький рівень (12 стрибків у хлопчиків і 14
стрибків у дівчаток).

Така фізична якість як спритність перевіряла-
ся методом визначення точності влучення предмета
в ціль. Діти метали малі гумові м’ячі в намальоване
на стіні коло зручною для них рукою, тричі поспіль, з
відстані 3-3,5 м. За влучення в центральне коло дітям
нараховували 5 балів, у наступну риску – 4 бали, у
наступну риску – 3 бали тощо. За пустий кидок (м’яч
не попадав у щит) діти одержували – 0 балів. Кінцева
оцінка встановлювалася за сумою балів та порівню-
валася із середніми показниками Е.Вільчковського [3/
49]. Високим рівнем оцінювались діти, які в сукуп-
ності одержали 13 балів – хлопчики та 12 балів – дівчат-
ка. Середнім рівнем: 12-9 балів хлопчики та 11-8 балів
дівчатка. Низький рівень мали діти, що набрали ра-
зом 8 балів – хлопчики та 7 балів – дівчатка.

Стрибками також виявляли спритність дітей.
Результати оцінювали за кількісними та якісними по-
казниками. Вправа вважалася виконаною, якщо ди-
тина наступала на лінію обома ногами (якісні показ-
ники). За виконання всіх трьох завдань дитина
одержувала 5 балів, що відповідало високому рівню;
за два – 3 бали (середній рівень); за одне – 2 бали
(низький рівень). Якщо дитина не наступала на жод-
ну лінію, то одержувала 0 балів (низький рівень).

Фізична якість гнучкість перевірялась методом
нахилу тулуба дитини з вихідного положення сидячи
або стоячи на лаві (висота 20 см). Оцінка глибини
нахилу визначалась в сантиметрах візуально. Діти
робили три спроби підряд, кращі показники заноси-
лись у таблицю. Високий рівень гнучкості склав 10
балів у хлопчиків і 12 балів у дівчаток. Середній: 9-5
балів у хлопчиків і 11 балів у дівчаток. Низькому рівню
відповідали 4 бали у хлопчиків і 5 балів у дівчаток.

Витривалість дітей вивчалась за допомогою
методів, які визначали статичну та динамічну витри-
валість. Статична витривалість перевірялася під час
виконання дітьми вису на перекладинці, висота якої
регулювалася залежно від їхнього зросту. Перед по-
чатком тесту діти ставали на підставку висотою 15-20
см; тримаючись за перекладину хватом зверху, опус-
калися з підставки й приймали положення вису. Після
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виконання тесту діти стрибали на гімнастичну мату.
Час утримання вису фіксувався секундоміром з точ-
ністю до 1 сек. Діти виконували дві спроби (між ними
була пауза 1,5 -2 хв. для відпочинку), потім фіксував-
ся кращий результат.

Статична витривалість також визначалась за
високим рівнем: 5 балів, показниками були – 44 сек.
вису у хлопчиків і 36 сек. – у дівчаток. Середній рівень
(3 бали) складав від 43 до 28 сек. у хлопчиків і від 35-24
сек. у дівчаток. Низький рівень (два бали) відповідав
27 сек. вису у хлопчиків і 23 сек. – у дівчаток.

Фізична якість як динамічна витривалість дітей
визначалась під час бігу на спортивному майданчи-
ку. Дистанція замірялася в метрах. Діти бігали зі швид-
кістю 60% від їхньої максимальної швидкості на дис-
танцію 10 м. Потім фіксували відстань (у метрах), яку
зможе подолати кожна дитина без зупинки. Високий
рівень динамічної витривалості (5 балів) мали діти,
які подолали відстань у 715 м (хлопчики) та 685 м
(дівчатка). Середньому рівню (3 бали) відповідали
діти, які пробігли 714-640 м (хлопчики) та 684-640 м
(дівчатка). Низький рівень (2 бали) мали діти, які про-
бігли 659 м (хлопчики) та 639 м (дівчатка).

Обстеження рухів дітей проводили за допомо-
гою таких тестів, як-от: ходьба на дистанцію 10 м, 20
м, 30 м; біг з максимальною швидкістю (10 м, 20 м, 30
м, 40 м); стрибки в довжину та висоту з розбігу; ме-
тання тенісних м’ячів (40 г) на дальність; метання м’яча
в ціль; метання торбинок з піском вагою 100-200 г в
довжину.

Кількісні показники дітей оцінювалися у балах
(6, 4, 2). Після обстеження кожної дитини підсумову-
валися її загальні бали, які вона одержала під час ви-
конання рухів. Загальна кількість ділилася на кількість
обстежених рухів. Висока рухова підготовленість дітей
(засвоєння нормативних рухів) оцінювалася нами в 6
балів; середня – 4 бали; низька – 2 бали.

Для різнобічної оцінки рухової підготовленості
дітей ми враховували також якість виконання вказа-
них вище рухових дій, які зіставлялися з критеріями
щодо техніки виконання основних рухів у старшій
віковій групі, що були розроблені українським уче-
ним Е.Вільчковським [3/57-65].

Обстеження рухової активності дітей здійсню-
валося з метою встановлення частоти використання
дітьми рухів і виявлення навантажень використову-
вався метод крокометрії та метод хронометражу часу
щодо визначення моторної щільності фізкультурних
занять. Завершувалось воно підрахунком фізичних
навантажень за допомогою кривої пульсу.

Для оцінки стану фізичного розвитку дітей
нами розроблені критерії та показники – це наявність:
- високого та середнього рівня фізичних якостей:
гнучкості, швидкості, витривалості, спритності;

- пропорційних показників довжини, маси тіла та
обсягу грудної клітини;

- високий і середній рівень рухової підготовленості;
- сформованості вигинів хребта в межах норми.

Третю групу методів склали: аналіз та узагаль-
нення документальних матеріалів. За їх допомогою
вивчалися та аналізувалися:

- медичні картки із записами про стан постави дітей і
склепіння ступнів, а також фізичного розвитку
дітей;

- конспекти занять з фізичної культури;
- календарні та перспективні плани навчально-вихов-
ної роботи з дітьми з фізичного виховання як про-
цесу, завдяки якому здійснюється фізичний розви-
ток дітей (вихователів, інструкторів з фізичного
виховання, музичних керівників);

- сценарії спортивних свят, вечорів розваг тощо.
Висновки.
Отже, діагностування фізичних якостей, мор-

фологічного розвитку дітей, їхньої постави та склепі-
ння, засвідчило, що не всі дошкільники мають висо-
кий або середній рівень вищезазначених показників
як у контрольних, так і в експериментальних групах.

Біометричні показники дітей зазначили на-
явність за станом їх здоров’я три медичні групи, се-
ред яких найчисельнішими були підготовча (120 дітей)
та спеціальна (149 дітей) медичні групи. Разом вони
містили 269 дошкільників з 450 обстежених (конт-
рольних та експериментальних груп), що складало
60% дошкільників, які мали хронічні захворювання та
часто хворіли.

Результати обстеження рухових якостей у стар-
ших дошкільників та їхньої рухової підготовленості
дали змогу встановити, що стрижневою складовою
фізичного розвитку дітей є фізичні якості, які безпо-
середньо впливають на рухову підготовленість дітей,
морфологію та фізіологію організму дітей, на поста-
ву. Однак показники рухових якостей і рухової підго-
товленості дітей як експериментальних, так і конт-
рольних груп свідчили про наявність більшої кількості
дітей з низьким (78 дітей в експериментальних і 71
дитина в контрольних групах) та середнім рівнем (53
дітей в експериментальних і 60 дітей в контрольних
групах). Високий рівень вищезазначених показників
мали лише 188 дітей з 450 дошкільників (42%).

Серед 450 обстежених дітей старшого дошк-
ільного віку нормальну поставу (без вад) мали лише
42% вихованців, 58% дітей були з різними вадами
поставі (сколіоз, лордоз, кіфоз) та ступні (плоско-
стопість).

Перспективи подальшого дослідження вба-
чаємо в експериментальній перевірці наявності мо-
делі навчально-виховного процесу з інтеграції рухів і
музики щодо фізичного розвитку дітей старшого
дошкільного віку та методики розвитку фізичних яко-
стей в процесі інтеграції рухів і музики.
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ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ
АТЕРОСКЛЕРОЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ширченко Вита, Марченко Ольга
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. Изложены медико – социальные аспекты, фак-
торы риска, распространенность атеросклероза. Проведен
анализ основных исследований возникновения причин и раз-
вития  атеросклероза на  современном этапе. Рассмотрены
вопросы коррекционных мер при этой патологии. Рассмат-
ривается влияние факторов риска, а именно физической ак-
тивности на процесс развития атеросклероза в целях профи-
лактики.  Проанализированы современные методы
профилактики атеросклероза.
Ключевые слова: атеросклероз, ишемическая болезнь сер-
дца , холестерин, факторы риска, физическая  активность,
профилактика.
Анотація . Ширченко  В .О.  Марченко  О.К. Проблема
профілактики  і корекції атеросклерозу на сучасному
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Введение.
Сердечно – сосудистые заболевания занимают

первое место в структуре смертности граждан Украи-
ны (62,5%), причем в подавляющем большинстве слу-
чаев основной их патогенеза есть атеросклеротичес-
кое поражение кровеносных сосудов, которое
предопределяет 66,6 % развитие ишемической болез-
ни сердца, а в 21,5%- цереброваскулярних заболева-
ний. В Украине на протяжении 2005 года только за
обращением к врачу зарегистрировано более 7,9 млн.
пациентов с ишемической болезнью сердца, с кото-
рых: лица со стенокардией составляли близко 36%. [4]

Превосходящей причиной смерти при ишеми-

ческой болезни сердца есть атеросклеротический
кардиосклероз, который составляет 78% среди всего
населения и половину среди трудоспособного. При
существующем росте показателя смертности от сер-
дечно-сосудистой патологии, Украина и Болгария
наиболее плохие места среди европейских стран. [1]

Экспериментальные, эпидемиологические и
клинические исследования, проведенные за после-
дние 50 лет, оказали тесную связь между нарушени-
ем липидного спектра и развитием атеросклероза.
По данным “Институт кардиологии им.. М.Д.Стра-
жеско” АММ Украины, в украинской популяции по-
вышение уровня общего холестерина в трудоспособ-
ном возрасте определяется в среднем в 50 % случаев

Гиперхолестеринемия вместе с курением,
ожирением, артериальной гипертензией, сахарным
диабетом и возрастом определенна главным предик-
тором развития атеросклероза и его осложнений.[4]

Закономерными последствиями научно-техни-
ческого прогресса стало появление большого коли-
чества лиц, страдающих нарушениям обмена ве-
ществ, что в  свою очередь, способствовало
выделению особой группы «метаболических» забо-
леваний, приводящих к ускоренному развитию ате-
росклероза .[2.6]

Исследования проводились в соответствии к
научной теме Сводного плана НИР в сфере физичес-
кой культуры и спорта на 2006-2010 года. «Усовер-
шенствование оздоровительно реабилитационных
программ профилактики и коррекции дисфункции,
которые обусловлены нарушениями в разных систе-
мах организма»

Формулирование целей работы.
1) Не смотря на длительную историю изучения ате-
росклероза, до сих пор не существует схемы вос-
становительной терапии больных атеросклерозом
с сочетанной патологией различных систем.[2]

2) Анализ литературных источников показал, что до
настоящего времени нет единой теории возникно-
вения атеросклероза, что усугубляет проведение
профилактики и восстановительного лечения дан-
ного заболевания.[8].

3) С прогрессированием атеросклероза развиваются
как острые, так и хронические расстройства кро-
вообращения в результате чего атеросклероз вы-
шел на первое место как причина заболеваемости,
потери трудоспособности, инвалидности и смерт-
ности населения многих стран, опередив онколо-
гические инфекционные заболевания, травмы и
другие болезни. [1,2,6]

Цель исследования: рассмотреть и система-
тизировать литературные данные, касающиеся изу-
чения влияния модифицируемых факторов, в част-
ности физической активности, на атеросклероз.

Методы и организация исследований: анализ
специальной и научно-методической литературы,
медицинской статистики.

Результаты исследований.
Считают, что в основе большинства сердечно

– сосудистых заболеваний лежит атеросклероз, кото-
рый протекает бессимптомно в течение многих лет
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и, как правило, достаточно выражен к моменту про-
явления клинической симптоматики [10].

Все исследования профилактических вмеша-
тельств, касающихся первичной профилактики, убе-
дительно доказали, что снижение гиперлипидемии
ведёт к снижению смертности от коронарной болез-
ни сердца, но к сожалению, не приводит к снижению
смертности общей, так как растёт смертность от дру-
гих причин [4, 8]

В результате анализа научно – методической
литературы установлено, что внедрение методов
профилактики и восстановительного лечения в прак-
тику кардиологов и врачей терапевтов осуществля-
ется медленно[1,4].

Основной научной концепцией профилакти-
ки заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний
остаётся концепция факторов риска, под которыми
понимают факторы, связанные с развитием и про-
грессированием заболевания.

Малая Л.Т, Семёнова И.П., Ермакович И.И., в
своих исследованиях утверждают, что ещё 50 лет назад
наука не идентифицировала факторы риска заболева-
ний сердца, поэтому не велась профилактическая
борьба с ними, а развитие сердечно – сосудистого
приступа приводило к смерти в 1/3 случаев.[5]

На пленарном заседании Московского госу-
дарственного кардиологического общества им. А.Л.
Мясникова представитель фундаментального на-
правления в изучении атеросклероза профессор
В.С.Репин отметил, что в настоящее время атероск-
лероз и все болезни им обусловленные, представля-
ют собой заболевания, связанные в основном с об-
разом жизни.[8]. Если говорить об образе жизни, то
это питание, с повышенным содержанием насыщен-
ных жиров, холестерина, калорий, поваренной соли,
это отношение к курению, избыточное потребление
алкоголя, низкая физическая активность [5]. Все эти
привычки нашего образа жизни приводят к биологи-
ческим и физиологическим изменениям, которые
называют и определяют как факторы риска, которые
способствуют развитию атеросклероза.[4,9]

Р.Г.Оганов разделяет факторы риска возникно-
вения атеросклероза на две группы: одни, которые
можно модифицировать, и другие, которые играют
большую роль в развитии заболевания, но к сожале-
нию которые мы модифицировать не можем[8].

Факторы риска
К генетическим факторам риска относят : пол,

возраст, сахарный диабет, подагра, «тип личности»
Метаболические факторы включают гиперхо-

лестеринемию, гиперлипидемию (у мужчин), гипер-
гликемию, повышение уровня мочевой кислоты.

Экзогенные влияния, привычки прямо или
косвенно могут способствовать развитию атероск-
лероза: курение , особенности питания ( употребле-
ния жира, рафинированных углеводов, снижение
физической активности, нервнопсихические стрес-
сы, некоторые виды профессий.

К другим относят ряд социально- культурных
факторов: гиподинамия, условия современной жиз-
ни, конфликтные ситуации, характер пищи, в том

числе национальные особенности питания, курение.
Особенно неблагоприятно сочетание таких

факторов, как нерациональное питание, гипокине-
зия, отягощенная наследственность и перенапряже-
ние нервной системы.[6]

И.А. Власова, Г.И. Губин утверждают, что ряд
факторов риска связан с возрастом: чем взрослее
человек, тем выраженное его последствия их воз-
действия. [4]

Возрастание числа факторов риска резко уве-
личивает риск развитие атеросклероза, и в частно-
сти, коронарной болезни сердца [8].

Одним из основных модифицируемых факто-
ров риска является физическая активность. В связи с
ростом индустриализации, расширением использо-
вания транспорта, повышением роли «сидячих» про-
фессий и популярностью различного рода интеллек-
туальных (без физических нагрузок) видов
проведения досуга, малоподвижный образ жизни,
особенно в развитых странах, в наше время стал од-
ной из характерных черт общества. Понятен теперь
интерес к значимости этого фактора в профилакти-
ке, атеросклероза, путях её коррекции и эффектив-
ности усилий в этом направлении.[7]

Обсуждая роль физической активности в ме-
роприятиях по вторичной профилактике ишемичес-
кой болезни сердца, нельзя не коснуться ряда факто-
ров, имеющих в  основном значение в  плане
обоснования первичной профилактики ишемичес-
кой болезни сердца, но сохраняемых свою значи-
мость и в предотвращении прогрессирования ише-
мической болезни сердца, развития инфаркта
миокарда и летальных исходов.

Не смотря на то, что повышение физической
активности в наши дни признаётся одним из важней-
ших мероприятий по первичной и вторичной про-
филактике ишемической болезни сердца, вопросы
клинического, эпидемиологического обоснования и
эффективности этого метода, как ни парадоксально,
нельзя считать до конца решённым. В большинстве
эпидемиологических исследований доказано, что
ишемической болезни сердца чаще развивается у лиц
«сидячих» профессий, а смертность от ишемичес-
кой болезни сердца ниже среди лиц с физически ак-
тивным образом жизни.[4,7]

В настоящее время проблема низкой физичес-
кой активности все больше привлекает внимание как
специалистов, занимающихся профилактикой забо-
леваний, так и населения, особенно в экономически
развитых странах. Результаты исследований в этой
области достаточно убедительны для того, чтобы
считать низкую физическую активность, наряду с
курением, избыточной массой тела, повышенным
содержанием холестерина в крови и повышенным
артериального давления, одним из независимых ос-
новных фактов развития атеросклероза. Пожалуй,
больше всего (более 200) исследований по изучению
физической активности и ее вклада в развитие раз-
личных заболеваний и смертности от них, было про-
ведено в США. Как показывают эпидемиологичес-
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кие данные, низкая физическая активность в 23% слу-
чаев является причиной развития основных хрони-
ческих заболеваний и смерти, связанной с ними[7].

Известно, что риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний у людей с низким уровнем фи-
зической активности в два раза выше по сравнению с
физически активными, а регулярная умеренная или
интенсивная физическая активность снижают риск
развития ишемической болезни сердца, атероскле-
роза, сахарного диабета (2-го типа), артериального
давления [7,9]

Следует указать, что имеются и противополож-
ные данные: описан выраженный атеросклероз у
марафонских бегунов, наблюдаются случаи, когда
ишемическая болезнь сердца с атеросклеротическим
поражением коронарных артерий была причиной
смерти хорошо тренированных атлетов, умерших во
время бега. Однако, учитывая многофакторный ха-
рактер этиологии и патогенеза ишемической болез-
ни сердца, эти данные нельзя признать полностью
опровергающими значимость физической активно-
сти в формировании и течении этой болезни.[2]

Проведенные с 1995 по 2005 гг. исследования
свидетельствуют о чрезвычайной распространенно-
сти факторов риска сердечно-сосудистых заболева-
ний в Украине: у 33,5% взрослого населения выявле-
на артериальная гипертензия, 56,8% – имеют
избыточный вес, 44% мужчин и 16,5% женщин ку-
рят. [1]

В свою очередь исследования, проведенные в
Государственном научно-исследовательском центре
профилактической медицины, дают основания, что
физическая активность оказывает положительное
влияние на массу тела, уровень липидов, артериаль-
ное давление, толерантность к глюкозе, чувствитель-
ность к инсулину и стрессам [5]

Причинами такого большого внимания к
аэробным физическим упражнениям в профилак-
тике атеросклероза стали условия жизни в современ-
ном индустриальном государстве, невозможность
для его граждан сохранять достаточный уровень фи-
зической нагрузки. Регулярные занятия на свежем
воздухе оказывают положительный эффект на массу
тела, уровень липидов, артериальное давление.

Для достижения наибольшего эффекта степе-
ни нагрузки необходимо подобрать индивидуально,
соответственно возрасту пациента, его кардиально-
го статуса, физической подготовке и интересов [5,7]

Предлагаемый механизм превентивного вли-
яния физической активности ишемической болезни
сердца может состоять в возможном предотвраще-
нии прогрессирования атеросклероза за счёт повы-
шения под влиянием тренировок уровня липопроте-
идов высокой плотности, липопротэидлипазы,
снижения триглицеридов. Незначительное снижение
уровня общего холестерина обычно сочетается с
уменьшением массы тела. Тренировки ведут к бла-
гоприятному сдвигу в соотношении липопротеидов
высокой плотности и липопротеидов низкой плотно-
сти. Определённая роль в реализации этого влияния

физической активности принадлежит повышенной
аэробной мощности. Последний фактор способству-
ет также снижению массы тела, диастолического дав-
ления, уровня глюкозы и мочевой кислоты, т.е. физи-
ческая активность, оказывает влияние и на другие
факторы риска ишемической болезни сердца. Нельзя
также не учитывать тот факт, что люди, занимающи-
еся тренировками, более тщательно соблюдают дие-
ту, чаще отказываются от курения, следят за массой
тела, физическая активность, таким образом, влияет
на другие факторы риска. Поскольку ожирение спо-
собствует развитию таких предвестников ишемичес-
кой болезни сердца, как гипертензия, гиперхолесте-
ринемия, сахарный диабет, снижение массы тела под
влиянием тренировок может способствовать умень-
шению выраженности и этих факторов риска. Учи-
тывая взаимосвязь борьбы с таким факторами рис-
ка, каким является гиподинамия, и ликвидацией и
уменьшением многих других факторов риска, Коми-
тет экспертов ВОЗ придаёт этому фактору большую
значимость, чем в том случае, если бы речь шла, лишь
о непосредственной связи физической активности и
ишемической болезни сердца. [3, 4, 6]

Обсуждая роль физической активности во вто-
ричной профилактике ишемической болезни серд-
ца, следует иметь в виду отмеченное в ряде исследо-
ваний повышение под влиянием тренировок
фобринолитической активности крови, снижение
адгезивных тромбоцитов и коагулирующих свойств
крови в целом, что может вести к улучшению мик-
роциркуляторного кровообращения.[4]

Тренировки увеличивают массу миокарда и
объём сердца (соотношение этих изменений с дина-
микой состояния коронарного кровообращения тре-
бует ещё дальнейшего изучения).

Тренировки, несомненно, улучшают психоло-
гический и психосоциальный статус. У больных с
коронарной патологией под влиянием тренировок
уменьшаются страх, тревога, депрессия, повышает-
ся мотивация к возврату к активной жизни. Вместе с
тем не отмечено чёткой корреляции между интен-
сивностью тренировок, их физиологическим влия-
нием и психологическим эффектом. Поскольку из-
менения при старении и гипокинезии имеют
однонаправленный характер, уменьшение двигатель-
ной активности с возрастом только усугубляет эти
сдвиги. Однако, несмотря на угасание функций, орга-
низм обладает способностью приспособления к это-
му, мобилизируя свои резервы, что является основа-
нием для поиска, а также разработки для средств и
методов, расширяющих диапазон адаптационных
возможностей пожилых людей.

После 12 месяцев тренировочной деятельнос-
ти наблюдаются изменения в липидном обмене, а с
ростом степени физической подготовленности
уменьшается содержание в крови общего холесте-
рина липопротеидов низкой плотности, триглицери-
дов и повышается количество липопротеидов, улуч-
шаются реологические свойства крови,
фибринолитическая активность. [3]
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Даже если у пациента имеются несколько фак-
торов риска ССЗ, он может безопасно начинать за-
нятия умеренной интенсивности. Люди умирают от
ишемической болезни сердца, а не от физической
активности! [7]

Неоднозначные взгляды на разнообразие мы-
шечной деятельности и подходы к её использованию
свидетельствуют о необходимости дальнейшего изу-
чения степени эффективности самых различных её
форм и выработки научно – обоснованных методов
её реализации. [7]

В отдельных работах авторы утверждают, что
ходьба наиболее естественный и подходящий вид
физической активности для больных атеросклерозом.
Однако по мнению. Муравова И.В., привычная дви-
гательная деятельность утрачивает своё стимулиру-
ющее значение при геронтогенезе. Муравов счита-
ет, что следует сокращать не разнообразие
физических напряжений, а лишь их общую величи-
ну и интенсивность. [3]

Роганов Г., и Бубнова М., выделяют для лечеб-
но-профилактических целей именно умеренные тре-
нировочные физические нагрузки. [9]

Актуальными остаются вопросы дозирования
физических нагрузок с учетом морфофункциональ-
ных изменений при атерогенезе. [3]

Физические упражнения (не менее 1ч. в день)
в сочетании с диетой приводят к достоверно более
значимому улучшению биохимических и гистологи-
ческих параметров, чем только снижение калорий-
ности рациона [5]

Поскольку атерогенез во многих случаях
представляет собой следствие нарушений процес-
сов адсорбции и транспорта пищевого холестерина
и жиров, диета может благоприятно влиять на мно-
гие коронарные факторы риска, модифицируя их
на разных уровнях. Исследования проведенное в 7
странах на протяжении 25 лет, показало, что смерт-
ность от коронарной болезни сердца напрямую вза-
имосвязана с уровнем холестерина в крови, а сам
уровень холестерина – с потреблением продуктов,
богатых холестерином и животными насыщенны-
ми жирами. Самые высокие уровни смертности
наблюдались в странах, в пищевом рационе населе-
ния которых преобладало избыточное потребление
насыщенных жиров [7]

Большинство ученых, работающих в области
профилактической медицины отмечают, что изме-
нение характера питания – краеугольный камень
профилактики ССЗ, связанных с атеросклерозом (7,3).
Профилактика и лечение атеросклероза помимо при-
ема медикаментозных лекарственных средств долж-
ны предусматривать соблюдение определённой дие-
ты, направленной на укрепление сосудов, выведение
из организма шлаков и недоокисленных продуктов
обмена, ограничение приема продуктов, содержа-
щих большое количество холестерина [2]

Выводы:
1)  Результаты анализов и обобщения литературных
источников свидетельствуют о том, что основные

усилия в борьбе с атеросклерозом должны быть
направлены на профилактику заболевания в виду
хронизации и необратимости атеросклеротическо-
го процесса.

2)Профилактика атеросклероза предвидит устране-
ние определенных характерных особенностей об-
раза жизни и факторов риска, замедляя прогресси-
рование или стимулируя регресс атеросклероза.
Кроме того, изменение образа жизни и устране-
ние факторов риска способствуют снижению рис-
ка возникновения атеросклероза у бессимптомных
больных.

3)Сложные патогенетические процессы, происходя-
щие в организме при прогрессирующем течении
заболевания, обуславливают необходимость раз-
работки основных реабилитационных способов, к
которым могут быть отнесены кинезотерапия, реф-
лексотерапия, дыхательная гимнастика.

4)Для эффективной профилактики и лечения атерос-
клероза необходимым условием является соблю-
дение соответствующей диеты и достаточная фи-
зическая активность.

Планируется дальнейшее исследование при-
менения способов физической реабилитации в зави-
симости от возрастной категории, сочетанной пато-
логии различных систем.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
V международная электронная научная конференция (21 апреля 2009 года)

По итогам конференции будут изданы:
1 том сборника материалов конференции.
3 тома сборника научных трудов «Физическое воспитание студентов творческих специальностей», утвержденного ВАК
Украины. Аннотации статей будут опубликованы в украинском реферативном журнале «Источник».

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
в сборник научных трудов «Физическое воспитание студентов творческих специальностей», утвержденный ВАК Ук-
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слова, текст статьи, литература.
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– по переводу. Дополнительно во вторую и третью аннотации включить перевод фамилии и инициалов автора(ов) и
названия статьи. Для авторов из России перевод на укр. язык выполняет редакция.

Ключевые слова: (≈  1-2 строки слов. Не употреблять словосочетания).
Статья должна иметь такие разделы:

1. Введение (постановка проблемы в общем виде; анализ исследований и публикаций по проблеме статьи; выделение
нерешенных прежде частей общей проблемы, которым посвящается статья).
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7. Литература (5 и более).
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