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ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ КС И
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

У ЮНЫХ БЕЙСБОЛИСТОВ
Агапов Д.В.,Сышко Д.В.

Таврический Национальный университет
им. В.И. Вернадского

Аннотация. Выявлено эффективное формирование КС и тех-
нико-тактических характеристик в условиях искусственно-
го моделирования кинетики полёта мяча. Применены факто-
ры, акцентирующие зрительное восприятие и приводящие к
формированию КС и технико-тактических характеристик.
Обнаружено, что использование тренажёра типа «пушка»
повышает уровень развития КС и технико-тактических дей-
ствий в бейсболе. Применение тренажёра повышает интерес
к занятиям и создает базовую основу для занятий в секции
бейсбола.
Ключевые слова: координация, атакующие действия, бей-
сбольная «пушка», разноцветные мячи, школьники, бейсбол.
Анотація. Агапов Д.В., Сишко Д.В. Особливості  фор-
мування КС і техніко-тактичних характеристик у юних
бейсболістів . Виявлено ефективне формування КЗ і техні-
ко-тактичних характеристик в умовах штучного моделю-
вання кінетики польоту м’яча . Застосовуванні фактори які
акцентують зорове сприймання і спричиняють формування
КЗ і техніко-тактичних характеристик. Виявлено, що засто-
сування тренажера типа «гармата» підвищує рівень розвит-
ку КЗ і техніко-тактичних дій у бейсболі. Застосування тре-
нажера підвищує інтерес до занять і створює базову основу
для занять у секції бейсболу.
Ключові слова: координація, атакуючі дії, бейсбольна «гар-
мата», різнокольорові м’ячі, школярі, бейсбол.
Annotation. Agapov D.V.,Syshko D.V. Singularities of
forming of coordination abilities and technical tactical
performances at juvenile baseball  players.  Ef ficient
shaping coordination and technician-tactical  features will
revealled in condition of artif icial modeling of the kinetics
flight ball. The applying factors, accenting visual perception
and bring about shaping coordination and technician-tactical
features. I t is discovered that use simulator type “pitching
machine” raises the level of the development coordination  and
technician-tactical action in baseball . Application of the
simulator increases interest to occupations and frames a base
basis for occupations in a section of baseball.
Keywords: coordination, attacking actions, pitching machine,
varicolored balls, schoolchildren, baseball.

 Введение.
 В последние годы в физическом воспитании

детей особое место уделяется понятию «координа-
ционная подготовка». Учёные считают, что развитие
координационных способностей (КС) является одной
из основных неотъемлемых частей спортивной тре-
нировки и физического воспитания[4,6,7].

 Двигательная координация рассматривается
как один из наиболее существенных составных эле-
ментов подготовки школьников и юных спортсменов.
Высокий уровень её развития является фундамен-
том успехов в различных видах деятельности, а так
же способствует мастерскому овладению техникой
движений в бейсболе[1,10]

 По аналогии с основными задачами координа-
ционной подготовки в спорте [6]в физическом воспи-
тании можно выделить следующие: овладение новы-
ми двигательными действиями, предусмотренными
программами физического воспитания учащихся;
развитие общих и специфически проявляемых КС (спо-

собности к дифференцированию пространственных,
силовых и временных параметров движений, пере-
строению двигательных действий, ориентировке, реа-
гированию, ритму, равновесию, согласованию), кото-
рые так важны для успешного освоения различных
видов учебного материала; развитие КС в сочетании
с развитием основных физических качеств (сопряжён-
ное их развитие); развитие психофизиологических
функций, связанных с развитием общих и специаль-
ных КС и в частности в бейсболе.

 Одним из современных направлений разви-
тия необходимых в отбивании мяча двигательных
качеств, а именно КС у детей, занимающихся, бейс-
болом является использование в тренировочном
процессе тренажеров, которые позволяют привлечь
школьников к занятиям повышая общий уровень КС,
а молодых бейсболистов к тренировочному процес-
су оказывая положительное влияние на развитие спе-
цифической координации движений, которая оказы-
вает существенное влияние на овладение и
совершенствование ударов по мячу с тактическим
замыслом [2,3,5,11].Поэтому применение новых тре-
нажёров – катапульт или тренажёрных систем для
тренировки отбивания нескольких видов в бейсболе,
является актуальной задачей [8,9].

Исходя из современных представлений о
структуре системы движений[4,11] повышение эф-
фективности координационной подготовки нам ви-
дится за счёт применения выше перечисленных
средств с усиленным влиянием на информацион-
ную часть структуры.

Исследования проводились в соответствии с
планами научно-исследовательской работы Таври-
ческого Национального университета им. В.И. Вер-
надского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – совершенствование методов форми-

рования КС и технико-тактических характеристик у
бейсболистов.

Результаты исследования.
В педагогическом эксперименте приняли уча-

стие 200 испытуемых мальчиков в возрасте 12-14лет
(100чел – школьники, не занимающиеся бейсболом,
из них 50чел составляли экспериментальную группу
и 50 чел. контрольную группу, а так же 100чел –
школьники занимающиеся бейсболом, разделённые
таким же образом на две группы). Все они по состо-
янию здоровья относились к основной медицинской
группе.

Уровень развития КС мы определяли при по-
мощи комплекса тестов направленных на оценку ко-
ординационных способностей [1].

 Для изучения влияния тренажёра типа «пуш-
ка», а так же сложнокоординационных упражнений
применяемых в бейсболе, на технико-тактические
характеристики движений у «бьющего», испытуе-
мым предлагалось многократное выполнение раз-
нообразных атакующих действий направленных на
мяч, вылетающий из «бейсбольной пушки»: «свинг»
по мячу, удар типа «бант», пропуск мяча для оценки
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зоны «страйк». Различие атакующих действий опре-
делялась, цветом вылетающего из тренажёра мяча
(белый – «свинг» по мячу, желтый- удар типа «бант»,
зелёный- пропуск мяча), последовательность цвета
вылетающего мяча была строго одинакова для всех
испытуемых. Выполнение атакующих действий
школьники выполняли с использованием гимнасти-
ческой палки и теннисного мяча, бейсболисты с ис-
пользованием бейсбольной биты и бейсбольного
мяча. Расстояние от «пушки» до бьющего, скорость
и точность вылета мяча были так же одинаковы для
всех испытуемых.

 Мы предположили, что результаты атакую-
щих действий (попадание по мячу) будут характери-
зовать состояние двигательной части структуры сис-
темы движений, правильный выбор атакующего
действия (соответствующий цвету мяча)- технико-так-
тическими характеристиками.

 Задание прекращалось в случае, если испы-
туемые допускали ошибку в выборе атакующего
действия.

 На протяжении 3-х месяцев педагогического
эксперимента испытуемым экспериментальной груп-
пы школьников в начале основной части урока физи-
ческой культуры 2 раза в неделю предлагалось отби-
вание с пушки разноцветными мячами в различном
порядке и специальные упражнения в отбивании с
использованием разных по цвету мячами; испытуе-
мым экспериментальной группы бейсболистов в на-
чале основной части тренировки 2 раза в неделю пред-
лагалась аналогичная работа в отбивании.

 Развитие КС испытуемых контрольной груп-
пы школьников и бейсболистов осуществлялось по
общепринятой методике.

 Сравнительный анализ исходного уровня раз-
вития КС у испытуемых экспериментальной и конт-
рольной группы, как у школьников, так и у бейсбо-
листов до эксперимента показал отсутствие
статистически значимых различий (р>0,05) результа-

тов контрольных испытаний проводимых с исполь-
зованием комплекса педагогических тестов и бейс-
больной «пушки» для оценки параметров КС. Так
же отсутствовали существенные различия в количе-
стве попыток при многократном выполнении атаку-
ющих действий.

 После проведения педагогического экспери-
мента нами были обнаружены достоверно более
высокие показатели характеризующих параметры КС
как у школьников, не занимающихся (таблица 1), так
и занимающихся (таблица 2), бейсболом.

Так наиболее высокие показатели у школьни-
ков экспериментальной группы в сравнении со
школьниками контрольной группы по временным
параметрам КС (оценка временного интервала 30с,
р < 0,001), интегральной оценки КС(бег змейкой, р <
0,001), а так же результатов контрольного испытания
при атакующих действиях(правильный выбор дей-
ствия, р < 0,001, результат попадания по летящему
мячу, р < 0,001). Достоверно более высокие показа-
тели КС были обнаружены и у бейсболистов экспе-
риментальной группы относительно контрольной
(динамометрия – усилие 25кг. от максимума, р <
0,001,метание теннисных мячей , р < 0,001).

Результаты контрольного испытания при ата-
кующих действиях, так же подтверждены достоверно
(правильный выбор действия, р < 0,001, результат
попадания по летящему мячу, р < 0,001).

 Как показано на рисунке 1, после экспери-
мента все 100% школьников экспериментальной
группы без сбоев выполнили 1попытку. В конт-
рольной группе с первой попытки выполнили толь-
ко 68% испытуемых. Всего испытуемые эксперимен-
тальной группы смогли выполнить 8 попыток
контрольного задания, а испытуемые контрольной
группы 4 попытки.

 Результаты динамики ошибок при выборе
правильного атакующего действия у бейсболистов
показаны на рисунке 2. Здесь видно, что бейсболи-

Таблица 1.
Уровень развития КС у школьников экспериментальной (n=50)

и контрольной (n=50) группы после эксперимента

Тесты: Эксперименталь-
ная группа 

Контрольная 
группа 

р 

(динамометрия) Усилия (кг) 25%  0,7±0.05 0,87±0,05 <0,05 
 50%  1,65±0,06 1,95±0,08 <0,01 
 75% 2,9±0,09 2,9±0,1 <0,05 
(метание теннисных мячей) кол-во попаданий 4,2±0,12 2,74±0,15 <0,01 
(Прыжки на месте с поворотом) отклонение 90° 17,3±1,02 21,76±0,96 <0,01 
 270°  23,92±0,87 27,4±0,87 <0,01 
 (ходьба к цели) см. 82,41±2,64 91,56±3,05 <0,05 
 (оценка временных интервалов) 5с. 0,26±0,01 0,29±0,01 <0,01 
 30с. 1,8±0,1 2,28±0,06 <0,001 
 60с. 3,1±0,08 3,37±0,08 <0,05 
 (точность движений руки) отклонение в точках  6,98±0,37 8,52±0,43 <0,01 
(бег змейкой) время преодоления дистанции (с).  6,95±0,03 7,31±0,04 <0,001 
Правильный выбор действия (кол-во раз)  4,6±0,21 1,26±0,09 <0,001 
Результат попадания по летящему мячу (кол-во раз)  2,52±0,15 0,54±0,06 <0,001 
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Рис. 2. Динамика ошибок при выборе правильного атакующего действия
у бейсболистов экспериментальной (n=50) и контрольной (n=50) группы.

Рис. 1. Динамика ошибок при выборе правильного атакующего действия
у школьников экспериментальной (n=50) и контрольной (n=50) группы.

Таблица 2. 
Уровень развития КС у бейсболистов экспериментальной (n=50)  

и контрольной (n=50) группы после эксперимента. 
Тесты: Экспериментальная 

группа 
Контрольная 
группа 

р 

(динамометрия) Усилия (кг) 25%  0,66±0,04 1,08±0,05 <0,001 
 50 % 1,23±0,07  1,52±0,08 <0,01 
 75% 1,53±0,08 1,87±0,12 <0,05 
(метание теннисных мячей)кол-во попаданий 8,42±0,24 5,44±0,21 <0,001 
(Прыжки на месте с поворотом)отклонение 90° 12,18±0,87 15,4±0,9 <0,05 
 270°  14,84±0,96 17,82±0,99 <0,05 
 (ходьба к цели) см. 50,59±3,85 66,94±5,09 <0,05 
 (оценка временных интервалов) 5с. 0,2±0,03 0,27±0,01 >0,05 
 30с. 1,6±0,11 2,01±0,14 <0,05 
 60с. 2,57±0,13 3,05±0,16 <0,05 
 (точность движений руки) отклонение в точках  4,6±0,43 5,84±0,4 <0,05 
(бег змейкой) время преодоления дистанции (с).  6,15±0,04 6,32±0,06 <0,05 
Правильный выбор действия (кол-во раз) 15,7±0,37 8,28±0,15 <0,001 
Результат попадания по летящему мячу (кол-во 
раз) 

14,06±0,37 4,44±0,21 <0,001 
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сты экспериментальной группы без сбоев выпол-
нили 10 попыток, максимальное кол-во попыток со-
ставило 23, бейсболисты контрольной группы без
сбоев выполнили 6 попыток, а максимальное их
число составило 11.

 Выводы:
1.Формирование координационных способностей и
технико-тактических характеристик у детей в усло-
виях искусственного моделирования кинетики по-
лёта мяча происходит достоверно эффективно.

 2.Применение факторов акцентирующих зрительное
восприятие приводит к формированию КС и тех-
нико-тактических характеристик.

3.Применение тренажёра типа «пушка», может с
успехом использоваться как для тренировки необ-
ходимых в бейсболе навыков и качеств, с повыше-
нием уровня технической подготовки, так и для
развития КС у школьников, повышая интерес к за-
нятию физической культурой и создавая базовую
основу в случае , если ребёнок изъявит интерес к
занятиям в секции бейсбола.

4. Полученные данные подтверждают нашу гипотезу,
и дают нам основание рекомендовать для использо-
вания в координационной подготовке школьников и
бейсболистов разработанный нами подход.

 Дальнейшее исследование предполагается
провести в направлении изучения развития коорди-
национных способностей и их влияние на результа-
тивность атакующих действий в бейсболе.
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АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ
СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ НАСТІЛЬНОГО

ТЕНІСУ НТУУ «КПІ»
Афанасьєв В.В., Гришко Л.Г.,
Пелипейко О.П., Щербаченко В.К.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Заняття з фізичного виховання під час навчання
у вищому учбовому закладі дозволяють впливати на різні
показники стану здоров’я студентів. Студенти відвідують за-
няття з фізичного виховання у навчальних відділеннях з видів
спорту впродовж декількох курсів навчання, при цьому, си-
стематична рухова діяльність впливає  на функціонування
різних систем організму. Метод антропометрії є простим і
доступним методом, що дозволяє за допомогою простих
вимірів і розрахункових формул оцінити статуру студента
(що доцільно використовувати під час відбору до навчально-
го відділення) й динаміку її зміни під впливом занять. У статті
представлено данні  виміру обхватів частин тіла студентів
відділення настільного тенісу в 11 точках.
Ключові слова: антропометрія, вимір, заняття, данні, на-
стільний теніс, окружність, студент.
Аннотация. Афанасьев В.В., Гришко Л.Г., Пелипейко
О.П., Щербаченко  В.К. Антропометрические  показате-
ли  студентов отделения  настольного  тенниса  НТУУ
«КПИ». Занятия  по физическому воспитанию  в течение
обучения в высшем учебном заведении позволяют влиять на
различные показатели состояния здоровья студентов. Сту-
денты посещают занятия по физическому воспитанию  в учеб-
ных отделениях по видам спорта на протяжении нескольких
курсов обучения, при этом, систематическая двигательная
деятельность влияет на функционирование различных сис-
тем организма. Метод антропометрии является простым и
доступным методом, который позволяет с помощью про-
стых измерений и расчетных формул оценить телосложение
студента (что целесообразно использовать во время отбора
в учебное отделение) и динамику его изменения под влияни-
ем занятий. В статье представлены данные измерения окруж-
ностей частей тела студентов отделение настольного тенни-
са в 11 точках.
Ключевые  слова: антропометрия, данные, занятие, изме-
рение, настольный теннис, окружность, студент.
Annotation. Afanasyev V.V., Grishko L.G., Pelipejko O.P.,
Scherbachenko V.K. Anthropometric parameters of
students of abjointing of table tennis.  The physical
education lessons during education in Higher educational
institution allow to influence on various parameters of students’
health condition. The students attend the physical education
lessons in educational units on kinds of sports during several
courses of education, thus the regular impellent activity influences
on functioning of various systems of organism. The method of
anthropometria is a simple and accessible method, which allows
to estimate constitution of a student (what expediently to use
during selection in educational unit) and dynamics of its changing
under influence of trainings with the help of simple measurements
and sett lement formulas. The measurements of body parts’
circles of tabletennis unit students in 11 points are submitted in
the clause.
Key words: anthropometria, circle, data, lesson, measurement,
student, tabletennis.

Вступ.
Розмір і форма тіла людини характеризуються

різними ознаками, деякі людина може вимірити, інші
тільки висловити словами – вони не піддаються безпо-
середньому виміру й визначаються візуально, шля-
хом звірення із встановленими зразками (особливості
розвитку мускулатури, розподіл жирового шару й т.п.
). Ознаки, які піддаються виміру (зріст людини стоячи

© Афанасьєв В.В., Гришко Л.Г., Пелипейко
О.П., Щербаченко В.К., 2009
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й сидячи, вага тіла, розміри різних частин тіла – голо-
ви, кінцівок, об’єм грудної клітки та ін.) визначаються
за так званими антропометричними точками, що пред-
ставляють собою певні ділянки тіла.

Антропометрія (від грец. anthropos – людина
й metron – міра) є така наука, що займається виміра-
ми людського тіла і його частин, й має практичне за-
стосування у різних галузях життя.

Антропометрія широко використовується й у
галузі фізичної культури і спорту, зокрема у фізич-
ному вихованні учнівської молоді – антропометричні
показники є одним з основних критеріїв, що характе-
ризують рівень фізичного розвитку й здоров’я люди-
ни. Постійний контроль за антропометричними по-
казниками дозволяє вчасно помітити зміни й за
допомогою спеціальних методів скорегувати вияв-
лені відхилення. Головним завданням використання
методу антропометрії у вищому навчальному зак-
ладі є установлення деяких показників фізичного роз-
витку студентів.

Фізичний розвиток людини є поняттям комп-
лексним, тому й признаки, що характеризують фізич-
ний розвиток є різноманітними. Однак, основними
ознаками фізичного розвитку людини (в незалежності
від віку чи статі) є такі данні, як вимір довжини й маси
тіла, обхвати різних частин тіла – всі ці ознаки не-
обхідні для характеристики маси, щільності й форми
тіла. Істотне значення при визначенні фізичного роз-
витку мають також поверхня й склад тіла, ЖЄЛ, м’я-
зова сила, обхватні поперечні й поздовжні розміри
концівок й тулубу. За данними проведення дослід-
ження фізичного розвитку студентів вищих навчаль-
них закладів, особливо технічної й гуманітарної спря-
мованості, викладач може не тільки визначити форми,
розміри й пропорції тіла студента, а також деякі фун-
кціональні можливості його організму.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – результати виміру об-

хвату частин тіла студентів навчального відділення
настільного тенісу НТУУ «КПІ».

Результати дослідження.
Дослідження показників обхватів деяких час-

тин тіла виконувалось у студентів навчального
відділення настільного тенісу НТУУ «КПІ». У дослід-
женні приймало участь 353 студентів (266 юнаків й 87
дівчат).

Під час проведення аналізу дослідження юна-
ки і дівчата були розподілені в групи у відповідності
зі своїм віком:
· юнаки: група «17 років» – 88 студентів; група «18
років» – 99 студентів; група «19 років» – 57 сту-
дентів й група «20 років» – 22 студента;

· дівчата: група «17 років» – 25 студенток; група «18
років» – 32 студенток; група «19 років» – 21 студен-
ток й група «20 років» – 9 студенток.

У студентів замірювалися обхвати наступних
частин тіла:
· зап’ясток, передпліччя, біцепс (в напруженому
стані);

· шия, плечі, грудна клітина, талія;
· стегна, стегно, гомілка й щиколотка.

Для заміру обхватів використовувалась санти-
метрова стрічка, обхвати вимірювались, відповідно,
в сантиметрах. Впродовж статистичної обробки от-
риманих результатів використовувались такі парамет-
ри, як середнє арифметичне (Х) й стандартне відхи-
лення від середнього арифметичного (Sx).

Оброблені дані юнаків і дівчат представлено у

 

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17 років 18 років 19 років 20 років

Юнаки
Дівчата

Рис. 1. Обхват:
зап’ясток (см)

 

20

21

22

23

24

25

26

17 років 18 років 19 років 20 років

Юнаки
Дівчата

Рис. 2. Обхват:
передпліччя (см)



8

 

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

17 років 18 років 19 років 20 років

Юнаки
Дівчата

 

28

30

32

34

36

38

17 років 18 років 19 років 20 років

Юнаки
Дівчата

Рис. 3. Обхват:
біцепс в напружено-
му стані (см)
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вигляді таблиці 1. На рисунках 1-11 відображено зміна
показників обхватів частин тіла студентів – динаміка
зміни показників наведено окремо для виміру кож-
ної частини тіла.

Згідно з вищенаведеними даними ми можемо
зафіксувати, що юнаки з групи «18 років» мали най-
нижчі результати серед чотирьох вікових груп. У той
же час, юнаки з групи «19 років» мали найвищі ре-
зультати серед всіх груп; в групі юнаків «20 років»
зафіксовано значне погіршення результатів за всіма
показниками. У дівчат результати змінювались в усіх
чотирьох вікових групах, при цьому фіксується по-
ступовий спад в показниках у групах дівчат «18 років»
й «19 років», але вже у групі дівчат «20 років» у дея-
ких вимірах відмічається збільшення результату.
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Рис. 11. Обхват:
щиколотка (см)

Таблиця 1 
Результати антропометричних показників (обхватів частин тіла), см ( xSX ± ) 

 
Юнаки (n=266) Дівчата (n=87)  

Частина 
тіла 

17 років 
(n=88) 

18 
років 

(n=99) 

19 років 
(n=57) 

20  
років 
(n=22) 

17 
років 
(n=25) 

18 
років 
(n=32) 

19 
років 
(n=21) 

20  
років 
(n=9) 

Зап'ясток 16,74 
±1,14 

16,55 
±1,10 

16,60 
±1,24 

16,30 
±0,95 

15,46 
±0,95 

14,98 
±1 

15,12 
±0,95 

15,06 
±1,1 

Передпліччя 24,99 
±1,83 

24,83 
±1,75 

25,59 
±1,86 

24,86 
±1,54 

23,04 
±1,67 

22,42 
±1,57 

22,24 
±1,23 

23,06 
±1,01 

Біцепс 29,05 
±2,62 

29,05 
±2,70 

30,66 
±2,67 

28,80 
±1,88 

26,62 
±1,88 

26,03 
±2,17 

25,86 
±2,28 

25,72 
±1,52 

Шия 36,54 
±2,73 

37,05 
±2,95 

37,39 
±2,55 

36,04 
±2,38 

32,34 
±1,86 

31,88 
±1,85 

31,83 
±2,03 

34,23 
±2,07 

Плечі 105,75 
±5,47 

104,98 
±5,19 

108,34 
±5,47 

107,27 
±5,01 

95,56 
±4,14 

93,94 
±4,2 

94,36 
±4,45 

93,17 
±2,15 

Грудна клітина 88,78 
±5,86 

88,22 
±5,53 

90,89 
±5,26 

89,27 
±4,73 

84,24 
±5,05 

85 
±5,01 

83 
±3,19 

81,56 
±2,92 

Талія 
 

74,44 
±5,34 

74,41 
±6,04 

77,27 
±5,77 

74,23 
±5,09 

67,24 
±4 

67 
±5,84 

66,83 
±4,24 

66,89 
±3,76 

Стегна 
 

95,23 
±4,47 

94,78 
±5,47 

97,20 
±4,71 

93,77 
±3,79 

95,22 
±5,65 

92,72 
±6,45 

93,31 
±4,83 

92,44 
±4,48 

Стегно 
 

50,81 
±4,48 

51,16 
±6,09 

52,15 
±3,92 

48,84 
±4,01 

53,08 
±5,37 

52,45 
±4,35 

54,1 
±4,03 

52,61 
±1,65 

 Гомілка 
 

36,13 
±2,47 

36,02 
±2,41 

36,89 
±3,38 

35,32 
±2,71 

36,46 
±4,15 

34,47 
±2,71 

34,76 
±1,68 

35,61 
±1,76 

Щиколотка 
 

23,65 
±1,68 

23,49 
±1,85 

23,77 
±1,84 

22,64 
±1,98 

22,38 
±0,97 

22,14 
±1,73 

22,24 
±1,3 

22,33 
±1,58 

 
Висновки.

1.Погіршення результатів юнаків і дівчат відбуваєть-
ся поступово, починаючи з груп студентів вікової
групи «18 років».

2.Антропометричні дослідження у вищому навчаль-
ному закладі доцільно проводити систематично, що
дозволяє спостерігати за впливом фізичних вправ,
які використовуються викладачем впродовж на-
вчального семестру або року, на формування мор-
фологічних й функціональних параметрів студентів.
Дослідження рекомендується проводити з викори-
станням таких методів як антропометрія (сомато-
метрія), або соматоскопія (частина морфології, що
вивчає статуру людини).

3.Пропонується проводити систематичні досліджен-
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рвово-м’язової системи З цією метою використовувались
кінематометрія та рефлексометрія. Відповідна  реакція на
фізичне навантаження  нервово-м’язової системи організму
людини за різними показниками  характеризується ідентичн-
істю. Вона виражається у вигляді S-образної  кривої. Облік
особливостей логістичної кривої дозволяє досить об’єктив-
но судити про поточний функціональний стан нервово-м’я-
зової системи.
Ключові слова: фізичний стан, кінематометрія, акомодація
кришталика ока.
Annotation. Balamutova N.M.,  Polozhiy V.M.,  Kyselev
L.F. Pedagogical control current physical condition of
students by neuromuscular system’s research results.
Researches are directed for searching objective methods for
current valuation students’  physical condition on the base of
the researching functional condition neuromuscular system.
With this aim were used kinemathometry and replexometry.
Response to an exercise stress of a nervimuscular system of an
organism of the person on different parameters is characterized
by identity. It expresse by the way an ogee. The count of features
of a logistic curve allows to judge a streaming functional state of
a nervimuscular system objectively enough.
Key words: physical condition, kinemathometry,
accommodation eye’s lens.

Введение.
Недостаточная двигательная активность и ум-

ственное перенапряжение особенно характерны для
студентов молодежи. Из этого следует необходимость
тщательного контроля за физическим состоянием
каждого учащегося со стороны педагогов и меди-
ков, что повысит эффективность средств профилак-
тики заболеваний и качество подготовки будущих
специалистов [2,6].

В осуществлении педагогического контроля
центральным может являться оценка физического
состояния человека, изменяющегося с течением вре-
мени. Срочная диагностика этого состояния препо-
давателем физической культуры и тренером имела
бы большое значение, так как позволила бы вносить
коррективы в управление и планирование учебно-
тренировочного процесса [3,4,7]. При этом педаго-
гический контроль сведется к тому, чтобы на основе
повторных оценок физического состояния можно
было дать разработанную и реализованную индиви-
дуальную стратегию управления. Применение вы-
числительной техники при наличии такого метода
позволит реально решить задачу непрерывного кон-
троля над человеком в системе человек-машина-сре-
да, а также активизировать процесс определения и
планирования физических нагрузок на организм че-
ловека при проведении тренировочного процесса.

В последнее время в разработке методов оцен-
ки физического состояния спортсменов актуальным
является исследование нервно-мышечной системы
с использованием таких методов: электромиография,
применяемая для определения степени утомления
нервно-мышечного аппарата; определение латент-
ного времени напряжения и расслабления мышц
(ЛВЕ и ЛВР), позволяющие достаточно объективно
оценить возможность состояния нервно-мышечно-
го аппарата и центральной нервной системы в связи
с физической нагрузкой; производится оценка мак-
симального времени мышечного сокращения, по-
зволяющая выявить способность исследуемой мыш-

ня антропометричних показників студентів вищих
навчальних закладів. Вимір й обробка таких резуль-
татів особливо має сенс у силових видах спорту, де
впродовж навчального семестру фіксується посту-
пове візуальне збільшення м’язового об’єму – важ-
ка атлетика, пауерліфтінг, бодібілдінг.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем антропо-
метричні показники студентів відділення настільного
тенісу НТУУ «КПІ».

Література:
1. Аулик И.В. Определение физической работоспособности
в клинике и спорте. – 2-е изд., перераб.  и доп. – М.:
Медицина, 1990. – 191 с.

2. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических иссле-
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕГО
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРВНО-

МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Баламутова Н.М., Положий В.М., Киселев Л.Ф.
Национальная юридическая академия Украины

им. Ярослава Мудрого

Аннотация. Исследования направлены на поиск объектив-
ной методики оценки текущего физического состояния сту-
дентов на основании  изучения функционального состояния
нервно-мышечной системы. С этой целью использовались
кинематометрия и рефлексометрия. Ответная реакция на
физическую нагрузку нервно-мышечной системы организ-
ма человека по различным показателям характеризуется иден-
тичностью. Она выражается в виде S-образной  кривой. Учет
особенностей логистической кривой позволяет достаточно
объективно судить о текущем функциональном состоянии
нервно-мышечной системы.
Ключевые  слова: физическое состояние, кинематометрия,
аккомодация хрусталика глаза.
Анотація. Баламутова Н.М ., Положій В.М ., Кисельов
Л.Ф. Педагогічний контроль  поточного  фізичного ста-
ну студентів згідно з результатами досліджень  нерво-
во-м’язової системи. Дослідження направлені на  пошук
об’єктивної методики оцінки поточного фізичного стану
студентів на підставі вивчення функціонального стану не-

© Баламутова Н.М., Положий В.М.,
Киселев Л.Ф., 2009

mailto:unit.research@yahoo.com


12

цы производить в максимально  короткий срок про-
извольное сокращение; при исследовании тонуса
мышц получают количественную информацию о
состоянии тонического напряжения и сократитель-
ной способности мышечной системы; используют-
ся также топографические методы, которые дают
возможность исследовать силу основных групп
мышц и скрытый период двигательной реакции при
различных движениях [1,5].

Вышеизложенный материал свидетельствует
об актуальности проблем определения эффективных
методов массового контроля текущего физического
состояния учащейся молодежи. Настоящее исследо-
вание направлено на поиск путей ее решения.

Работа выполнена по плану НИР националь-
ной юридической академии Украины им. Ярослава
Мудрого.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данного исследования заключалось в

выявлении объективной методики оценки текущего
физического состояния студентов на основании изу-
чения функционального состояния нервно-мышеч-
ной системы.

Методы исследования.
Функциональное состояние нервно-мышеч-

ной системы студентов оценивалось на основании
кинематометрии и рефлексометрии.

Организация исследования.
Изучение пространственно-временной харак-

теристики движения верхней конечности происходя-
щего при помощи кинематометра М.Жуковского.
Использованный метод позволил измерить угол дви-
жения руки в локтевом суставе при выполнении за-
данного движения. В исследовании приняли участие
100 студентов Национальной юридической академии
Украины им. Ярослава Мудрого.

Методика выполнения заданного движения
следующая. Испытуемый, сидя на стуле, сгибает одну
руку в локтевом суставе (между плечом и предпле-
чьем угол равен 90°). При этом плечо плотно прижа-
то к туловищу. По команде испытуемый максималь-
но быстро выпрямляет руку в локтевом суставе.

Производилось три записи графика движения.
Первая – в спокойном состоянии, т.е. перед началом
эксперимента не выполнялась физическая работа.
Вторая запись производилась после первой физичес-
кой нагрузки, заключающейся в сгибании и разгиба-
нии руки в локтевом суставе с гирей весом 2 кг в
максимальном темпе до чувства легкой усталости.
Третья запись выполнялась после физической рабо-
ты с гирей такого же веса до отказа.

Рефлексометрия осуществляла исследования
функционального состояния зрительного анализато-
ра при помощи оценки аккомодационной способ-
ности хрусталика.

Эксперимент проводился следующим обра-
зом. Испытуемому предлагалось чтение текста через
корригирующие стекла. Для начала чтения открыва-
лась заставка корригирующего стекла, что автомати-
чески включало через прибор ИПР электросекундо-
мер. Когда испытуемый, напрягая зрение, мог читать

текст, сигнал, поступающий на ларингофон, останав-
ливал секундомер. Таким образом, регистрировалось
латентное время зрительной реакции, отражающее
скорость аккомодации хрусталика. Увеличение силы
корригирующих стекол производилось в обе стороны
(+ и – диоптрии) до момента, пока испытуемый в те-
чение 1 минуты не мог за счет адаптационных воз-
можностей хрусталика обеспечить чтение текста. Шаг
измерений был равен 0,5 диоптрии. Исследование
проводилось одновременно с кинематикой движений
верхней конечности на том же контингенте студентов,
не имеющих нарушения зрения.

Результаты исследования.
Исследование кинематики движения верхней

конечности проводилось при помощи кинематомет-
рии. Полученная запись движения отображалась в
виде S-образной кривой.

Методика обработки кривой движения. Опре-
деляется середина между верхней и нижней асимп-
тотами кривой движения и через нее проводится па-
раллельная прямая (рис.1). Из точки пересечения
данной прямой и графика записи движения восста-
навливается перпендикуляр к асимптотам. Затем на
них откладываются равные интервалы (5 мм) и про-
водятся перпендикуляры до пересечения с кривой
записи движения. Полученные точки пересечения на
ней соединяются отрезками. Определяются танген-
сы углов наклона кривой движения и результаты за-
носятся в таблицу. В силу симметричности кривой
достаточно вести обработку одной ее части.

Результаты кривой движения, выполнялись
одним испытуемым в трех состояниях. Первая запись
производилась до выполнения нагрузки, вторая –
после первой физической нагрузки и третье – после
работы до отказа.

Анализируя полученные результаты, необхо-
димо отметить, что графики движения, записанные
в различных состояниях, существенно отличаются
(рис.2).

Это различие выражается как в появлении на
графиках движения после первой физической нагруз-
ки и работы до отказа линейных участков, которые
характеризуются равными тангенсами углов, так и
уменьшением углов наклона. При этом в графике 3-м
линейный участок имеет наибольшую продолжитель-
ность (t = 2,2, Р < 0,05), тогда как в графике 1-м он
отсутствует. Из этого, очевидно, следует, что утомле-
ние, вызванное первой физической нагрузкой и рабо-
той до отказа, сопровождается изменениями кинема-
тики движения, которые и отображаются на графике.

С целью выявления динамики функциональ-
ного состояния нервно-мышечной системы был орга-
низован следующий эксперимент. Ежедневно, в те-
чение трех месяцев, проводилась кинематометрия у
10-ти студентов. Полученные номограммы каждого
испытуемого были сведены в один график (рис.3).

На рисунке 3 представлена номограмма од-
ного студента. Анализируя полученные результаты,
необходимо отметить, что графики движения, заре-
гистрированные в различные дни, существенно раз-
личаются. При этом диапазон их колебаний доста-
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Рис. 1.  Обработка кривой записи движения
верхней конечности.

Рис. 2. Графики кинематики движения
конечности, зафиксированные

в различных состояниях индивидуума:
1 – в состоянии покоя; 2 – после первой нагрузки;

3 – после работы до отказа.

Рис. 3. Графики кинематики движения
конечности одного испытуемого,

зафиксированные в различные дни исследования:
1 – зона №1, 2 и 3 – соответственные номера зон.

 

точно широк. Это позволяет выделить в диапазоне
три зоны, которые характеризуются следующим.
Первая зона отмечается отсутствием линейных уча-
стков графиков движения, тогда как вторая зона –
появлением небольших линейных участков и умень-
шением угла наклона кривой движения. В третью
зону входят графики, имеющие наибольшие линей-
ные участки. Возможно, эти зоны характеризуют из-
менения функционального состояния нервно-мы-
шечной системы.

Из анализа результатов, полученных при ис-
следовании нервно-мышечной системы по кинема-
тометрии, необходимо отметить следующее:
1) графики кинематометрии выражены в виде S-об-
разной кривой. Отличии графиков кинематики дви-
жения определяется наличием и величиной линей-
ных участков и уменьшением тангенсов углов их

наклона;
2) многократная запись графиков позволяет выявить
достаточно большие различия, зарегистрирован-
ные у обследованных в различные дни.

Исследование аккомодационное способности
хрусталика глаза проводилось с целью подтвержде-
ния гипотезы о наличии общих закономерностей из-
менения функционального состояния различных от-
делов нервно-мышечной системы под влиянием
физических нагрузок. Оно проводилось одновремен-
но с кинематометрией на одном и том же континен-
те студентов.

Полученные результаты аккомодационной
способности хрусталика глаза послужили основой для
построения графиков, где по оси абсцисс откладыва-
лось время, а по оси ординат – диоптрии (рис. 4).

Рис. 4. График аккомодации хрусталика глаза
на корригирующие стекла.

  

Рис. 5. График динамики аккомодации хрустали-
ка под воздействием физической нагрузки:

1 – до нагрузки; 2 – после физической нагрузки.
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Анализ результатов показал, что у каждого
испытуемого график кривой аккомодации хрустали-
ка глаза характеризуется своей отличительной осо-
бенностью, которая выражается в различной его кру-
тизне. Это различие определяется неодинаковой по
продолжительности времени ответной реакции хру-
сталика глаза на корригирующие стекла (т.е. началом
чтения текста).

С целью изучения динамики аккомодацион-
ной способности хрусталика глаза использовалось
исследование ответной реакции его на физическую
нагрузку до отказа. анализируя полученные резуль-
таты необходимо отметить, что выполнение нагруз-
ки до отказа сопровождается увеличением времени
ответной реакции (Р < 0,05). Графики, построенные
на основе этих результатов существенно отличаются
от исходных (рис.5).

Сравнение графиков кинематометрии и акко-
модационной способности хрусталика глаза позво-
лило выявить их идентичность. Выполнение физичес-
кой нагрузки до отказа вызывает одинаковые
изменения, которые сопровождаются появлением
линейных участков и изменением крутизны накло-
на. Подобная закономерность подтверждается на-
блюдением за динамикой изменения индивидуаль-
ных графиков у каждого испытуемого.

Выводы.
Ответная реакция на физическую нагрузку

нервно-мышечной системы организма человека по
различным показателям (кинематика движения вер-
хней конечности и аккомодация хрусталика глаза) ха-
рактеризуется идентичностью, которая выражается
в виде S-образной (логистической) кривой. Увеличе-
ния интенсивности нагрузки сопровождается изме-
нениями формы логистической кривой, которые про-
являются в появлении и увеличении линейного
участка, а также изменении угла наклона. Учет этих
особенностей логистической кривой позволяет дос-
таточно объективно судить о текущем функциональ-
ном состоянии нервно-мышечной системы.

Дальнейшее исследование предлагается про-
вести в направлении изучения текущего функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы.
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Вступ.
Відомо, що найважливішим етапом реформу-

вання освіти у Великобританії у кінці ХХ “ на почат-
ку ХХІ століття вважається прийняття “Закону про
реформу освіти” (1986 р.), результатом якого було
запровадження Національного навчального плану
(The National Curriculum).

Проблему реформування освіти цього періо-
ду досліджували Г.А.Андрєєв, Н.М.Авшенюк,
В.М.Ващенко, Н.М.Воскресенська, Б.М.Жембровсь-
кий, Л.Кнодель, О.І.Локшина, Л.П.Пуховська, А.Сб-
руєва, Р.Л.Сойчук, С.Старовойт.

Що стосується запровадження освітніх змін у
Великобританії, то Л.П.Пуховська, зазначає, що “ре-
формування шкільної освіти в другій половині 80-х
років було спрямоване, перш за все, на підвищення
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рівня середньої освіти шляхом запровадження
освітніх стандартів – суспільно-значущого змісту
шкільної освіти, який гарантується державою і вима-
гається від школи” [4, 77].

З приходом уряду Т.Блера перед освітянами
Великобританії поставили завдання досягти високих
результатів в освіті за досить короткий час. Відповід-
но до цього, основними кроками реформи 1986 року
було створення академічних і комбінованих варіантів
навчальних програм для учнів 14-19-річного віку,
організація системи підтримки “кожної проблемної
школи”, позбавлення  зайвої регуляції успішних шкіл,
а також розробка стратегій викладання не тільки мови
та математики, але й природничих дисциплін учня-
ми 11-14-річного віку.

Особливостями реформування англійської
природничої освіти цікавились такі українські нау-
ковці, як С.П. Максим’юк, Г.В.Марченко, М.М.Ле-
щенко, О.Г.Лещинський, Я.В.Полякова, О.Б.Рибак.

Зокрема, С.П.Максим’юк досліджував поси-
лення уваги англійського уряду на удосконалення
природничо-математичної освіти у Великобританії
[3].  Розвиток інтегрованих курсів природознавства, а
саме побудову курсу фізики, вивчав О.Лещинський
[2]. Реформування шкільної освіти Англії, її структу-
ру, особливості державних освітніх стандартів та по-
будову британських навчальних програм аналізува-
ли Л.М.Ващенко і Б.М.Жембровський [1].

Простежуючи основні умови реформи 1986
року, О.Б.Рибак в своєму дослідженні наголошує, що
модернізація змісту англійської природничої освіти
здійснюється у напрямку практичної орієнтації курсів
з одночасним збереженням наукового характеру на-
вчальних програм [5, 21].

Робота виконана за планом НДР Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного універси-
тету імені Григорія Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті “ розглянути розвиток природ-

ничої освіти у Великобританії в кінці ХХ “ на початку
ХХІ  століття, акцентуючи увагу на сучасних змінах
викладання інтегрованого курсу природничих наук
на загальноосвітньому та підвищеному рівні.

Результати досліджень.
Якщо розглянути історичні етапи розвитку

природничої освіти у Великобританії, то варто відзна-
чити, що основні зміни розпочались ще з 50-х років
ХХ століття, тобто, з введенням Загального свідоцтва
звичайного рівня (GCE O- level) у 1951 році. В сере-
дині 60-х років, коли освіта у Великобританії була спря-
мована на задоволення потреб більшості населення,
виникла необхідність в запровадженні нових навчаль-
них курсів. Зокрема, для учнів, які не мали намір про-
довжити академічне вивчення природничих наук,
було створено Наффільдівський середній курс при-
родознавства (Nuffield Secondary Science). Пізніше, в
70-х роках, був створений інший курс „Природничі
науки в дії” (Science at Work). Наступні курси, такі як
„Природничі науки в процесі” (Science in Process,
Warwick Process Science), були створені на протязі

80-х років, ставлячи акцент на вивченні практичної
частини природничих дисциплін [7].

Протягом 80-х років головна стратегія викла-
дання природничих наук у Великобританії вказувала
на необхідність створення збалансованої системи
шкільної природничої освіти, за якою освітня галузь
“Природознавство” мала становити не менш як 20%
шкільного навчального плану. Коли в 1986 році у Ве-
ликобританії був прийнятий Національний навчаль-
ний план, то освітня галузь “Природознавство” була
визначена однією з провідних загальної середньої
освіти. Зростання популярності природничих наук,
привело до того, що 80% англійських учнів почали
обирати для вивчення подвійний інтегрований курс
природознавства для отримання Загального свідоцт-
ва про середню освіту (GCSE Double Award Science).

Що стосується наступних спроб англійського
уряду удосконалити природничу освіту, то реформа
2000 року, перш за все, мала на меті створити освіту
майбутнього ХХІ століття. Через надто великий роз-
рив між об’ємом природничих знань, які вивчались
в англійських середніх школах та розвитком сучасної
науки, виникла потреба в нових змінах загальноосві-
тнього змісту природничих курсів у Великобританії.

Згідно цього, Департамент освіти Великобри-
танії (QCA) подав прохання до Оксфордсько-Кембрід-
жського екзаменаційного управління (Oxford
Cambridge and RSA Examinations Board (OCR)) створи-
ти пробні програми з природничих наук четвертого
ключового етапу на отримання Загального свідоцтва
про середню освіту (GCSE). Розроблені програми скла-
ли три одинарні інтегровані курси природничих наук:
базовий курс природничих наук, загальноосвітній до-
датковий прикладний курс природничих наук та до-
датковий поглиблений курс природничих наук [7].

 Згідно наказу Департаменту освітніх стан-
дартів, “Можливості та найвищі досягнення 14-19
річних“, восени 2004 року у Великобританії було оф-
іційно проголошено про введення суттєвих змін вик-
ладання природничих наук на четвертому ключово-
му етапі (вік учнів 14-16 років) та запровадження
нових критеріїв викладання природничих дисциплін
на отримання Загального свідоцтва про середню ос-
віту (GCSE). Критерії були розроблені регуляторним
органом – Департаментом освіти Великобританії
(QCA) [11].

Основними пунктами критеріїв було посилен-
ня акценту на знаннях, уміннях, розумінні та прак-
тичному застосуванні природничих наук у промис-
ловому та  природоохоронному контексті;
зменшення частки на вивчення теоретичних знань,
наукових фактів та ідей; урівноваження частки вив-
чення теоретичних знань та практичного експеримен-
ту; запровадження обов’язкового вивчення одинар-
ного курсу природознавства “ “Загальноосвітнього
базового курсу природничих наук” (GCSE Core
Science) [8]; впровадження нових одинарних курсів
“Загальноосвітнього додаткового прикладного кур-
су природничих наук” (GCSE Additional Applied
Science) [9] та “Загальноосвітнього додаткового по-
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глибленого курсу природничих наук” (GCSE
Additional General Science) [12].

Додаткові курси, кожен окремо,  в поєднанні з
“Загальноосвітнім базовим курсом природничих
наук” (GCSE Core Science) прирівняні до стандарту
подвійної програми (GCSE Science (Double Award)) і
сприяють прогресу учнів до вивчення природничих
дисциплін на підвищеному рівні.

Розроблені також програми для учнів, які вия-
вили бажання вивчати прикладний курс подвійного
стандарту (GCSE Additional Applied Science (Double
Award)). Окремі курси біології, хімії та фізики, взяті
разом, теж рівноцінні подвійному стандарту загаль-
ноосвітнього курсу природничих наук.

В результаті запровадження з вересня 2004
року професійно-орієнтованого навчання для всіх
англійських учнів, особлива увага була приділена
практичному розділу програм, що носить назву “Як
працює наука“ (How Science Works) [8], згідно яко-
го вчителі отримали більшу свободу у посиленні
практичного спрямування викладання природничих
дисциплін.

Що стосується змін викладання природничих
курсів на підвищеному рівні, то у вересні 2006 року
були також переглянуті критерії викладання предметів
для 16-19-річних учнів, в результаті до вересня 2008
року були запроваджені нові специфікації з природ-
ничих наук підвищеного рівня (Advanced levels).

Висновки.
Отже, аналізуючи програму уряду “Можли-

вості та найвищі результати для 14-19 річних” [11], ми
можемо з впевненістю сказати, що зміна викладання
природничих наук на четвертому ключовому етапі “
це лише частина проекту довготривалих освітніх ре-
форм у Великобританії.

Відповідно до реформи викладання природ-
ничих наук на четвертому ключовому етапі, прове-
деної у Великобританії у 2003-2006 році, виникла по-
треба і в деяких змінах у програмі з природничих наук
третього ключового етапу. В результаті огляду на-
вчальної програми, проведеним Асоціацією природ-
ничої освіти у Великобританії у квітні 2007 року, впро-
вадження нових змін у викладання інтегрованого
курсу природничих наук на третьому ключовому
етапі загальноосвітнього навчання (вік учнів 11-14
років) передбачається в 2011 році, але пілотний про-
ект вступив в дію вже у вересні 2008 року.

Відповідно до нових змін, пріоритетом у струк-
турі програми з природничих наук третього ключо-
вого етапу все ж залишаються природничі знання і
розуміння, формування навичок, які необхідні для
подальшого прогресування англійських учнів у на-
вчанні на четвертому ключовому етапі.

 До пунктів нововведень, відноситься питання
поступового прогресування знань учнів від етапу до
етапу та на протязі навчання на певному ключовому
етапі. Тому, цілком зрозуміло, що між програмними
вимогами попередніх і наступних ключових етапів має
бути цілковите узгодження. Важливим кроком, ми
вважаємо, є введення розділу “Як працює наука”.

Іншим елементом нововведень в програмі є новий
підхід до процесу оцінювання знань учнів.

Таким чином, англійський уряд розробив дов-
готривалу схему щодо удосконалення навчання учнів
віком 14-19 років. Головна мета нових останніх ре-
форм “ запропонувати більшу гнучкість в навчаль-
ному процесі та надати більший вибір навчальних
програм, що дозволить школам краще задовольнити
індивідуальні потреби та можливості учнів, зважаю-
чи на обов’язковість володіння базовими загально-
освітніми знаннями і практичну підготовку учнів для
подальшого навчання та працевлаштування.

Отже, основними підсумками урядової про-
грами Великобританії (The 14-19 Education and Skill
White Paper (DfES, 2005)) було визначення важливих
кроків радикальної реформи освіти 14-19-річної мо-
лоді. Ці кроки включають: сприяння подальшому
навчанню всіх англійських учнів після 16 років; міцне
ґрунтовне вивчення англійської мови і математики
та отримання навичок, необхідних для майбутньої
професії; надання кращих професійних шляхів, які
озброять молодь сучасними знаннями та вміннями,
які потрібні для подальшого навчання та працевлаш-
тування [11].

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем рефор-
мування природничої освіти Великобританії.
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ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ
ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ І ОСОБЛИВОСТІ
ЇХ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ ПРОФЕСІЙНО-
ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Божик М.В.
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний

інститут імені Тараса Шевченка.

Анотація. Стаття присвячена дослідженню професійних та
особистих якостей учителів-предметників, необхідних для
якісної професійної діяльності. Основна увага акцентується
на  значимості професійно-прикладної фізичної підготовки
(ППФП) у цьому процесі. Підкреслюється необхідність та-
ких особистих якостей: ораторські здібності, артистичність
натури, дотепність, бадьорість, веселість, товариськість.
Особливо важливим  є готовність до розуміння психічного
стану учня, співпереживання. Підкреслюється необхідність
таких професійних якостей: педагогічний такт, вміння пла-
нувати  роботу, професійні навички  та вміння, вимогливість.
Ключові слова: професійні якості, особисті якості, вчи-
тель-предметник, фізичне виховання, професійно-приклад-
на фізична підготовка (ППФП).
Аннотация. Божик М .В. Профессиональные  и личные
качества учителей-предметников и особенности  их фор-
мирования средствами  профессионально -прикладной
физической подготовки. Статья посвящена исследованию
профессиональных и личных качеств учителей-предметни-
ков, необходимых для качественной профессиональной дея-
тельности. Основное внимание  акцентируется на значимос-
ти профессионально-прикладной физической подготовке
(ППФП) в этом процессе. Подчеркивается необходимость
таких личных качеств: ораторские способности, артистич-
ность натуры, остроумие, бодрость, веселость, общитель-
ность. Особенно важным является готовность к пониманию
психического состояния ученика, сопереживание. Подчер-
кивается необходимость таких профессиональных качеств:
педагогический  такт, умение планировать  работу, профес-
сиональные навыки  и умения, требовательность.
Ключевые слова: профессиональные и личные качества,
учитель-предметник, физическое воспитание, профессио-
нально-прикладная физическая подготовка (ППФП).
Annotation. Bozhik M.V. Professional and personal
qualities of teachers in subjects and features of their
formation by means of professional applied physical
preparation. The article is  devoted to the researches of
professional and personal qualities of subject teachers necessary
for high-quality professional activity. Basic attention is accented
on meaningfulness of the professionally applied physical
preparation (PAPP) in this process. Necessity of such personal
qualities is underlined: oratorical abilities, artistry of a nature,
wit, vivacity, a gaiety, sociability. Readiness for comprehension
of a mental state of the pupil, empathy is especially important.
Necessity of such professional quali ties is  underlined: a
pedagogical step, skill to plan work, professional skills and skill,
insistence.
Keywords: professional qualities, personal qualities, subject
teacher,  physical education,  professionally applied physical
preparation (PAPP).

Вступ.
Державна політика щодо вищої освіти визна-

чає соціальний запит на майбутнього фахівця і ступінь
його фізичної готовності. Підготовка вчителів на якіс-
но новому рівні є одним з важливих державних пріо-
ритетів, оскільки модернізація системи освіти в країні
ставить перед вищою школою завдання значного по-
кращення професійної підготовки і виховання май-
бутніх фахівців. Сучасні вимоги до професійних та
особистих якостей педагога найкраще представлені у

законі “Про загальну середню освіту” [11]: … „Педаго-
гічним працівником повинна бути особа з високими
моральними якостями, яка має відповідну педагогіч-
ну освіту, належний рівень професійної підготовки,
здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результа-
тивність та якість своєї роботи, фізичний та психічний
стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні
обов’язки.” Поряд із цим він повинен бути носієм куль-
тури і вселюдських цінностей, провідником ідей дер-
жавотворення і демократичних змін, людиною вели-
кої душі й доброго серця. Не останню роль у його
професійній діяльності відіграють особистісні якості, а
саме: чуйність до іншої людини, гуманність у помис-
лах і діях [4]. У жодній професії особистість людини, її
характер, переконання, моральність, ставлення до
інших людей не мають такого вирішального значення,
як у професії педагога [2]. До особистості вчителя став-
ляться особливі вимоги в умовах соціальної значимості
педагогічної праці.

В сучасних умовах особливої актуальності
набуває проблема формування професійних якос-
тей та навичок, які необхідні майбутньому фахівцю
під час подальшої професійної діяльності [3]. Саме
тому професійно-прикладна фізична підготовка як
важлива складова професійної готовності вчителів-
предметників покликана підтримувати на оптималь-
ному рівні ті властивості та якості людини, до яких
ставить підвищені вимоги фахова діяльність.

Процес професійно-прикладної фізичної підго-
товки фахівців у сфері гуманітарної ланки освіти є
одним з актуальних і мало досліджених питань теорії
фізичного виховання. Адже педагогічна діяльність
ставить особливі вимоги до стану здоров’я майбутніх
вчителів, їх фізичної та психічної підготовленості, роз-
витку особистих та професійних якостей, необхідних
для якісного забезпечення високої продуктивності
праці .

Аналіз останніх досліджень і публікацій вия-
вив, що проблема формування професійних та осо-
бистих якостей вчителів хвилювала класиків-педагогів:
Коменського Я.А., Макаренка А.С., Ушинського К.Д.,
Сухомлинського В.А., Бабанського Ю.К., та ін.

Робота виконана за планом НДР Кременець-
кого обласного гуманітарно-педагогічного інститу-
ту імені Тараса Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
В останні роки даній проблемі присвятили свої

доробки: Шиян Б.М., Чайка В.М., Фіцула М.М., Вол-
кова Н.П., Абдуліна О.А., Пєхота О.М., Алексюк А.М.,
Блонський П.П., Шкіль М.І. та ін. Поряд з цим, недо-
слідженою залишається проблема формування осо-
бистих і професійних якостей засобами професійно-
прикладної фізичної підготовки (ППФП), що і
зумовило нас до проведення наукового дослідження,
метою якого є: дослідити професійні та особисті
якості вчителів-предметників.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка
вчителів-предметників.

Предмет дослідження: особисті та професійні
якості вчителів.
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Основними методами нашого дослідження є:
- аналіз психолого-педагогічної, методичної та спец-
іальної літератури з теми дослідження;

- метод теоретичного аналізу та синтезу на етапах
визначення мети, завдань дослідження, синтезуван-
ня результатів дослідження, вивчення їх наукової
новизни.

Завдання дослідження:
1. Виокремити особисті та професійні якості вчителів-
предметників для подальшої професійної діяльності.

2. Визначити засоби ППФП та їх місце у формуванні
особистих та професійних якостей вчителів.

Результати дослідження та їх обговорення.
Управління навчальним процесом здійснює

вчитель. Саме він визначає мету і завдання процесу в
конкретних умовах, програмує розвиток особистості
учня, обґрунтовує систему педагогічних засобів,
форм, методів, їх етапність, спрямованість на розв’я-
зання конкретних педагогічних завдань. Суттєвою
особливістю педагогічної праці є і те, що вона з почат-
ку і до кінця є процесом взаємодії людей. Це посилює
роль особистісних взаємин у педагогічній праці і
підкреслює важливість моральних аспектів [1, 4].

У дослідженнях Е.А. Клімова [5] виділено п’ять
схем професійної діяльності: «Людина-Природа»,
«Людина-Техніка», «Людина-Знак», «Людина-Об-
раз», «Людина-Людина». Педагогічна професія відно-
ситься до професії типу «Людина-Людина». Вона
відповідно включає прояви таких загальнолюдських
якостей, як:
- потреба в спілкуванні;
- можливість ставити себе на місце іншого;
- стійке, добре самопочуття в ході роботи з людьми;
- здатність зберігати інформацію про особисті якості
багатьох людей;

- швидке розуміння намірів і думок інших людей [8].
Суттєвим для аналізу професійної придатності

людини, яка працює за схемою “Людина-Людина”, є
перелік заперечень, які реґламентуються вимогами
цього типу професійної діяльності. Запереченнями
до праці за даною схемою є : дефекти мови, невираз-
на мова; замкнутість; виражені фізичні вади; бай-
дужість до долі людей; відсутність ознак безкорисно-
го ставлення до людей, з якими спілкуєшся [5, 8].

До особистих якостей вчителів-предметників,
на думку багатьох авторів [1, 4, 8, 10], висуваються
вимоги, властиві тільки педагогічній діяльності, а
саме: вміння вчити, виховувати, керувати, слухати;
мати широкий світогляд; володіти культурою мовлен-
ня; володіти прогностичним підходом, який базуєть-
ся на тому, що людина може стати кращою; глибока
відданість ідеї служіння народові; здатність до співпе-
реживання; вміння діяти в умовах нестандартних си-
туацій; високий рівень саморегуляції.

У складній структурі особистості ряд авторів
[4, 6, 8, 9, 10] виділяють найбільш значимі якості і
здібності, які відіграють визначальну роль у діяльності
педагога, а саме: працьовитість; організаторські
здібності; прагнення до постійного самовдосконален-
ня; культура поведінки і зовнішній вигляд; здібність
до передбачення та прогнозування; управлінські

якості; комунікативність; мовні вміння і навички;
кмітливість; діловитість; поєднання особистих інте-
ресів з інтересами суспільства; громадська зрілість
та активність. Тільки в комплексі ці властивості мо-
жуть дати позитивний результат діяльності. Співісну-
ючи одна з одною, утворюючи єдине ціле, вони фор-
мують авторитет, без якого вся педагогічна діяльність
вчителя-предметника буде малоефективною [8, 9, 10].

Крім перерахованих вище основних властиво-
стей виділяють характеристики, які доповнюють за-
гальний портрет вчителя, а саме: високий рівень емо-
ційної контактності; невимушеність; доброзич-
ливість; гнучкість поведінки; чуйність; емоційна
стабільність; стійкість до конфліктних ситуацій;
відчуття обов’язку [8].

В педагогічних дослідженнях [4, 8, 9, 10, 12] скла-
лись певні погляди щодо особистих якостей вчителя-
предметника: він повинен мати ґрунтовну спеціаль-
ну підготовку (теоретичну, методичну, психологічну),
мати навички організаторської і виховної роботи,
володіти іноземними мовами, навичками викорис-
тання сучасної інформаційної та комп’ютерної тех-
нології, бути високоосвіченим і культурним, еконо-
мічно мислити, його повинна вирізняти ініціатива,
прагнення до вдосконалення і новизни.

Слід зауважити, що основні професійно-значимі
якості вчителя-предметника для високопродуктивної
діяльності можна об’єднати в такі групи [1, 4, 8, 10]:
- якості, які визначають спрямованість особистості:
соціальні потреби, ідейні переконання, усвідомлен-
ня соціального, суспільного обов’язку, моральна
орієнтація, суспільна активність, громадська відпо-
відальність.

- якості, які визначають педагогічну спрямованість
особистості вчителя: любов до дітей, педагогічний
такт, спостережливість, вимогливість, організаційні
можливості, справедливість, цілеспрямованість,
реальна самооцінка, стриманість, професійна пра-
цездатність;

- якості, які визначають пізнавальну активність: інте-
реси, інтелектуальна активність, готовність до са-
моосвіти, відчуття нового.

На думку Б.М. Шияна [10], основою профес-
ійної майстерності вчителя є: знання; вміння та на-
вички; спрямованість та мотивація особистості; за-
гальна обдарованість і педагогічні здібності; деякі
властивості нервової системи, темпераменту та ха-
рактеру, емоціональні характеристики особистості;
оптимальний стан здоров’я; любов до дітей та інте-
рес до фізичної культури і спорту.

В сучасних умовах робляться спроби виділи-
ти найсуттєвіші якості з точки зору ефективності пе-
дагогічної діяльності. Правомірним є виділення дом-
інантних, периферійних, негативних і професійно
недопустимих якостей. Домінантними вважають
якості, відсутність кожної з яких унеможливлює ефек-
тивне здійснення педагогічної діяльності; перифер-
ійними – якості, які не здійснюють вирішального впли-
ву на ефективність педагогічної праці, проте сприяють
її успішності; негативними – якості, що призводять
до зниження ефективності педагогічної діяльності, а
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професійно недопустимими – ті, що ведуть до про-
фесійної непридатності вчителя [12].

До домінантних якостей відносять:
1. Гуманність – любов до дітей, вміння поважати їхню
людську гідність, потреба і здатність надавати квал-
іфіковану педагогічну допомогу в їхньому особис-
тісному розвитку.

2. Громадянську відповідальність, соціальну ак-
тивність.

3. Справжню інтелігентність (від лат. inteligens – зна-
ючий, розуміючий, розумний) – високий рівень
розвитку інтелекту, освіченість у галузі предмета
викладання, ерудиція, висока культура поведінки.

 4. Правдивість, справедливість, порядність, чесність,
гідність, працьовитість, самовідданість [12].

Загальновідомо, що професія вчителя вима-
гає певних вимог до здоров’я: великого нервового і
фізичного напруження, а тому передбачає розвиток
голосу, добрий зір, вміння довго стояти, багато ходи-
ти, вільно і легко рухатись.

Не менш істотне значення мають його вміння
тримати себе з гідністю, бути завжди бадьорим і жит-
тєрадісним, дисциплінованим, внутрішньо зібраним
і підтягнутим, стриманим, чемним, привітним [1, 4].

Слід зауважити, що важливе місце у форму-
ванні особистості сучасного фахівця для роботи, по-
в’язаної з виховання підростаючого покоління та роз-
витку його потенційних можливостей, посідає
професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП),
яка повинна ефективно сприяти оволодінню й досяг-
ненню високого рівня готовності до високопродук-
тивної трудової діяльності.

До загальних засобів ППФП, котрі сприяють
формуванню та розвитку фізичних, особистих і про-
фесійних якостей, необхідних для якісної та високоп-
родуктивної професійної діяльності майбутніх учи-
телів-предметників, відносять [7, 10]:
1. Гімнастику, зокрема:

- ранкову гігієнічну гімнастику, котра сприяє фор-
муванню таких особистих якостей, як: бадьорість,
інтерес до фізичної культури, працелюбність,
цілеспрямованість, наполегливість;

- гімнастику до занять і після занять – сприяє фор-
муванню професійних навиків та вмінь;

- виробничу гімнастику – сприяє підвищенню про-
дуктивності праці;

- художню гімнастику – формування артистичності
натури (вправи художньої гімнастики є дієвим за-
собом естетичного виховання, в процесі їх вико-
нання створюється певна культура рухів і прищеп-
люється позитивний художній смак);

- стройові вправи сприяють формуванню ораторсь-
ких здібностей, тактовності, мовленнєвої культу-
ри фахівця, організованості та організаторським
здібностям;

- загальнорозвиваючі вправи – вибірково вплива-
ють на окремі м’язові групи і на весь руховий апа-
рат, розвивають потрібні рухові якості, формують
гарну поставу або виправляють окремі недоліки
постави. Також виховують працелюбність, напо-
легливість, організованість, самостійність, вимог-

ливість до якості своєї професійної праці, інтерес
до фізичної культури.

- вільні вправи – сприяють розвитку та  удоскона-
ленню координації рухів, почуття ритму, пластич-
ності і виразності рухів, відчуття амплітуди, на-
прямку, швидкості, ступеня м’язового
напруження;

- акробатичні вправи сприяють вихованню сприт-
ності, орієнтуванню в просторі, сміливості, рішу-
чості, гнучкості та розвиткові інших якостей;

- прикладні вправи – це вправи, які застосовуються
в повсякденному житті і є також добрим засобом
для підвищення рівня фізичної підготовки.

2. Рухливі та спортивні ігри, які розвивають організо-
ваність, здібність до передбачення та прогнозуван-
ня, організаторські здібності, дотепність, новатор-
ство, виховують почуття колективізму, активність,
ініціативу, наполегливість.

3. Плавання сприяє розвитку спостережливості, ви-
могливості, наполегливості, працелюбності, бадьо-
рості, здібності до прогнозування та передбачення,
а також заняття плаванням сприяє всебічному роз-
витку фізичних якостей: сили, витривалості, швид-
кості, спритності і гнучкості

4. Легку атлетику, яка забезпечує формування пра-
целюбності, товариськості, співпереживання.

Завдяки вищеперерахованим засобам розви-
ваються та удосконалюються, насамперед специфічні
фізичні якості, необхідні для обраної професії, а саме:
загальна, статична і силова витривалість, швидкість,
спритність, гнучкість, стійкість і перемикання уваги,
просторове мислення, координація рухів рук, точність
рухів тощо. І саме через розвиток цих якостей фор-
муються особисті та професійні якості.

Висновки.
Узагальнюючи позиції науковців щодо особи-

стих та професійних якостей ми можемо визначити,
що вчителю-предметнику притаманні:
1. Особисті якості: спостережливість, працелюбність,
цілеспрямованість, наполегливість, скромність, інте-
рес до фізичної культури, любов до дітей, так-
товність, організованість, самостійність, стри-
маність, терплячість. Спеціально підкреслюється
необхідність таких якостей, як ораторські здібності,
артистичність натури, дотепність, бадьорість, ве-
селість, товариськість. Особливо важливим є го-
товність до емпатії, тобто розуміння психічного
стану учня, співпереживання.

2. Професійні якості: педагогічний такт, наукова еру-
дованість, вміння планувати  роботу, мовленнєва
культура фахівця, професійні навички та вміння,
вимогливість, професійна майстерність та самоос-
віта, новаторство, вимогливість до якості своєї про-
фесійної праці, критичний погляд на свої знання,
зацікавлення долею дітей, організаторські здібності,
здібність до передбачення та прогнозування.

3. Одним із важливих засобів формування особистих
та професійних якостей є професійно-прикладна
фізична підготовка, яка посідає чільне місце у фор-
муванні та розвитку особистих і професійних якос-
тей учителів-предметників. Це дає підставу для
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більш глибокого вивчення та розробки науково-
методичного забезпечення ППФП за педагогічним
напрямком. Залишається невирішеною проблема
обґрунтування професійно-прикладної фізичної
підготовки майбутніх учителів-предметників, що і
є об’єктом наших подальших досліджень.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНЫХ ПО
ТЕХНИКЕ ИГРОКОВ В КОМАНДЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
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имени Владимира Даля (г. Северодонецк)

Аннотация. В работе представлена методика определения
равных по технике игроков на предстоящую игру на основе
применения сети Кохонена. Настройка сети производится
по оценкам двух предыдущих игр и прогнозируемых оце-
нок на предстоящую игру. Сеть Кохонена должна иметь сле-
дующие параметры: размер по горизонтали – 8, размер по
вертикали 6, форма ячеек – прямоугольная, функция близо-
сти – ступенчатая, фиксированное количество кластеров,
равное количеству игроков заявленных на игру.
Ключевые слова: волейбол, нейронная сеть, кластер, оцен-
ка, прогноз.
Анотація. Брежнєв О.М ., Зезюлін В .Т., Брежнєв Т.О.,
Зезюлін С.В. Методика визначення рівних за технікою
гравців в команді висококваліфікованих волейболістів .
У роботі представлена методика визначення  однакових за
технікою гравців на майбутню гру на основі застосування

мережі Кохонена. Настроювання мережі проводиться за оц-
інками двох попередніх ігор і прогнозованих оцінок на май-
бутню гру. Мережа Кохонена повинна  мати наступні пара-
метри: розмір по горизонталі – 8, розмір по вертикалі 6,
форма осередків – прямокутна, функція близькості – східча-
ста, фіксована кількість кластерів, рівна кількості гравців, що
заявлені на гру.
Ключовi слова: волейбол, нейронна мережа, кластер, оцін-
ка, прогноз.
Annotation. Bregnev A.M., Zezyulin V.T., Bregnev T.A.,
Zezyulin S.V. Definition method of technically equal
players in a command of professional volleyball. The
procedure of determination of equal sportsmen on a play on
forthcoming play is in-process introduced on the basis of
application of net Kohonen. Set-up of a net is effected on
assessments of two previous plays and forecast assessments on
a forthcoming play. Net Kohonen should have the following
parameters: the dimension on level – 8, the dimension on a
vertical  6,  the form of alveoles – rectangular, function of
proximity – ladder-shaped, the fixed quantity of clusters, equal
to quantity of players stated on a play.
Keywords: volleyball, neural  network, cluster, est imation,
forecast.

Введение.
Немаловажным фактором, определяющим

результат игры, является своевременность и опти-
мальность замен игроков. Пока еще эта область яв-
ляется сферой компетенции тренера и использова-
ния им неформализованных, субъективных подходов
к решению задачи замены игроков. Естественно, что
у опытного тренера существует свое мнение об уров-
не подготовки каждого игрока команды. Но оно
субъективно и тренер иногда смягчает оценку дей-
ствий игрока. Часто это происходит в соответствии с
известным принципом «запоминается последнее»:
если игрок удачно сыграл в заключительной фазе
игры, но неважно провел в целом всю игру, то у тре-
нера все равно остается впечатление о хорошем уров-
не подготовки этого игрока. Поэтому необходима
объективная классификация игроков по уровню иг-
ровой подготовленности и составление карты экви-
валентных замен, которая составлялась бы по мно-
жеству оценок технических действий, выполненных
в прошедших календарных играх.

К оценке игровой подготовленности волейбо-
листов существуют различные подходы. Один из под-
ходов базируется на статистических оценках функ-
ционального и психофизиологического состояния
игроков [1]. Этот подход требует много времени на
проведение специальных тестов PWC170 (кг м/мин)
и PWC170 (кгм/мин*кг) для оценки функционально-
го состояния организма и корректурного теста с оп-
ределением объема внимания, объема воспринима-
емой информации и скорости ее переработки для
оценки психофизиологического состояния высоко-
квалифицированных волейболистов. Вследствие это-
го такой подход неприменим в ходе соревнователь-
ной деятельности.

Второй подход исповедует тезис, что игровая
подготовленность волейболистов наиболее полно
проявляется в соревновательной деятельности, по-
зволяющей получить информацию о сильных и сла-
бых сторонах подготовки и внести необходимые кор-
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рективы. Этот подход базируется на методиках оцен-
ки результативности технических действий волейбо-
листов в процессе игры. В литературе описаны две
методики оценивания технических действий – мето-
дика, разработанная в Луганском национальном пе-
дагогическом университете [2] и в технологическом
институте Восточно-Украинского национального
университета имени Владимира Даля (г. Северодо-
нецк) [3]. Эти методики дают различную детализа-
цию видов технических действий и различные шкалы
для их оценивания.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является выбор методики оце-

нивания технических действий и определение мето-
дики классификации игроков по множеству оценок
технических действий и использования этой инфор-
мации для формирования сбалансированного соста-
ва команды и проведения замен во время календар-
ных игр.

Результаты исследования.
Анализ методик оценивания технических дей-

ствий, описанных в [2] и [3] проводился с использо-
ванием следующих критериев: количество оценива-
емых видов технических действий, наличие шкал
оценок каждого технического действия и формул
расчета интегральных показателей качества игры.
Анализ показал, что предпочтение следует отдать
методике оценивания технических действий, разра-
ботанной в технологическом институте (г. Северодо-
нецк) [3], по следующим причинам:
- большая детализация видов технических действий –
выделено 7 различных технических действий:
1) подача – обычная, укороченная, планирующая,
силовая, в прыжке;

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

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

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

5) нападающий удар – высокий, доигрывание, в
комбинации, «прострел», «взлет», «зона», «вол-

на», с одной ноги, с задней линии, с переводом;
6) блокирование – одиночное, групповое, «ловя-
щее», «зонное»;

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

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

Для достижения сформулированных целей
были привлечены новые научные методы под об-
щим названием data mining, хорошо зарекомендо-
вавшие при решении подобных проблем [4, 5, 6].
Нейронные сети Кохонена входят в состав средств
data mining и применяются для решения задач клас-
сификации, кластеризации и др. Основным отличи-
ем данной технологии от нейросетей, обучаемых по
алгоритму обратного распространения, является то,
что при обучении используется метод обучения без
учителя, то есть результат обучения зависит только
от структуры входных данных.

Алгоритм функционирования сети Кохонена
представляет собой один из вариантов кластериза-
ции многомерных векторов. Кластером будет являть-
ся группа векторов, расстояние между которыми
внутри этой группы меньше, чем расстояние до со-
седних групп. Важным отличием алгоритма сети Ко-
хонена является то, что в нем все нейроны (узлы, цен-
тры классов) упорядочены в некоторую структуру
(обычно двумерную сетку). Нейроны располагают-
ся в узлах двумерной сетки с прямоугольными или
шестиугольными ячейками. На рисунке 1 дан при-
мер расположения нейронов для шестиугольной и
четырехугольной сеток.

В ходе обучения модифицируется не только
нейрон-победитель, но и его соседи. За счет этого
сети Кохонена считаются одним из методов проеци-
рования многомерного пространства в пространство
с более низкой размерностью. При использовании
этого алгоритма вектора, схожие в исходном про-
странстве, оказываются рядом и на полученной кар-
те. В терминах решаемой задачи это означает: если

Рис. 1. Расположение нейронов в узлах 6-угольной и 4-угольной сеток

 

а) б) 
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Таблица 1. 
Данные для формирования обучающих образцов 

 
«Галичанка»(Тернополь) «Джинестра»(Одесса) 

ФИО Амплуа 
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ок
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К
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ф

 

пр
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м

 

на
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ит
а 

К
эф
ф

 

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

 
Таблица 2. 

Данные для формирования тестовых векторов 
 

«Джинестра»(Одесса) «Круг»(Черкассы) 

ФИО Амплуа 

пр
ие
м

 

на
па
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пр
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на
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  входные вектора выходные вектора(прогноз) 
Якушева нападение 2.86 4.17 1.76 1.32 2.46 0.90 4.26 1.29 3.37 3.34 
Андрусенко нападение 3.64 3.49 2.14 4.06 3.60 2.76 3.99 2.15 2.22 2.84 
Савенчук нападение 0.00 3.64 1.88 4.00 3.44 1.57 4.74 1.59 0.49 1.86 
Цолина нападение 2.50 4.00 0.00 1.88 2.90 2.68 3.35 0.97 2.33 2.66 
Юрченко 1-й темп нап. 0.00 4.00 3.81 2.86 3.72 1.90 3.81 1.75 1.63 3.31 
Рогаль связующая 0.00 5.00 0.63 0.38 1.20 0.14 4.825 0.466 1.015 1.97 
Курило либеро 3.33 0.00 0.00 1.67 2.27 2.73 1.98 0.09 0.79 1.50 

 

Таблица 3. 
Сравнение результатов кластеризации  

 

Номера кластеров 
ФИО Амплуа прогноз после игры 

Якушева нападающая 4 4 
Андрусенко нападающая 0 6 
Савенчук нападающая 0 6 
Цолина нападающая 0 6 
Юрченко 1-й темп нап. 1 0 
Рогаль связующая 4 2 
Курило либеро 4 2 
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вектора оценок нескольких игроков оказываются в
одном кластере, следовательно, эти игроки пример-
но одинаковы по своим техническим возможностям
на данный момент времени. Количество нейронов в
сетке определяет степень детализации результата ра-
боты алгоритма, и, в конечном счете, от этого зави-
сит точность обобщающей способности сети. Успех
использования алгоритма в большой степени зави-
сит от подходящего выбора начального радиуса обу-
чения. Радиус обучения – это параметр, который
определяет, сколько нейронов кроме нейрона-побе-
дителя участвуют в обучении. Обычно начальное
значение радиуса принимается равным не более по-
ловины размера карты нейронов.

Составление карты возможных замен на пред-
стоящую игру выполняется в два этапа. На первом
этапе производится обучение сети с помощью дан-
ных об оценках технических действий игроков в двух
предыдущих играх: оценки за позапрошлую игру за-
даются как входные значения, а оценки за прошлую
игру – как выходные данные. В таблице 1 приведены
оценки выставленные игрокам волейбольной коман-
ды высшей лиги “Северодончанка” за две последо-
вательно проведенные игры с командами «Галичан-
ка» (Тернополь) и «Джинестра» (Одесса).

На основании данных таблицы 1 с помощью
разработанного авторами метода прогнозирования
спортивных результатов игроков рассчитываются
возможные оценки по каждому техническому дей-
ствию на предстоящую игру для каждого игрока [6].
Для получения прогнозируемого распределения иг-
роков формируется таблица 2, в которой входные
вектора составляются из оценок за прошлую игру, а
выходные – из прогнозируемых оценок на предстоя-
щую игру.

Исследования проводились с помощью паке-
та Deductor (разработчик – компания BaseGroup Labs
http://www.basegroup.ru/).

Для проведения кластеризации использова-
лась карта Кохонена, оптимальные параметры кото-
рой для решения данной задачи были определены в
[5]: размер по горизонтали – 8, размер по вертикали
6, форма ячеек – прямоугольная, функция близости
– ступенчатая, фиксированное количество кластеров
– 7. Критерии остановки процесса обучения: макси-
мальная ошибка обучения не более 0.05, количество
распознанных образцов – 100%. Количество класте-
ров выбирается равным количеству игроков, заяв-
ленных на игру.

Распределение игроков по кластерам выпол-
нялось в рабочем режиме сети Кохонена при неиз-
менных весовых коэффициентах. В результате было
получено распределение, данные о котором приве-
дены в колонке “прогноз” таблицы 3. Для проверки
точности полученных результатов после игры с ко-
мандой “Круг”(Черкассы) было выполнено распре-
деления игроков по кластерам на основе реальных
оценок, выставленных за технические действия в про-
веденной игре, данные о котором приведены в ко-
лонке “после игры” таблицы 3.

При сравнении главным является не номер
кластера, а то, какие игроки попали в один и тот же
кластер. Сравнение данных показывает высокую сте-
пень совпадения результатов распределения по кла-
стерам на основе прогнозируемых и фактических
оценок технических действий. Наблюдается различие
результатов только по одному игроку (Якушева).

Выводы.
Для определения в команде высококвалифи-

цированных волейболистов групп игроков, пример-
но одинаковых по своим техническим возможнос-
тям на данный момент времени, целесообразно
применение сетей Кохонена, настройка которых про-
изводится по результатам двух предыдущих игр и
прогнозируемых оценок на предстоящую игру. Сеть
Кохонена должна иметь следующие параметры: раз-
мер по горизонтали – 8, размер по вертикали 6, фор-
ма ячеек – прямоугольная, функция близости – сту-
пенчатая, фиксированное количество кластеров,
равное количеству игроков заявленных на игру.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении большей детализации оце-
нок деятельности игрока в процессе игры – введе-
ние оценок за инициативность, нестандартность ре-
шений и т.п., – и использования их для повышения
точности оценки степени подготовленности к пред-
стоящей игре.
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ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ
ТРЕТЬОГО РІВНЯ ТЕХНОЛОГІЇ –

ТЕХНОЛОГІЇ ЗМАГАНЬ З ФУТБОЛУ
Васильчук А.Г.

Буковинська державна фінансова академія

Анотація. У статті представлена технологічна схема для
формування третього рівня технології – технології змагань
з футболу. Ця технологічна схема може використовуватись і
під час вивчення інших спортивних ігор. Вона придатна для
розробки технології формування третього рівня технології
– технології змагань з футболу школярів різного віку та статі.
Визначено основні складові технологічної схеми. До них
відноситься взаємозв’язок техніко-тактичних дій з тактични-
ми загальнокомандними діями та з іншим навчальним матер-
іалом.
Ключові слова: технологія, технологічна схема, прийоми
гри в футбол.
Аннотация. Васильчук А.Г. Формирование технологи-
ческой  схемы третьего уровня технологии  – техноло-
гии соревнований по футболу. В статье представлена тех-
нологическая схема для формирования третьего уровня
технологии – технологии соревнований по футболу. Эта
технологическая схема может использоваться и во время
изучения других спортивных игр. Она пригодная для разра-
ботки технологий формирования технологии соревнований
по футболу школьников разного возраста и пола. Определе-
но основные составляющие технологической схемы. К ним
относится взаимосвязь технико-тактических действий с так-
тическими общекомандными действиями и с другим учеб-
ным материалом.
Ключевые  слова: технология, технологическая схема, со-
ревнования по футболу.
Annotation. Vasylchuk A.H. Formation of the
technological circuit of the third technological level –
technology of competitions on football. In the clause the
technological circuit for formation of the third technological
level – technology of competit ions on football is submitted.
This technological circuit can be used and during study of other
sports games. It is suitable for development technologies of
formation technology of competit ions on football of the
schoolboys of different age and floor. Are defined basic amounting
a flowsheet. The interrelation of technical tactical actions with
tactical  common command actions and with other teaching
material treats to them.
Key words: technology, technological circuit, competition on
football.

Вступ.
У Законах України «Про освіту» та «Про се-

редню освіту» поставлено стратегічне завдання –
оновлення змісту освіти відповідно до сучасних по-
треб особистості і суспільства. Значна роль у цьому
процесі належить інформатизації. [1].

 Як засіб фізичного виховання школярів ши-
роко використовується футбол, завдяки його різноб-
ічному впливу на організм та оздоровчій спрямова-
ності. Водночас футбол задовольняє потребу учнів у
змаганні, що сприяє підвищенню емоційності занять
та, як наслідок, їх мотивації до систематичних занять
фізичними вправами. На даний час здійснюється
пошук нових форм і методів, які сприяють розвитку
рухових якостей та зміцненню здоров’я дітей шкільно-
го віку.

 Комп’ютеризація праці вчителя фізичної куль-
тури дозволить за мінімальний відрізок часу і з
мінімальними зусиллями організувати навчальну

роботу, планування навчального матеріалу, дозуван-
ня фізичних навантажень, підбір засобів навчання,
індивідуальний підхід до учнів, педагогічний контроль,
загалом оптимізувати процес фізичного виховання
школярів.

Проблему побудови уроків футболу в загаль-
ноосвітній школі вирішували: [А.В. Попов, 2000; К.Л.
Віхров, Є.В. Столітенко, 2001, 2002; В.М. Костюкевич
1997; 2006, Васильчук А.Г., 2007, та ін.].

У Державних вимогах до системи фізичного
виховання дітей, учнівської і студентської молоді, Кон-
цепції фізичного виховання в системі освіти України
[4], Цільовій комплексній програмі “Фізичне вихован-
ня – здоров’я нації” [8], Концепції безперервної
фізкультурно – оздоровчої роботи з учнями загаль-
ноосвітніх шкіл [6] визначено, що підвищення ефек-
тивності навчально – виховного процесу на сучас-
ному етапі пов’язано з використанням технічних
засобів. Необхідно розширити і впровадити у навчаль-
но – виховний процес комп’ютерні навчальні і тре-
нувальні програми, здійснити комп’ютеризацію на-
вчально-методичної літератури, озброїти педагога
прогресивною теорією і технологією навчальної ро-
боти. Комп’ютеризація праці вчителя фізичної куль-
тури дозволить за мінімальний відрізок часу і з
мінімальними зусиллями організувати навчальну
роботу, планування навчального матеріалу, дозуван-
ня фізичних навантажень, підбір засобів навчання,
індивідуальний підхід до учнів, педагогічний контроль
у процесі фізичного виховання оптимізувати процес
фізичного виховання школярів.

Для виховання та оздоровлення молоді особ-
ливої ваги сьогодні набуває футбол. Урок футболу в
загальноосвітніх навчальних закладах – найбільш
прийнятна форма, зважаючи на те, що він створює
умови для комплексного впливу на організм, його
життєзабезпечуючі: серцево-судинну, дихальну і м’я-
зову системи. Формування програм навчання забез-
печує оптимальні зв’язки різноманітних засобів сис-
теми побудов навчального процесу.

Вчителі з фізичного виховання не забезпечені
експериментально обґрунтованими рекомендація-
ми технологій навчання учнів в секціях і на уроках з
футболу.

Наукове обґрунтування основ комп’ютерних
технологій навчання футболу в процесі шкільного
фізичного виховання відсутнє.

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-

© Васильчук А.Г., 2009
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нення мети і прогнозованого результату навчання.
Вирішити ці проблеми можна за допомогою відпов-
ідних технологій навчання. [10]

З урахуванням цього науково-методичне об-
ґрунтування, практична розробка і впровадження
методики розвитку рухових якостей і технічної підго-
товленості є актуальним науковим напрямком в теорії
і методиці фізичного виховання упродовж шкільної
футбольної підготовки. [9]

Зазначене послужило підставою для обрання
теми, мети і завдань дослідження.

Дисертаційну роботу виконано відповідно до
Зведеного плану науково-дослідної роботи з фізич-
ного виховання та спорту на 2005-2008 рр. Держав-
ного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України за темою 1.2.15 “Моделювання загальної та
спеціальної підготовленості футболістів” (номер дер-
жавної реєстрації 0102U002641).

Роль автора у виконанні теми полягала у роз-
робці та впровадженні змагальної діяльності з фут-
болу в процесі фізичного виховання у школі.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Об’єкт дослідження – змагальний процес з

футболу учнів загальноосвітньої школи.
Предмет дослідження – організація і методи-

ка проведення змагань з футболу учнів в умовах за-
гальноосвітньої школи.

Мета статті – визначити ефективні форми,
засоби і методи підготовки юних футболістів до зма-
гань в умовах загальноосвітньої школи і на основі
урочних і позаурочних форм занять з футболу пол-
іпшити стан здоров’я учнівської молоді.

Завдання:
1. Виявити ефективні форми і засоби змагальної діяль-
ності з футболу, в системі фізичного виховання за-
гальноосвітніх шкіл, що сприяють підвищенню
фізичного стану школярів.

2. Вивчити особливості тренувальної та змагальної
діяльності старших школярів загальноосвітніх шкіл.

3. Розробити і експериментально обґрунтувати ме-
тодику використання новітніх технологій змагаль-
ної діяльності з футболу в умовах загальноосвіт-
ньої школи.

Наукова новизна полягає у:
- вперше розроблено і експериментально обґрунто-
вано методику навчання футболу в умовах загаль-
ноосвітньої школи;

- розроблені модельні характеристики змагальної
діяльності школярів, які займаються футболом у
ЗОШ;

Практичне значення результатів дослідження:
Розроблена і впроваджена в практику роботи

загальноосвітньої школи авторська методика навчан-
ня футболу для школярів.

Розроблено та апробовано навчальну програ-
му “Футбол у школі” спрямована на вдосконалення
технічної підготовки старших школярів гри у футбол
на уроках з фізичної культури, секційних занять та
участі їх у шкільних змаганнях.

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 трьох рівнів
технологій (рис.1.)

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 загальнокомандних тактичних дій в
атаці та при обороні здійснювалося з використанням
спеціально розроблених вправ, об’єднаних у на-
вчальні програми, які відповідали етапам навчання і
підпорядковувалися основним принципам дидакти-
ки, супроводжувалися комплексом спеціальної муль-
тимедійної програми і технічних автоматизованих
комп’ютерних засобів.

Висновки.
Основними складовими технологічної схеми

третього (вищого) рівня технології навчання змагаль-
ної діяльності у шкільному футболі є:
1. Застосування в заняттях школярів експерименталь-
ної групи авторської програми навчання сприяло
підвищенню ефективності виконання технічних еле-
ментів (з 62,1 до 65,7%). Різноманітність та резуль-
тативність індивідуальних, групових і командних
техніко-тактичних дій у процесі змагальної діяль-
ності шкільної команди з футболу зросла до 501,7
прийому за гру, що на 30,3 % вище, ніж у школярів,
що навчались за традиційної методикою.

2. Взаємозв’язок техніко-тактичних дій з тактичними
загальнокомандними діями та з іншим навчальним
матеріалом;

3. Планування кількості змагань та їх розташування
впродовж навчального року.

Наша робота не розв’язує усіх проблем фізич-
ного виховання школярів на змаганнях з футболу.
Подальші дослідження означеної проблеми можуть
здійснюватися у таких напрямках: контроль за фізич-
ними та змагальними навантаженнями школярів, які
займаються в футболом.

Змагальна підготовка, це визначена сукупність
всіх рівнів технологій яка створюватиме цілісну вищу
технологію навчання гри в футбол.
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Рис.1. Технологічна схема третій рівень технології (вищий) – технології змагань з футболу
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИЛОВОГО
КОМПОНЕНТА СПЕЦИАЛЬНОЙ

ВЫНОСЛИВОСТИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ
ПРОЦЕССЕ ГРЕБЦОВ НА КАНОЭ

Го Пенчен
Национальный университет физического

воспитания спорта Украины

Аннотация. Показаны новые возможности развития силово-
го потенциала в процессе развития специальной выносливо-
сти гребцов на каноэ. Показаны факторы их совершенство-
вания . Реализация  силового компонента специальной
выносливости гребцов изменяет соотношение сил в одно-
родной группе спортсменов.  Необходимость увеличения
специальной силовой подготовки показана для всех квали-
фикационных групп гребцов. Исследования позволили сфор-
мировать специализированную направленность тренировоч-
ного процесса.
Ключевые слова: силовые возможности, специальная вы-
носливость, гребля на каноэ.
Анотація. Го Пенчен. Умови реалізації силового компо-
нента  спеціальної витривалості  в тренувальному про-
цесі веслярів  на каное. Показані нові можливості вдоско-
налення силового потенціалу в процесі розвитку спеціальної
витривалості веслярів на каное. Показані фактори їх вдоско-
налення. Реалізація силового компонента спеціальної витри-
валості веслярів змінює співвідношення сил в однорідній групі
спортсменів. Необхідність збільшення спеціальної силової
підготовки показана для всіх кваліфікаційних груп веслярів.
Дослідження дозволили сформувати спеціалізовану спрямо-
ваність тренувального процесу.
Ключові слова: силові можливості, спеціальна витривалість,
веслування на каное.
Annotation. Guo Penchen. The terms of realization
power component of the special endurance in the training
process rowers on a canoe. The new possibilities development
power potential  in the process development of the special
endurance in canoing are shown. The factors of its perfection
are presented.  Realization of a power ingredient of special
persistence of sportsmen variates an interrelation of forces in
the homogeneous bunch of sportsmen. Necessity of
augmentation of special power preparation is shown for all
qualifying bunches of sportsmen. Researches have allowed to
generate a specialized orientation of training process.
Keywords: power possibilities, special endurance, rowing on a
canoe.

Введение.
Хорошо известно, что базовым качеством

спортсменов, определяющим эффективность после-
дующей подготовки, является высокий (достаточный
для вида спорта) уровень развития силовых возмож-
ностей [1]. Результаты анализа доступной литерату-
ры показали, что основной проблемой развития спе-
циальных силовых возможностей гребцов является
их совершенствование в условиях близких к сорев-
новательным [6]. Показано, что спортсмены в видах
гребного спорта активно используют накопленный
научный и методический потенциал, связанный с
развитием силовых возможностей спортсменов, т.е.
с развитием максимальной силы скоростно-силовых
возможностей и силовой выносливости [4,6]. Это
позволило квалифицированным гребцам, кандида-
там в мастера спорта (КМС), мастерам спорта (МС),
мастерам спорта международного класса (МСМК)
достигать высокого уровня силового потенциала. Это
подтверждают данные многих авторов [4,7,8]. Тем не

менее, высокий уровень силовой подготовленности
(силового потенциала), относят к базовым компонен-
там подготовленности и указывают на то, что его
проявление в процессе специальной подготовки име-
ет значительные различия [9,10,11].

Развитие силового компонента подготовлен-
ности в процессе спортивной подготовки, как прави-
ло, связано с выполнением традиционных трениро-
вочных занятий силовой направленности с
отягощениями или тренировкой в усложненных ус-
ловиях – гребля с гидротормозом, по номерам и т.п.
[7]. В специальной литературе и в других доступных
источниках научной и практической информации
рекомендаций, направленных на совершенствование
силовых возможностей гребцов с учетом развития
специальной выносливости представлено не было.

Цель. Дать характеристику силовому компо-
ненту специальной выносливости гребцов на каноэ
и сформировать на этой основе специализирован-
ную направленность тренировочного процесса.

Исследования являются частью научно-иссле-
довательской работы, проводимой в соответствии со
сводным планом НИР в сфере физической культуры
и спорта на 2060-2010 г.г. по теме 2.2.1. «Управление
тренировочными нагрузками в условиях интенсив-
ной соревновательной деятельности в годичном цик-
ле подготовки квалифицированных спортсменов», №
госрегистрации 0106U010776

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с вышеизложенными положениями,

была сформулирована цель работы. Выделить фак-
торы совершенствования специальных силовых воз-
можностей гребцов на каноэ и увеличить на этой
основе специализированную направленность трени-
ровочного процесса

Методы исследований. Модельный экспери-
мент в естественных условиях тренировочного про-
цесса квалифицированных гребцов на каноэ. Изме-
рение времени преодоления дистанций и динамики
ЧСС. Методы математической статистики (r, R).

Результаты исследований.
Проявления силовых возможностей как ком-

понента специальной выносливости гребцов на ка-
ноэ. В экспериментальной части исследования были
проанализированы условия реализации силового
компонента специальной выносливости гребцов на
каноэ и предпосылки его направленного развития. В
эксперименте приняли участие 45 квалифицирован-
ных гребцов на каноэ Украины и Китая. Из них 10
спортсменов имели квалификацию мастера спорта
международного класса (МСМК), 15 мастеров спорта
(МС), 20 кандидатов в мастера спорта (КМС). Нео-
днородность группы позволила определить значение
силы для проявления специальной выносливости и
выявить влияния степени различий специальных си-
ловых возможностей на специальную работоспособ-
ность гребцов различной квалификации. Тестирова-
ния были проведены в контрольно-подготовительном
мезоцикле подготовки гребцов на каноэ. Все спорт-
смены имели высокий уровень силового потенциа-

© Го Пенчен, 2009
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Таблица 1 
Результаты тестирования гребцов на каноэ (средняя, ошибка средней, CV%) 

 

Квалификационные группы 
Результат на дистанции 500 м с 
индивидуальным раскладкой сил 

Результат на дистанции 500 м с 
заданной интенсивностью 
нагрузки 40 гр.мин-1 

МСМК (элитная группа) 1,47-1,49 1,53-1,59 
МСМК 1,50-1,56 2,02-2,10 
МС 1,56-2,00 2,07-2,20 
КМС 1,59-2,05 2,15-2,30 

  

Таблица 2 
Средние показатели и диапазон индивидуальных показателей «худший-лучший» концентрации 
лактата крови после преодоления первого (с индивидуальной раскладкой сил) и второго (с 

заданной интенсивностью нагрузки 40 гр.мин-1) тестового задания 500 м (n=18) 
 

Уровень концентрации лактата, ммоль.л-1 
1* 2 1 2 Квалификационные группы 

А** Б 

МСМК 15,9 
15,4-17,2 

15,8 
15,2-17,1 

13,3 
12,7-14,1 

14,4 
13,8-15,5 

МС 11,8 
11,6-12,1 

11,7 
11,5-12,0 

10,8 
10,5-11,0 

11,9 
11,9-12,0 

КМС 7,8 
7,4-8,1 

8,9 
7,8-8,1 

7,2 
6,9-7,6 

7,9 
7,8-8,1 

Примечание:  
* 1 – Показатели концентрации лактата трех лучших спортсменов на дистанции 500 м с индивидуальной 
раскладкой сил; 

2 – Показатели концентрации лактата трех лучших спортсменов на дистанции 500 м с заданной 
интенсивностью нагрузки 40 гр.мин-1  

** А – спортсмены, которые заняли 1-3 ранговые места на дистанции 500 м с индивидуальной раскладкой сил; 
Б – спортсмены, которые увеличили ранговые места на дистанции 500 м с заданной интенсивностью 
нагрузки 40 гр.мин-1 
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Рис. 1. Различия времени преодоления отрезков дистанции 50,100,250,500 м
дистанции 500 м с индивидуальной раскладкой сил
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ла, который был зарегистрирован на силовом эрго-
метре «Concept-Dyno» (91,4±1,1 Вт, CV-1,2%).

 Анализ был проведен в результате сравнения
показателей двух тестовых заданий. Первое задание
предполагало выполнение классического тестового
задания гребцов на каноэ на дистанции 500 м. Зада-
ние предполагало преодоление соревновательной
дистанции 500 м в модельных условиях гребли на ка-
ноэ с индивидуальной раскладкой сил. Второе зада-
ние также предполагало преодоление дистанции 500
м в стандартных условиях выполнения цикла гребка.
Стандартные условия предполагали выполнение те-
стового задания с заданной интенсивностью нагруз-
ки в темпе 40 гр.мин-1. Условия нагрузки моделиро-
вали возможности преимущественного проявления
силового компонента выносливости. Они были дос-
тигнуты за счет невысокого темпа и снижения дей-
ствия инерционных сил позволяющих поддерживать
скорость лодки (см. табл. 1) [4,11].

Как видно из таблицы высокий диапазон ин-
дивидуальных различий отмечен при выполнении
тестового задания на дистанции 500 м с заданной
интенсивностью нагрузки 40 гр.мин-1. Сравнение ко-
эффициентов вариации всех спортсменов первого и
второго тестового задания показали увеличение по-
казателя CV на 15%. При этом наиболее высокий уро-
вень различий отмечен при сравнении группы спорт-
сменов КМС, до 27%.

Наиболее значительные изменения рангов и
индивидуальных различий результатов выполнения
первого и второго тестового задания были зарегист-
рированы в группе МС. В результате выполнения
второго теста увеличили ранг 60 % (9 гребцов) спорт-
сменов. Коэффициент вариаций увеличился на 36,1%.
Важно отметить, что ранги первых трех спортсменов
в результате выполнения первого и второго тестово-
го задания не изменились. В группе МСМК зарегис-
трировано снижение количества гребцов, которые
изменили (увеличили) ранги в результате выполне-
ния тестовой нагрузки при условии активизации си-
лового компонента движения. Увеличился диапазон
индивидуальных различий результатов дистанции 500
м с заданными параметрами работы. На это повлия-
ли увеличенные, относительно других спортсменов
результаты у 3 лучших спортсменов элитой группы
(МСМК). Результаты анализа квалификационных
групп МС и МСМК показали, что снижение или уве-
личение силового компонента специальной вынос-
ливости влияет на эффективность преодоления дис-
танции 500 м в гребле на каноэ. Условия, при которых
доминирует силовой компонент специальной вынос-
ливости, усиливают положение элитных спортсме-
нов и позволяют увеличить работоспособность
спортсменов, у которых сформированы предпосыл-
ки для реализации силовых возможностей в услови-
ях гребли близкой к соревновательной. В группе КМС
в результате выполнения второго тестового задания
ранг увеличили 20% (5 гребцов) спортсменов. При
этом изменился состав первой тройки и первой де-
сятки спортсменов. Два спортсмена вошли в первую

тройку и заняли первое и третье место. Остальные
три гребца вошли в первую десятку гребцов, один из
которых занял место в первой пятерке. В группе
МСМК ранговый порядок лидеров не изменился.
Отмечена тенденция улучшения спортивного резуль-
тата и рейтинга после выполнения второго задания у
трех гребцов, которые 9, 7 и 6 место изменили на 8, 6
и 4. Преимущество, как правило, имели те гребцы,
которые сумели реализовать силовой компонент в
условиях близких к соревновательным.

Результаты тестирования показали, что 20%
КМС, 60% МС, и 30% МСМК реализовали силовые
возможности только в специальных условиях двига-
тельной деятельности, стимулирующих проявления
силовых возможностей гребцов. С учетом того, что
при наличии предпосылок для проявления силовых
возможностей гребцов их реализация в условиях со-
ревновательной деятельности остается невысокой эта
группа спортсменов представляет наиболее высокий
исследовательский интерес.

Можно предположить, что на эффективность
использования силового потенциала влияет характер
включения в работу реакций организма, которые
обеспечивают проявления специальной выносливо-
сти гребцов.

Компоненты специальной выносливости,
влияющие на реализацию силового потенциала греб-
цов на каноэ. Для оценки факторов, влияющих на
работоспособность, были проанализированы пока-
затели концентрации лактата крови (табл. 2), разли-
чия времени преодоления отрезков дистанции (рис.1)
и скорость развертывания реакции ЧСС (Т50ЧСС, с)
(рис.2). Из таблицы видно, что лучшие спортсмены
квалификационных групп МС и МСМК достигли вы-
сокого уровня реализации анаэробного потенциала
и сохранили его в процессе выполнения второго за-
дания. У гребцов, которые увеличили ранговые по-
казатели в процессе выполнения второго тестового
задания, отмечена тенденция к увеличению показа-
телей концентрации лактата.

В группе КМС при наличии некоторой тенден-
ции к усилению мощности лактатных реакций во вре-
мя преодоления стандартного тестового задания уров-
ни концентрации лактата были снижены
относительно требований функциональной подго-
товленности гребцов на каноэ [2].

На рис.1 видно, что среди гребцов трех квали-
фикационных групп наиболее высокие различия ра-
ботоспособности (по времени преодоления отрез-
ка) отмечены при преодолении первого отрезка 50 м
и отрезка дистанции 200-250 м. Эти различия связа-
ны со сниженными пиковыми величинами лактат-
ных и лактатных (гликолитических) реакций, соответ-
ственно на 5-12 с и 25-30 с работы [5,10].

На рис. 2 схематически представлены резуль-
таты сравнительного анализа кинетики реакции ЧСС.
На рисунке видно, что скорость развертывания ЧСС
выше у спортсменов, которые имели наиболее вы-
сокие ранги и сохранили их в процессе выполнения
теста с заданной интенсивностью нагрузки. В группе
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Рис. 2. Динамика реакции ЧСС в группах КМС, МС, МСМК в процессе
преодоления 500 м с индивидуальной раскладкой сил
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Таблица 3 
Множественные корреляционные (R) и корреляционные (r) связи показателей тестового задания 500 м с 

заданным темпом 40 гр.мин-1 

 
r Показатели R x, y , z x, y x, z y , z 

Т (время дистанции 500 м, темп 40 гр.мин -1) (x), Т (время отрезка 
50 м) (y), Т50 ЧСС (z)  0,61 0,37 0,59 0,39 

Т (время дистанции 500 м, темп 40 гр.мин -1) (x), Т (время отрезка 
250 м) (y), La (z) 

0,46 0,44 -0,30 -0,33 

Т (время дистанции 500 м, темп 40 гр.мин -1) (x), Т50 ЧСС (y), La (z) 0,60 0.44 -0.57 -0.44 
  



31

КМС, в которой отмечена ротация двух гребцов пер-
вой тройки, показана тенденция к увеличению кине-
тики КРС. Значение этого фактора подтвердили ре-
зультаты анализа кинетики реакции ЧСС в группе,
где изменения реализации силового потенциала были
наиболее значительные.

Значение этого фактора имеет значение для
увеличения реализации силового компонента специ-
альной выносливости. Увеличение скорости началь-
ной реакции организма связано с активизацией ней-
рогенного стимулирования реакций. Одновременно
с этой функцией связана и реализация скоростно-
силового компонента специальной выносливости.
Увеличение скорости начальной части реакции свя-
зано с увеличением доли экономичного аэробного
энергообеспечения и включением в работу реакции
дыхательной компенсации метаболического ацидо-
за [3,4]. Этот фактор увеличивает эффективность ис-
пользования анаэробного резерва и как следствие
силового потенциала в течение преодоления сорев-
новательной дистанции.

Корреляционный анализ результатов преодо-
ления дистанции 500 м в гребле на каноэ показал тен-
денцию к связи показателей времени отрезков, кине-
тики реакций, мощности анаэробного
энергообеспечения с результатом дистанции 500 м с
заданным темпом. Это представляется естественным
с учетом того, что на реализацию двигательных спо-
собностей спортсменов, как правило, оказывают вли-
яние несколько факторов и анализ каждого из них
только создает предпосылки для определения значе-
ния определенного компонента подготовленности. В
связи с этим были проанализированы возможности
комплексного воздействия этих факторов на резуль-
тат. Такой анализ был проведен в результате множе-
ственного коэффициента корреляции, который по-
зволил оценить комплексное влияние двух факторов
на спортивный результат (см. табл. 3). Анализ пока-
зал, что наличие тенденции к связи характерное для
оценки взаимодействия отдельных характеристик
работы при условии взаимодействия с другими ее
компонентами дает достоверные множественные
корреляционные связи.

Обсуждение результатов исследований.
Приведенные данные показали, что снижение

реализации потенциала в модельных условиях сорев-
новательной деятельности было связано с изменени-
ем реакции организма на нагрузку более высокой
интенсивности. Изменение интенсивности нагрузки
повлияло на скорость включения в высокоинтенсив-
ную работу важных адаптационных реакций. Это в
первую очередь изменило мощность анаэробного
алактатного энергообеспечения и способности к
эффективной мобилизации гликолитических реакций
организма [2].

В ряде работ подчеркнуто, что условием реа-
лизации указанных механизмов энергообеспечения,
в том числе анаэробного является увеличение реак-
тивности организма спортсмена [5]. Условиями уве-
личения физиологической реактивности гребцов

могут быт режимы двигательной деятельности, на-
правленные на реализацию физиологических стиму-
лов реакций. Для стимуляции функций организма
гребцов на каноэ значение имеет реализация нейро-
генного, «острого» гипоксического и ацидемичес-
кого стимула реакций [2,5].

Общие представления об условиях реализации
физиологических стимулов реакций говорят о том,
что они могут быть смоделированы в условиях тре-
нировочной и соревновательной деятельности в
спорте и могут быть направлены на формирование
высокоспециализированных компонентов специаль-
ной выносливости с учетом вида спорта. Так реали-
зация нейрогенного стимула реакций является одно-
временно фактором мобилизации АТФ-КрФ и
скорости развертывания аэробного энергообеспече-
ния; реализация ацидемического стимула реакций
позволит повысить стимулирующий уровень лактат-
ацидоза; реализация «острого» гипоксического сти-
мула реакций позволит стимулировать реактивность
реакций КРС в условиях интенсивной работы. На этой
основе могут быть разработаны специальные упраж-
нения, а также экспериментальная тренировочная
программа.

Выводы:
1.Проведенные исследования показали, что разви-
тие силового компонента специальной выносли-
вости является следствием эффективной реализа-
ции силового потенциала гребцов. Для его
эффективной реализации в процессе соревнова-
тельной деятельности необходимо учитывать, на-
личие собственно силового потенциала, развитие
силовых возможностей с учетом комплексного
проявления компонентов специальной выносливо-
сти, реализацию специальных силовых возможно-
стей гребцов на каноэ с учетом активизации физи-
ологических стимулов реакций.

2.Данные, приведенные в статье, показали, что реа-
лизация силового компонента специальной вынос-
ливости гребцов изменяет соотношение сил в од-
нородной группе спортсменов. Результаты
показали, что преимущество имеют те спортсме-
ны, которые эффективно используют силовой ре-
зерв организма. Как правило, к ним относят веду-
щих спортсменов квалификационных групп КМС,
МС и МСМК. Наиболее отчетливо это видно на
примере элитной группы спортсменов. 15 спорт-
сменов, смогли реализовать силовой потенциал,
только в условиях преодоления соревновательной
дистанции при условии моделирования домини-
рующего влияние силового компонента движения
в общей структуре гребка. Отмечено, что для этих
спортсменов увеличение эффективности специ-
альной силового подготовки, позволит улучшить
спортивный результата на дистанции 500 м.

3.Необходимость увеличения специальной силовой
подготовки показана для всех квалификационных
групп гребцов. При этом если для КМС показана
необходимость увеличения всех компонентов си-
ловой подготовки, то для мастеров спорта и масте-
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ров спорта международного класса показана не-
обходимость преимущественного применения ре-
ализационных режимов силовой тренировки.

4.Приведенные исследования позволили не только
определить необходимость и значение специаль-
ной силовой подготовки гребцов с учетом комп-
лексного проявления компонентов специальной
выносливости, но и сформировать специализиро-
ванную направленность тренировочного процес-
са. Важной особенностью формирования специа-
лизированной направленности тренировочного
процесса является подбор упражнений различных
по содержанию и направленности на компоненты
силовой и функциональной подготовленности. На
этой основе может быть разработана комплексная
программа развития силового компонента специ-
альной выносливости гребцов на каноэ. Это явля-
ется предметом следующего этапа исследований.
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню нового напрям-
ку в педагогіці – “культура здоров’я”. Приділяється суттєва
увага аналізу поняття “культура здоров’я” та різних підходів
до розуміння сутності культури здоров’я школярів та сту-
дентів. Важливе місце в роботі відводиться визначенню по-
няття “культура здоров’я студента спеціальної медичної гру-
пи”. У статті також вперше пропонуються компонентні блоки
формування культури здоров’я студентів віднесених до спец-
іальної медичної групи.
Ключові слова: культура здоров’я, студенти спеціальної
медичної групи.
Аннотация. Грибок Н.Н.  Существенная характеристи-
ка культуры здоровья студентов специальной медицин-
ской группы. Статья посвящается исследованию нового на-
правления в педагогике – “культура здоровья”. Уделяется
существенное внимание  анализу понятия “культура здоро-
вья” и различных подходов к пониманию  сущности культу-
ры здоровья школьников и студентов. Важное место отводит-
ся определению понятия “культура здоровья студента
специальной медицинской группы”. В статье также впервые
предлагаются компонентные блоки формирования культуры
здоровья студентов отнесенных к специальной медицинской
группе .
Ключевые слова: культура здоровья, студенты специаль-
ной медицинской группы.
Annotation. Gribok N.N. The essential characteristic of
the health culture students of special medical group.
The article is dedicated to the investigation of a new trend in
pedagogy, “the health culture”. The main part of the article is
the analysis of conception of “health culture” and different
approaches to the understanding of the substance of health
culture of schoolchildren and students. An important function
in this study has the definition of subject “health culture of
student of special medical group”. The article also for the first
time suggests the using of component units in the forming of
health culture in students of the special medical group.
Key words: health culture, students of special medical group.

Вступ.
Останніми роками достатньо гострою постає

проблема здоров’я населення України. Особливо
стрімко відбувається погіршення стану здоров’я се-
ред дітей дошкільного віку, школярів та студентів. На-
жаль, з кожним роком навчання в школі кількість здо-
рових учнів суттєво зменшується й по закінченню їх
залишається біля 6 %. Це призводить до того, що ос-
танніми роками до вищих навчальних закладів вступа-
ють усе більше абітурієнтів з відхиленнями у стані здо-
ров’я. Ускладнюється проблема тим, що майже 60 % з
них мають захворювання двох, а то і трьох систем
організму одночасно, що, у свою чергу, може при-
звести до втрати можливості у майбутньому працю-
вати за обраною спеціальністю [1, с. 4-6].

Усе це вимагає особливого відношення та пев-
них зусиль від учнів та студентів СМГ стосовно збе-
реження та зміцнення власного здоров’я. Разом з тим,
проведені нами опитування свідчать, що близько 87,7
% студентів, не зважаючи на вже існуючі відхилення
у стані здоров’я не бажають застосовувати на прак-
тиці будь-які оздоровчі технології, спрямовані на по-
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кращення власного здоров’я. Особливо вражає, що
майже шістдесят п’ять відсотків (64,8 %) респондентів,
які мали шкідливі звички, після виникнення певних
захворювань продовжують палити та вживати алко-
гольні напої.

У зв’язку з вищезазначеним надзвичайно важ-
ливою постає проблема формування культури здо-
ров’я студентів СМГ. Але вирішення зазначеної про-
блеми потребує визначення сутності культури
здоров’я та особливостей її формування в студентів,
віднесених до спеціальної медичної групи.

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у визначенні сутнісної

характеристики культури здоров’я студентів, віднесе-
них до спеціальної медичної групи.

Результати досліджень.
Визначення сутності та особливостей форму-

вання культури здоров’я студентів віднесених до спец-
іальної медичної групи, вимагає розгляду основних
понять про культуру здоров’я особистості взагалі,
школярів та студентів зокрема, запропонованих на-
шими попередниками. Слід зазначити, що впродовж
останніх п’яти-шести років в Україні та за її межами
чимало дослідників займалися вивченням проблеми
формування культури здоров’я школярів та студентів.

Однією з перших, хто приділив увагу розгляду
поняття “культура здоров’я” була російська валео-
лог Л.Татарнікова. У поняття “культура здоров’я”
вона вкладала достатність в особистості валеологіч-
них знань, самокорекцію психологічного стану та
включеність особистості в процес оволодіння відпо-
відними знаннями [2, с. 194]. Як бачимо, на початку
зародження культури здоров’я сутність її вбачалась
переважно у наявності в особистості знань про збе-
реження та зміцнення здоров’я та певних зусиль щодо
їх здобуття.

Інші автори розглядали це поняття вже значно
ширше, аніж існування у особистості відповідних
знань. Так, російський професор В.Скумін наполя-
гає на тому, що культуру здоров’я треба розглядати
як невід’ємну складову культури духовної і мораль-
ної, культури праці й відпочинку, культури особис-
тості й культури взаємин. На думку вченого, культу-
ра здоров’я – це не тільки механічний зв’язок двох
понять, а синтез, який утворює нову якість, новий
особливий зміст. Вона розглядається ним як інтег-
ральна галузь знань, що розробляє й вирішує теоре-
тичні й практичні завдання гармонійного розвитку
духовних, психічних і фізичних сил людини, форму-
вання оптимального біосоціального середовища, що
забезпечує вищий рівень життєтворчості [3, с. 15-29].
Таким чином, В.Скумін не тільки наголошує на тому,
що культура здоров’я – це окреме, самостійне по-
няття, яке утворює новий зміст, але й розкриває її
завдання, яке виявляється перш за все у розвитку ду-
ховних, психічних і фізичних сил людини.

Важливими для нас є наукові дослідження
вітчизняного вченого В.Горащука, який присвятив

багато праць розкриттю феномена культури здоро-
в’я школяра. На думку науковця, культура здоров’я –
це важливий складовий компонент загальної культу-
ри людини, обумовлений матеріальним і духовним
середовищем життєдіяльності суспільства, що відби-
вається в системі цінностей, знань, потреб, умінь і
навичок з формування, збереження і зміцнення здо-
ров’я. Слід відзначити, що під культурою здоров’я
вітчизняний дослідник розуміє не тільки інтегральну
якість особистості, діалектично зв’язану з загальною
культурою, але й спосіб життя, що є діяльнісною сто-
роною культури здоров’я особистості [4, с. 148-177].

Ми цілком погоджуємось з таким трактуван-
ням поняття, оскільки, на думку вченого, культура
здоров’я з одного боку являє собою наявність в осо-
бистості необхідних знань, умінь та навичок з питань
зміцнення та збереження здоров’я, а з другого боку
– характеризується способом життя особистості, тоб-
то коли отримані знання й уміння застосовуються на
практиці у повсякденному житті з метою оздоров-
лення та всебічного розвитку особистості. Подібної
думки й С.Кириленко, яка розглядаючи проблему
формування культури здоров’я школярів зазначає, що
культура здоров’я виявляється як у профілактичній
діяльності учнів, так і у веденні здорового способу
життя, що забезпечує єдність фізичного, психічного,
духовного й соціального розвитку особистості [5, с.
20-22].

Продовжуючи розгляд сутності культури здо-
ров’я школярів, звертаємо увагу на ще одне визна-
чення поняття, яке дає В.І.Бабич. Під культурою здо-
ров’я школяра він розуміє інтегроване утворення
особистості, що виявляється в його мотиваційній,
теоретичній і практичній підготовці до формування,
збереження та зміцнення свого здоров’я в усіх його
аспектах (духовному, психічному й фізичному) та
розумінні здоров’я як цінності [6, с. 54-55]. Автор
розглядає сутність культури здоров’я школяра як ре-
зультат відповідної підготовки у зазначеному напрямі.

 Нам імпонує такий підхід, оскільки саме на-
явність знань з формування, зміцнення та збережен-
ня власного здоров’я, що являє собою теоретичну
підготовленість учня, сформованість умінь застосо-
вувати оздоровчі технології, розробляти й удоскона-
лювати індивідуальну оздоровчу систему – практич-
на підготовленість та вироблення в школярів інтересу
до свого здоров’я (мотиваційна підготовленість)
цілком може свідчити про сформованість у школярів
високого рівня культури здоров’я.

Ураховуючи предмет нашого дослідження,
особливого значення для нас набувають роботи, при-
свячені формуванню культури здоров’я студентів.
Першою дослідницею в Україні із зазначеного питан-
ня була Г.Кривошеєва. У своїй дисертації вона визна-
чає культуру здоров’я студентів як якісне утворення
особистості, що виявляється у ставленні до здорово-
го способу життя, до свого здоров’я, що обумовлює
свідоме прагнення особистості самостійно, творчо
вдосконалювати фізичну, психічну й духовну сферу
власної життєдіяльності на основі самопізнання й
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адекватної самооцінки стану здоров’я [7, с. 38]. Отже,
Галина Леонідівна розглядає культуру здоров’я май-
бутнього фахівця через усвідомленість ним потреби
в удосконаленні своєї фізичної, психічної та духовної
сфери. Важко не погодитись з Г.Кривошеєвою, оск-
ільки без сформованості у студента свідомого та твор-
чого ставлення до власного здоров’я, не можна до-
сягти значних результатів в підвищенні рівня будь
якого аспекту здоров’я.

Російська вчена С.Лебедченко, вивчаючи про-
блему культури здоров’я майбутнього вчителя, роз-
глядає її як інтегративну якість, що реалізує у взає-
мозв’язку й цілісності всі компоненти, які складають
благополуччя особистості: психічне, фізичне, мораль-
не, професійне. На думку вченої, “культура здоров’я
майбутнього вчителя є цілісним утворенням, що
являє собою єдність пріоритету цінностей здоров’я,
високої активності щодо їхнього освоєння й транс-
ляції в майбутній професійній діяльності, глибоких
знань про шляхи й засоби ефективного формування,
збереження й зміцнення здоров’я” [8, с. 8].

С.Лебедченко виділяє чотири основних компо-
нента благополуччя особистості, ставлячи на перше
місце психічне потім фізичне, моральне та професій-
не. Оскільки мова йде про визначення сутності куль-
тури здоров’я майбутнього вчителя, нам цілком зро-
зуміла думка автора стосовно додаткового,
професійного компонента та важливості наявності в
майбутнього вчителя високої активності щодо транс-
ляції знань з формування, збереження та зміцнення
здоров’я у майбутній професійній діяльності. Разом з
тим, ми не повною мірою розділяємо бачення вченої
стосовно ієрархічності розташування зазначених ком-
понентів благополуччя студента. На нашу думку, більш
доцільно було б на перше місце поставити мораль-
ний, а потім психічний та фізичний компоненти.

Цікавим для нас також є визначення поняття
“культура здоров’я студентів в умовах комп’ютеризації
навчання”, яке В.Драгнєв розуміє як прояв особистої
самореалізації, що виявляється у свідомому ставленні
студента до свого здоров’я під час роботи на комп’ю-
тері в комп’ютерному середовищі як до цінності, де
оздоровча спрямованість власного життя в умовах
масової комп’ютеризації обумовлена прагненням до
вдосконалення духовного, психічного, фізичного ас-
пектів здоров’я й творчого пошуку засобів форму-
вання, збереження та його зміцнення [9, с. 34]. Фор-
мування культури здоров’я студентів в умовах
комп’ютеризації навчання є достатньо специфічним
явищем, мабуть саме тому автор поняття розуміє його
як прояв особистої самореалізації майбутнього фахі-
вця в питаннях збереження та зміцнення здоров’я в
несприятливих для його здоров’я умовах.

Отже, як видно з проведеного аналізу, на сьо-
годні існує декілька підходів до розуміння сутності й
змісту поняття “культура здоров’я”. Це пов’язано з
власним баченням окресленого феномену конкрет-
ним автором і з особливостями контингенту та спе-
цифікою умов, у яких відбувається формування куль-
тури здоров’я особистості.

Аналіз вищезазначених понять наблизив нас
до визначення поняття “культура здоров’я студен-
та спеціальної медичної групи”, яка, на нашу дум-
ку, являє собою якісне утворення особистості, що
характеризується наявністю в студента необхідних
знань, умінь та навичок з формування, зміцнення й
збереження здоров’я в духовному, психічному та
фізичному аспектах, а також його свідомим прагнен-
ням до підвищення рівня власного здоров’я, викону-
ючи й постійно удосконалюючи індивідуальну оздо-
ровчу систему, побудовану з урахуванням існуючих
відхилень у стані здоров’я.

Відповідно до зазначеного поняття спробує-
мо визначити основні компонентні блоки формуван-
ня культури здоров’я студентів, віднесених до спец-
іальної медичної групи, які вбачаються нами у
когнітивному, мотиваційно-ціннісному та креативно-
діяльнісному блоках.

Когнітивний блок передбачає озброєння сту-
дентів спеціальної медичної групи знаннями й умін-
нями з питань фізичного виховання (особливості за-
стосування усіх засобів фізичного виховання при
існуючих відхиленнях у стані здоров’я, ЛФК тощо),
валеології (формування, зміцнення й збереження здо-
ров’я в духовному, психічному та фізичному аспек-
тах) та елементарними знаннями в контексті особли-
востей власного діагнозу та можливих наслідків у разі
прогресування захворювання.

Мотиваційно-ціннісний блок містить у собі
розуміння студентами спеціальної медичної групи
власного здоров’я та здоров’я оточуючих як найви-
щої суспільної цінності, а також спрямованість сту-
дентів СМГ до формування, зміцнення й збережен-
ня свого здоров’я в усіх його аспектах (духовному,
психічному та фізичному).

Діяльнісний блок передбачає виконання сту-
дентами СМГ на практиці оздоровчих технологій, які
передбачені індивідуальною оздоровчою системою,
розробленою з урахуванням існуючого діагнозу та
індивідуальних особливостей студента й спрямова-
них на позбавлення хвороби, формування, зміцнен-
ня й збереження здоров’я в усіх його аспектах.

Висновки.
Вищезазначене свідчить про прогресивний

розвиток за останні роки поняття “культура здоро-
в’я” вітчизняними та зарубіжними вченими. Сьогодні
існують різноманітні підходи до розуміння сутності
поняття “культура здоров’я”, аналіз яких дозволив
виокремити їх основні позиції та запропонувати виз-
начення поняття “культура здоров’я студента спец-
іальної медичної групи” і структурні компоненти
формування культури здоров’я відповідної категорії
студентів.

Перспективи дослідження полягають у по-
дальшому вивченні проблеми формування культу-
ри здоров’я студентів, віднесених до спеціальної ме-
дичної групи.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С КИФОЗАМИ

ПРИ СПАСТИЧЕСКИХ ФОРМАХ
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Гулбани Р.Ш., Беклемищева А.О.

Классический приватный университет,
г. Запорожье

Аннотация. В статье представлен анализ одного из слож-
нейших хронических заболеваний детей – спастической фор-
мы церебрального паралича. Представлены результаты об-
следования физического и функционального состояния
больных детей. Показано влияние средств физической реа-
билитации  на изменение показателей функционального со-
стояния опорно-двигательного аппарата и дыхательных фун-
кций детей с кифозами при церебральном параличе.
Ключевые  слова: спастические формы церебрального па-
ралича, кифоз, асимметрия мышечного тонуса, лечение по-
ложением.
Анотація . Гулбані Р.Ш .,  Беклемищева А.О.  Фізична
реабілітація дітей  дошкільного  віку з кіфозами при
спастичних  формах церебрального  паралічу. У статті
представлений аналіз одного з найскладніших хронічних зах-
ворювань дітей –спастичні форми церебрального паралічу.
Представлено результати обстеження фізичного і функціо-
нального стану хворих дітей. Показано вплив засобів фізич-
ної реабілітації на зміну показників функціонального стану
опорно-рухового апарату і дихальних функцій дітей з кіфо-
зом при церебральному паралічі.
Ключові слова: спастичні форми церебрального паралічу,
кіфоз, асиметрія м’язового тонусу, лікування положенням.
Annotation. Gulbany R.S., Gonchar  S.N. Physical
rehabilitation at the fatigue of sportsmen-footballers.
The article provides us with information on the analysis of the
training process of young footballers. The reactions on loading
in setup period of the cardiac-vascularic system and respiratory
system are investigated. Positive dependence of the influence
of relaxing massage and complex of respiratory exercises on
the recovery process is detected.
Keywords: young footballers, fatigue, physical rehabilitation,
respiratory functions, recovery.

Введение.
Церебральный паралич во многих странах

мира является одной из сложных проблем в структу-
ре хронических заболеваний детей и имеет тенден-
цию к увеличению его распространенности. Реаби-
литация детей с церебральным параличом
продолжает оставаться одной из самых актуальных в
восстановительной и оздоровительной физической
культуре, несмотря на то, что первая форма цереб-
рального паралича была описана еще в 1853 году.

Спастические формы церебрального парали-
ча с различной частотой вовлечения конечностей в
патологический процесс наблюдается у 51 – 87% де-
тей. Из-за паралича мышц спины в результате цереб-
рального паралича формируются паралитические
кифозы, которые наблюдаются у 50 – 70% детей. Та-
кие заболевания являются причиной инвалидности и
значительно ограничивают их жизнедеятельность [2;4].

 Реабилитационную программу следует начи-
нать с тщательной оценки способностей и ограниче-
ний пациента и составления плана основных мероп-
риятий, которые могут улучшить состояние больного
ребенка. Оценке подвергаются морфологические,
моторные, сенсорные, функции и их влияние на про-
цесс жизнедеятельности [1;7].

Термин «церебральный паралич» обозначает
группу двигательных расстройств, возникающих при
поражении систем головного мозга и проявляющих-
ся в недостатке или отсутствии контроля со стороны
нервной системы за функциями мышц. При цереб-
ральном параличе имеет место раннее, обычно внут-
риутробное повреждение или недоразвитие головно-
го мозга. Причины этих нарушений могут быть
разные: различные хронические заболевания будущей
матери, перенесенные ею инфекционные особенно
вирусные заболевания, интоксикации; несовмести-
мость матери и плода по резус-фактору или группо-
вой принадлежности; ушибы во время беременнос-
ти; внутриутробная гипоксия; преждевременные
роды; родовая травма; гипоксия или асфиксия во вре-
мя удлиненных или осложненных родов. Иногда це-
ребральный паралич возникает после рождения в воз-
расте до 1 года в результате перенесенных
инфекционных болезней, осложняющихся энцефали-
том (воспаление мозгового вещества), после тяжелых
ушибов головы. В отдельных случаях причиной це-
ребрального паралича может быть акушерский трав-
матизм. Как правило, церебральный паралич не явля-
ется наследственным заболеванием [2;5].

 В зависимости от повреждения определенно-
го участка головного мозга возникают различные
двигательные нарушения. Основу клинической кар-
тины составляют: параличи, насильственные движе-
ния, нарушения координации, двигательные рас-
стройства, нарушение последовательности
двигательного развития, повышенный мышечный
тонус, который приводит к формированию патоло-
гических поз, формируется патологический двига-
тельный стереотип неправильной постановки туло-
вища и конечностей, апраксия – неумение выполнять
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целенаправленные движения. Наряду с этими симп-
томами могут отмечаться: задержка психического
развития с формированием умственной отсталости,
глазодвигательные нарушения, нарушения речи. Кли-
нические проявления зависят от характера и степени
нарушения развития и патологических изменений го-
ловного мозга [3].

В основе наиболее распространенных форм
детского церебрального паралича лежит задержка
редукции лабиринтного тонического рефлекса – с
одной стороны и запаздывание формирования ла-
биринтного установочного рефлекса – с другой. Та-
ким образом, клиника этого заболевания может по-
служить наглядной моделью для изучения некоторых
нейрогенных деформаций скелета.

Все дети, страдающие церебральным парали-
чом, начинают держать голову не раньше второго
полугодия. К порочной установке головы приводит
несимметричное или одностороннее поражение ла-
биринтов, что влечет за собой напряжение мышц той
же стороны шеи (кривошея). Ипсилатерально накло-
ну головы преобладает тонус большой грудной мыш-
цы, а также сгибателей плеча и предплечья. В резуль-
тате происходит перекос плечевого пояса и туловища
в ту же сторону, а затем кифосколиоз нижнегрудно-
го отдела позвоночника [3;4].

Указанные реакции тормозят разгибательный
тонус в руках, благодаря чему верхние конечности
приводятся к груди, предплечья и кисти фиксируют-
ся в максимальном сгибании, пальцы оказываются
сжатыми в кулак. Увеличение тонуса больших груд-
ных мышц влечет за собой внутреннюю ротацию и
приведение в плечевых суставах. Напряжение верх-
ней части трапециевидных мышц обуславливает
стойкую фиксацию плечевого пояса в положении
приподнимания вверх и отведения вперед, в то вре-
мя как нижние углы лопаток (в связи с неактивнос-
тью ромбовидных и нижней части трапециевидных
мышц) будут приподняты и ротированы кнаружи.
Все это, в дальнейшем, способствует формированию
грудного гиперкифоза.

Сгибательная установка в суставах нижних
конечностей стимулируется как единая сгибательная
синергия лабиринтными тоническими рефлексами.
Поэтому напряжение больших грудных мышц сопро-
вождается повышением тонуса подвздошно-пояс-
ничных мышц. При вертикальном положении тела
они функционирует как сгибатели туловища, накло-
няя вперед поясничный отдел позвоночника и таз.
При резком напряжении этих мышц может возник-
нуть гиперлордоз с вершиной в грудопоясничной
области.

Паралитический кифоз может сформировать-
ся из-за паралича мышц спины в результате таких
заболеваний как полиомиелит, детский церебральный
паралич и др. При паралитическом кифозе отмеча-
ется, как правило, медленное постепенное нараста-
ние деформации [2;3].

Кифоз при церебральном параличе отрица-
тельно сказывается на работе внутренних органов.

Осложняется работа сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы, нарушается работа пищеваритель-
ного тракта. Все моторные функции разругулиру-
ются, проблемы в статических позах сидения и
стояния.

Нормализуя гиперкифоз, хотя бы целенаправ-
ленно работая над этим, можно способствовать сни-
жению болевого синдрома спазмированных мышц
спины и шеи, а так же облегчить движения детей в
пространстве.

Работа выполнена по плану НИР классичес-
кого приватного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исследовать влияние средств

физической реабилитации на показатели функцио-
нального состояния опорно-двигательного аппара-
та детей с кифозами при церебральном параличе.
Для осуществления поставленной цели возникла
необходимость.

Гипотеза.
Мы предполагаем, что подобранные средства

физической реабилитации улучшат функциональное
состояние опорно-двигательного аппарата детей с
кифозами при церебральном параличе.

Для достижения намеченной цели были по-
ставлены и выполнены следующие задачи: 1) Изу-
чить источники литературы по избранной теме. 2)
Дать характеристику исходного состояния осанки при
церебральном параличе у детей дошкольного возра-
ста. 3) Оценить эффективность предложенного ком-
плекса реабилитационных средств, направленных на
восстановление функций опорно-двигательного ап-
парата у детей дошкольного возраста с кифозами при
церебральном параличе.

Методы исследования.
В процессе исследования использовались сле-

дующие методы: анализ литературных источников,
педагогический эксперимент, математическая стати-
стика. Для оценки функционального состояния боль-
ных детей были проведены следующие медико-био-
логические исследования: определялся индекс
сутулости и кифотическая дуга, использовалась про-
ба Штанге.

Результаты исследования.
Для выполнения исследования была выделе-

на группа детей с кифозами при церебральном па-
раличе в количестве 16 человек, дошкольного возра-
ста. Эту группу разделили на две подгруппы –
контрольную и экспериментальную. В каждой по 8
человек.

Чтоб определить влияние предложенных
средств физической реабилитации на организм де-
тей с кифозами при церебральном параличе, прово-
дился комплекс физический реабилитации с дошколь-
никами экспериментальной группы, в основе
которого занятия: ЛФК, лечебные позы, дыхательные
упражнения, растягивающие и расслабляющие уп-
ражнения [3;6]. Детей обучали упражнениям для
дальнейшего самостоятельного выполнения в до-
машних условиях.
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Таким образом, были задействованы два ме-
ханизма работы с детьми: общие занятия в группе в
интернате и самостоятельные, причем этим упраж-
нениям мы обучили и родителей детей, так как без их
постоянной помощи сложно было рассчитывать на
положительный результат.

Занятия проводились 3 раза в неделю в пер-
вой половине дня, а самостоятельно, дети с родите-
лями, упражнялись ежедневно. К особенности само-
стоятельных занятий, важно отнести компонент
индивидуального подбора упражнений, мы учиты-
вали состояние опорно-двигательного аппарата каж-
дого, участвовавшего в эксперименте ребенка. И об-
щались персонально с родителями, не просто
указывая на упражнения, которые ребенку необхо-
димо выполнять, а в каждом конкретном случае
разъясняли необходимость того или другого упраж-
нения. На наш взгляд такой подход к родителям имел
успех, ведь они, как и мы были заинтересованы в
положительном результате.

Контрольная группа занималась по традици-
онной программе оздоровительной физической куль-
туры, не учитывающей индивидуальные особеннос-
ти патологии больного.

До и после окончания педагогического экспе-
римента были выполнены перечисленные выше об-
следования и тестирования детей.

Первичные результаты исследования показа-
ли, что кифотическая дуга у детей отклоняется от
индивидуальной нормы в среднем на 5 – 7 см., а ин-
декс сутулости больше нормы на 8 – 10 см..

В конце исследования, у детей контрольной
группы, не наблюдались изменения исследуемых
показателей ни в лучшую, ни в худшую сторону. В
экспериментальной группе, в результате использо-
вания комплекса реабилитационных средств, незна-
чительно увеличилась амплитуда движения позво-
ночника, а показатели измерения кифотической дуги,
снизились в среднем на 0,5 – 0,7 мм..

Индекс сутулости среднестатистически изме-
нился на 0,6 – 0,9 мм. Что можно оценить как поло-
жительную тенденцию.

Рост стоя и сидя увеличился у 57% исследуе-
мых, а у 43% остался на прежнем уровне. Это, на
наш взгляд, говорит о том, что у половины детей,
участвовавших в эксперименте, наблюдается тенден-
ция к расслаблению тонуса мышц спины. То есть
упражнения пассивных растяжек и лечебных поло-
жений, которые были использованы в реабилитаци-
онной программе, способствовали этому.

Исследование функциональных изменений и
дыхательных функций, выполненное по окончании
исследования, так же показало положительные ре-
зультаты. Незначительные, но на большее мы не мог-
ли рассчитывать. Жизненная емкость легких, по по-
казателям спирометрии, увеличилась в среднем на
2%. Объем вдыхаемого воздуха после проведения
программы дыхательных упражнений увеличился на
4,5мм. Проба Штанге так же изменилась в лучшую
сторону – на 4%. Увеличение этих показателей сви-

детельствует о положительном изменении силы ды-
хательной мускулатуры.

Конечно, все изменения весьма незначитель-
ные. Но, они наблюдались по всем исследованным
позициям. С предварительными результатами они
достоверно не различались. Поэтому мы характери-
зуем их как положительные тенденции.

Результаты эксперимента показали, что при
систематическом проведении предложенного комп-
лекса реабилитационных средств возможны незна-
чительные улучшение функционального состояния
грудного отдела и позвоночника в целом. Мы пола-
гаем, что для непродолжительного эксперимента та-
кие изменения могут считаться достаточными.

Выводы:
1. Анализ научно-методической и медицинской ли-
тературы показал, что вопросам патологии, кли-
ники и лечения кифозов при церебральном пара-
личе различного генеза в литературе уделено
недостаточно внимания.

2. Комплексное применение методов и средств фи-
зической реабилитации у детей с кифозами при
церебральном параличе служит серьезным препят-
ствием на пути целого ряда проблем и помогает
улучшать функциональное состояние опорно-дви-
гательного аппарата.

3. По всем проведенным обследованиям наблюда-
лись незначительные изменениям в лучшую сто-
рону, но статистически они не достоверны.

Мы надеемся продолжить свои исследования.
Считаем, что в дальнейшем их необходимо прово-
дить системно у детей с кифозами при церебраль-
ном параличе.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ У СПОРТСМЕНОВ-

ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
(на примере движения по направлению)

Должко Ф.Н., Скрипченко И.Т., Шип Н.Е., Лидо А.С.
Харьковский национальный педагогический

университет им.Г.С.Сковороды
Днепропетровский государственный институт

физической культуры и спорта

Аннотация. Статья посвящена теме развития и совершен-
ствования важнейшего навыка в системе технической подго-
товки спортсмена-ориентировщика – движению  по направ-
лению.  На  данном этапе развития  спорта,  когда фактор
скорости движения приобретает всё большее значение, схе-
ма действий спортсмена включает в себя множество отрез-
ков по направлению на большой скорости. Поэтому задача
каждого тренера – работать со спортсменом над  выработ-
кой навыка движения по направлению на каждой тренировке,
в различных условиях, на  различной скорости. В помощь
тренеру в нашей статье описан ряд упражнений и даны ме-
тодические рекомендации по их использованию.
Ключевые  слова: спортивное ориентирование,  азимут,
компас.
Анотація. Должко Ф.Н., Скрипченко І.Т., Шип Н.Є., Лідо
О.С.  Методика  розвитку технічних навичок  у спорт-
сменів-орієнтувальників (на прикладі руху за напрям-
ком). Стаття присвячена темі розвитку та удосконалення
важливих навичок у системі технічної підготовки спортсме-
на-орієнтувальника – руху в напрямку. На цьому етапі роз-
витку  спорту, коли фактор швидкості руху набуває все
більшого значення, схема дій спортсмена включає в себе
багато відрізків у напрямку на великій швидкості. Тому зав-
дання кожного тренера – працювати зі спортсменом з метою
вироблення навичок  руху в напрямку на  кожному трену-
ванні, в різних умовах, з різною швидкістю. На  допомогу
тренерові в наший статті описаний ряд вправ і подані мето-
дичні рекомендації щодо їх використання.
Ключові слова: спортивне орієнтування, азимут, компас.
Annotation.  Doljko F.N., Skripchenko I.T., Shyp N.E., Lido
A.S. The problems of development of orientation-
sportsmen’s technical. The article deals with the problem of
development and improvement of an important skill in the
system of orientation-sportsmen preparation – moving in a
certain direction. At the moment stage of sports development,
when the factors of the speed of movement gains more and more
importance, the scheme of a sportsmen’s action  comprises many
sections in a certain  direction at high speed. That is why the fact
of every coach is to work at his sportsmen’s skill of moving in a
certain direction at a very training in different condition, at
different speed. To help the couch the article a set of exercises
and gives methodological recommendation on their use.
Key words: orienteering, azimuth, compass.

Введение.
Движение по направлению является лишь од-

ним из комплекса элементов технической подготов-
ки спортсмена-ориентировщика. Развитие этого на-
выка в отрыве от других вряд ли целесообразно.
Однако это – единственное действие спортсмена, в
осуществлении которого используется техническое
средство – компас. [1]

Такие факторы как усталость, погодные усло-
вия, изменение видимости, иные объективные и
субъективные причины могут  быть снивелированы
за счет умелой работы с хорошим компасом. Ана-
лиз выступлений спортсменов высокой квалифика-

ции на ответственных соревнованиях позволяет прий-
ти к выводу, что длительная работа в аэробно-анаэ-
робном режиме, включающая и кратковременные
этапы в анаэробном режиме, приводит к снижению
умственной работоспособности. В результате бега
на высокой скорости, преодоления крутых подъёмов,
а особенно в конце дистанции, спортсмены часто
допускают необъяснимые, нелепые ошибки. Ошиб-
ки эти можно предотвратить, выбирая в таких случа-
ях  тактику бега с максимальным использованием
движения по направлению [ 9,11].

Можно сделать вывод о необходимости серьёз-
ного изучения этого технического навыка на ранних
стадиях обучения, а также всестороннего его совершен-
ствования в дальнейшей спортивной практике [2].

Начальное обучение включает в себя ознаком-
ление со строением компаса, понятиями азимута,
направления. Практические занятия по определению
азимута на карте, визированию объектов  на местно-
сти. На этой стадии возможно выполнение специа-
лизированных упражнений, речь о которых пойдёт
ниже. Разумеется, эти упражнения должны быть мак-
симально упрощены: на месте с хорошей видимос-
тью, короткие расстояния, контроль тренера [5].

В дальнейшей тренировке акцент делается на
том, что при движении по дистанции необходимо
брать азимут на каждый КП, независимо от пути дви-
жения. Это действие должно войти в привычку.

Естественно, невозможно развивать один тех-
нический навык в отрыве от других. Поэтому перед
выполнением специализированных упражнений не-
обходимо овладение навыками чтения карты и изме-
рения расстояния [3].

В современном ориентировании большую
роль играет фактор физической подготовки. Спорт-
смены высокого класса показывают результаты в ско-
рости бега, сопоставимые с  показателями легкоат-
летов высокого уровня. Тем более «выравниваются»
и приближаются к кратчайшим пути движения ори-
ентировщика по трассе. Очевидна в этой связи роль
хорошо развитого навыка движения по направлению
и необходимость систематической работы над его
совершенствованием [6].

Исследование проводилось согласно Сводно-
му плану научно-исследовательской работы Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и
спорта на 2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-мето-
дические основы индивидуализации учебно-трени-
ровочного процесса в отдельных группах видов
спорта» (№ гос. регистрации 0108U010862).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель  работы – разработать методику обуче-

ния движению по направлению спортсменов-ориен-
тировщиков на этапе спортивного совершенствования.

Результаты работы.
В результате анализа литературы, личного

опыта авторов в работе со сборной командой ориен-
тировщиков ХНПУ им.Г.С.Сковороды была разрабо-
тана методика обучения точности движения по на-
правлению на местности. Особенность
разработанной методики заключается в том, что она
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позволяет эффективно объединить в одном трени-
ровочном занятии спортсменов с разным уровнем
подготовленности. Приводим некоторые упражнения
разработанной методики.

Упражнение 1. «Белая карта». Спортсмен
получает карточку, где обозначена схема дистанции
в натуральную величину: старт, финиш, кружки КП,
соединенные линиями и написаны легенды КП. Он
должен пройти дистанцию, используя движение по
азимуту и подсчет расстояния.

1а. Вариант: Дистанция веерная, т.е. после взя-
тия очередного КП участник каждый раз возвраща-
ется на старт.

Упражнение 2. «Азимут». Пройти азимуталь-
ную дистанцию. Оценивается время и точность по-
хождения. В карту разрешается смотреть только в том
случае, если спортсмен прошел по направлению за-
данное расстояние и не обнаружил КП.

Это упражнение ценно как для начинающих,
так и для квалифицированных спортсменов.

Если упражнение «Белая карта» предполагает
довольно точный выход в  район КП, то в упражне-
нии «Азимут» менее подготовленный спортсмен
чувствует себя более уверенно. Можно дать задание
бежать ему в паре с более опытным спортсменом,
который будет его контролировать и помогать ему.

Для спортсменов высокой квалификации по-
лезно прохождение дистанции на соревновательной
скорости. В случае ошибки необходимо быстро оп-
ределить местонахождение и исправить ошибку.

Упражнение 3. «Дистанция по цифрам». Спорт-
смен получает карточку, где для каждого пункта указа-
ны данные: азимут в градусах, расстояние в метрах, ле-
генда. С её помощью он проходит дистанцию.

3а. Вариант: в карточке даны азимуты до каж-
дого КП со старта, т.е. получается веерное движение.

Упражнение 4. «Точный выход». По заданно-
му азимуту спортсмены движутся до линейного ори-
ентира (просеки, ровной дороги). При выходе на до-
рогу спортсмен поворачивается направо и измеряет
расстояние до ближайшего пронумерованного де-
рева. Тренер, зная координаты точного места выхо-
да, может по этим цифрам определить точность дви-
жения по азимуту.

Это упражнение можно использовать как
учебное, так и в качестве теста в начале и в конце
соревновательного периода.

Упражнение 5. «Скоростной азимут». Дис-
танция располагается ломаной линией – «гармош-
кой» между линейными ориентирами (например,
между двумя просеками), чтоб был тормозной ори-
ентир за КП.

Это упражнение очень полезно для начинаю-
щих спортсменов, т.к. при выполнении его сложно
заблудится. Также при выборе крупных привязок
проще соблюдать направление. К тому же помогает
начинающим выработать правильные тактические
навыки.

Упражнение 6. «Дистанция по азимуту». На
старте имеется участок карты до КП№1. Спортсмен
снимает азимут, снимает расстояние и запоминает

легенду. На следующем КП его ждёт участок карты с
этапом на другой КП.  И так вся дистанция до финиша.

Упражнение 7 «Азимут с рисовкой». Азиму-
тальная дистанция веером». Перед тем, как бежать
на КП, спортсмен измеряет азимут, расстояние, за-
поминает легенду. Бежит в соревновательном темпе
на КП. Там он в спокойном темпе пробегает «коро-
бочку» вокруг КП, зарисовывает схему местности. В
соревновательном темпе бежит на старт и так на все
следующие КП.  Потом схемы сравнивают с картой.

Упражнение 8. «Черновик и чистовик». На
старте спортсмену указывается направление и рас-
стояние на КП или он сам его определяет с помощью
карты или белой карты. После этого без помощи кар-
ты и компаса он бежит на КП, возвращается на старт.
Эти же действия повторяются при движении на сле-
дующий КП. Если необходимо пробежать много от-
резков – место старта переносят на другое место и
там бегут новую «звезду». Отрезки должны быть не-
большими (до 200м.). После те же отрезки проходят с
помощью компаса. Упражнение развивает чувство
направления, совершенствует  точность движения по
азимуту.

Сложность всех упражнений можно варьиро-
вать за счет выбора различных типов местности, дли-
ны дистанции, количества КП, расстояний между КП.

Упражнение 9.  «Компасный  четырёхуголь-
ник». Выбирается контрольное расстояние, из задан-
ной точки двигаешься в любом направлении на за-
данное расстояние, считая пары шагов, по окончании
счета пар шагов надо повернуть каждый раз на 90
градусов и в конечном итоге вернуться в исходную
точку. (Выбираем разные расстояния, лес различной
проходимости.)

Упражнения по чтению карты.
Основной быстрого чтения карты и надежной

техники передвижения являются держание карты в
ориентировачном положении.

Чтение карты можно тренировать во время про-
гулок и пробежек по местности. Чтение карты может
быть точным или грубым /крупные объекты/. Одно-
временно тренируется обращение с картой /ориенти-
рование карты, умение правильно держать карту.

При грубом «ориентирование по линии» на
карту наносят линию от одного крупного объекта к
другому. Во время выполнения упражнения спорт-
смен проходит через четкие и крупные объекты, уп-
ражнение хорошо сочетается с скоростной вынос-
ливости.

Хорошим упражнением служит постановка
КП на местности она вынуждает ориентировщика
видеть весь район КП, который всегда больше, чем
сама призма. Одновременно осваивается «метод
мышления начальника дистанции». Корректировка
карты расширяет ориентировочное мышление.

Точное «ориентирование по линии». В этом
случае линия проводится так, чтобы ориентировщик
точно воспроизвести ее в беге по местности. Совер-
шенствуя навыки можно постепенно усложнять уп-
ражнения «ориентирования по линии» до такой сте-
пени, чтобы они требовали от ориентировщика
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высокой степени  сосредоточения.  На линии не дол-
жно быть очень пунктов. Выполнение упражнения
на рельефной карте хорошо развивает «чувство вы-
соты» относительно местности.

Парная тренировка №1. КП оборудованы на
местности и нанесены на карты обоих участников.
Участники работают поочередно, первый бежит впе-
реди до КП второй сзади внимательно следит за его
действиями и читает карту. После КП 1 они меняются
местами и так, поочередно меняясь, бегут до конца.

Парная тренировка №2. Упражнения похоже
на предыдущее, но КП на местности не  установле-
ны. КП могут быть в рисованы в карты заранее, а
можно их наносить, согласовав только примерный
район выполнения упражнения /или самую дальнюю
точку/ и время работы, при этом ведущий выбирает
точку КП, а второй участник определяет ее по карте.
Для  начала выбирают в качестве объектов четкие
ориентиры: большие камни или скалы и т.п.

Упражнение-фарватер (бег по коридору).
Фарватерное упражнение является вариантом линей-
ного ориентирования. Ширина и извилистость линии
фарватера меняется в зависимости от уровня мас-
терства.

Упражнение по выбору пути. Для этого уп-
ражнения планируется трасса с большим количе-
ством возможных вариантов движения. Дистанцию
пробегают несколько раз  первый раз пробегают по
наилучшими вариантам, а затем по другим возмож-
ным вариантом. Время на прохождения КП опреде-
ляют в каждом случае, а затем их сравнивают между
собой.

Варианты пути на коротких отрезках тоже мо-
гут быть разнообразными, выбор пути но коротких
отрезках также необходима тренировать.

Гроздь КП.Трассу планируют так, чтобы она
проходила через участки местности, где можно близ-
ко разместить несколько КП в похожих местах. На
картах нанесено только по одному КП из каждой
«грозди». Ориентировщику дают легенду, но не со-
общают индексы КП.

У каждого КП из «грозди» своя компостерная
отметка (электронная), чтобы на финише можно
было узнать, посетил ли спортсмен свои КП. Тре-
нировка будет полезной, если в районе КП находится
тренер, который отмечает время прихода на КП и
следит за тем, насколько уверенно чувствует себя
спортсмен при выходе на КП. КП должны быть раз-
мещены так, чтобы выход на них был результатом
ориентирования, а не делом случая. Это упражне-
ние проходит очень эмоционально в виде эстафет с
общим стартом.

Кроме того, рекомендуется применение сле-
дующих средств подготовки в спортивном ориенти-
ровнии: взятие КП и работа на пункте, веерное ори-
ентировние, тренировка действий на КП, тренировка
смены ритма, эстафетные тренировки, упражнения
по рельефной карте, тренировка мастерства в зим-
ний период, зимние тренировки на местности,  инди-
видуальная психологическая подготовка в спортив-
ном ориентировании.

Выводы.
1.Для развития навыка движения по направлению на-
коплён достаточный арсенал упражнений, заданий
на местности и в классе. Задача тренера, творчески
подходящего к своей работе, переработать опыт
работы других, разработать систему упражнений,
подходящих для каждого отдельного спортсмена.

2.Предложеный комплекс упражнений можно при-
менять не только в студенческой команде, но и в
командах ДЮСШ.

В перспективе дальнейших исследований
предполагается экспериментальная проверка разра-
ботанной методики.
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ПСИХОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Кайдалова Л.Г., Альохіна Н.В.
Національний фармацевтичний університет

Анотація. У статті зроблено огляд психологічної та соц-
іальної компетентності у психолого-педагогічній літературі;
визначено особливості психологічної та соціальної компе-
тентностей майбутніх фахівців фармації та значення психо-
лого-педагогічної підготовки як важливої складової профес-
ійної освіти. Автори виокремлюють психологічні вимоги ,
що висунені до аптечних працівників; форми та методи фор-
мування психологічної та соціальної компетентностей май-
бутніх фахівців.
Ключові слова. Психологічна компетентність, соціальна
компетентність, соціально-психологічна культура,
Аннотация. Кайдалова Л.Г., Алехина Н.В. Психологи-
ческая и социальная компетентности  будущих специа-
листов. В статье проведен обзор психологической и соци-
альной компетентностей в психолого-педагогической
литературе; определены особенности психологической и со-
циальной компетентностей будущих специалистов фарма-
ции  и значение психолого-педагогической подготовки как
важной  составляющей профессионального образования.
Авторы выделяют психологические требования к аптечным
работникам; формы и методы формирования психологичес-
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кой и социальной компетентностей будущих специалистов.
Ключевые слова. Психологическая компетентность, соци-
альная компетентность, социально-психологическая культура.
Annotation. Kaidalova L.G., Alehina N.V. Psychologic and
social competence of the future experts.  The review
psychological and social  competence in the psychological-
pedagogical literature is lead in the clause; features psychological
and social competence of the future experts of pharmacy and
value of psychological-pedagogical preparation as are certain
by the important component of vocational training. Authors
allocate psychological requirements to chemist’s workers; forms
and methods of formation psychological and social competence
the future experts.
Key words: psychological competency, social competency,
social and psychological culture.

Вступ.
Підготовка сучасних конкурентоспроможних

фахівців  та формування їх компетентностей на су-
часному етапі є важливим завданням вищої фарма-
цевтичної освіти. Тільки висококомпетентний фахі-
вець, культурна і освічена людина здатна виконувати
свої професійні обов’язки та бути конкурентоспро-
можною в сучасних ринкових умовах. Володіння соц-
іальними та психологічними компетентностями за-
безпечить успішну діяльність майбутнім фахівцям
фармацевтичної галузі.

Багато вітчизняних та зарубіжних вчених при-
святили свої дослідження проблемам формування
соціальної та психологічної компетентності фахівців.
У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних психологів
останніх десятиріч одне з провідних місць має про-
блема психологічної компетентності (М.Аргайл, А.Бо-
дальов, А.Брушлинський, М.Лук’янова, А.Маркова,
Л.Мітіна, Л.Петровська, Т.Щербакова, Дж.Равен,
К.Рубін та ін.). У дослідженнях вищезазначених ав-
торів розглядаються зміст, види, механізми, детермі-
нанти та умови формування психологічної компе-
тентності. У теорії професійної освіти проблема
компетентності була розкрита в соціальному, орган-
ізаційному та психолого-педагогічному аспекті, що
висвітлено в роботах І.Ісаєва, Н.Кузьміної, В.Ледньо-
ва, Л.Подимової, В.Сластьоніна та ін.

Разом з тим, спостерігається недостатній
рівень дослідженості змістової складової, факторів та
умов формування психологічної компетентності фар-
мацевтичних кадрів. Залишається недостатньо розк-
ритим питання про значення та роль психологічної
та соціальної компетентностей в професійній діяль-
ності провізора.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного фармацевтичного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є аналіз теоретичних

підходів щодо психологічної та соціальної компетен-
тності  та формування компетентностей майбутніх
фахівців фармації.

Результати дослідження.
Професія провізора серед типології професій,

запропонованих Є.Климовим, відноситься до про-
фесій типу «людина-людина». Для професій цього типу
Л.Шеховцовою виділені такі професійно важливі якості:
доброзичливість, тактовність, комунікабельність, са-

моволодіння, витримка, чуйність, емпатія, са-
мостійність, домінантність, соціальний інтелект, орган-
ізаційні здібності, чистота та виразність мовлення, екс-
пресія обличчя та поведінки, наполегливість [1].

Провізори і фармацевти, що здійснюють про-
даж товарів аптечного асортименту населенню, без-
посередньо взаємодіють з відвідувачами аптек, тому
їм потрібно мати не лише відмінні професійні знання
і високий рівень компетентності, але й володіти мис-
тецтвом спілкування, тобто вміти спостерігати, ста-
вити цілеспрямовані запитання й миттєво фіксувати
необхідні дані, найповніше відповідати на питання
покупців й задовольняти їх потреби. Для встановлен-
ня емоційного зв’язку з покупцем необхідно мати
позитивне ставлення до людей.

Психологічними вимогами, що висуваються
до аптечних працівників є: врівноваженість, емоцій-
на стабільність, зібраність, гострота сприймання,
швидкість реагування, гарна пам’ять, увага і спосте-
режливість, здатність до рефлексії, висока психологі-
чна культура тощо.

Соціально-психологічна культура  майбутнь-
ого провізора, на наш погляд, передбачає наявність у
нього певних професійних поглядів і переконань, на-
станов на емоційно-позитивне ставлення до відвіду-
вача аптеки, до хворої людини, незалежно від його
особистісних якостей і цілий комплекс умінь та нави-
чок, необхідних для спілкування, делікатність і так-
товність до хворих.

 У дослідженнях Н.Кузьміної психологічна ком-
петентність розглядається як система, знань, умінь та
навичок, що забезпечують майбутньому фахівцеві
не тільки загально психологічну підготовленість, а й
високий рівень професійної самосвідомості, уміння
управляти своїм психічним станом [2].

На думку І.Якиманської, психологічна компе-
тентність – це сукупність знань, умінь і навичок з
психології; термін «психологічна компетентність»
виходить за межі психологічної грамотності, тому
повинен містити професійно-дієвий компонент, осо-
бистісні настанови на сприймання й застосування
психологічної інформації [7].

Психологічна компетентність може бути оха-
рактеризована через ефективність, конструктивність
діяльності, що ґрунтується на психологічних знаннях
і вміннях, означає ефективне використання знань та
вмінь для вирішення завдань та проблем. Психологі-
чна компетентність передбачає використання влас-
ного досвіду, суспільно історичного досвіду та досв-
іду інших людей. У той же час, компетентність
передбачає відмову від прямого копіювання чужого
досвіду, норм, традицій, зразків, свободу від стерео-
типів, настанов.

Таким чином, психологічна компетентність
виявляється у поведінці, цінностях, мисленні, мораль-
них принципах, світоглядних установках і є на наш
погляд, обов’язковою для працівників аптечних уста-
нов. Тому психолого-педагогічна підготовка майбут-
нього фахівця фармації, її зміст, форми та методи,
спрямовані на формування психологічної та соціаль-
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ної компетентностей, які відпрацьовуються за допо-
могою вправ, соціально-психологічних тренінгів, ви-
конання практичних завдань, розв’язання психологі-
чних задач та ситуацій.

У сучасній психології є різні погляди щодо кла-
сифікації і структурної наповненості психологічної
компетентності. Так, Л.Лазаренко у системі загаль-
ної психологічної компетентності  відокремлює такі її
підсистеми – когнітивну, комунікативну, соціальну й
аутопсихологічну. Основою такого поділу виступає
тріада Тетенса, яка свідчить про самостійність трьох
основних елементів діяльності – розуму, почуттів і
волі [4]. Тоді когнітивна психологічна компетентність
відповідає когнітивному компоненту, аутопсихологі-
чна  – емоційному, а соціальна й комунікативна –
поведінковому.

Основними показниками когнітивної компе-
тентності провізора виступають вміння аналізува-
ти, осмислювати, виділяти головне з інформації,
наданої пацієнтом, приймати правильне рішення
при недостатній інформації, розуміти суть взаємоз-
в’язків, притаманних проблемі; знаходити опти-
мальні засоби вирішення проблеми, передбачати
можливі відхилення і небажані наслідки тощо. Про-
візор повинен мати високі показники пам’яті, пси-
хомоторних реакцій, сприйняття, уваги, інтелекту,
ерудованості та якісно володіти теоретичними знан-
нями. До психологічних компетентностей майбутніх
фахівців належать володіння знаннями, уміннями та
навичками з психології; розуміння її ролі у про-
фесійній діяльності; уміння застосовувати знання і
вміння з психології при роботі з відвідувачами ап-
течних закладів та ін.

Аутопсихологічна компетентність концентрує
активність майбутнього провізора на пошук психо-
логічних механізмів та прийомів саморозвитку, са-
моутворення, на формуванні і розвитку творчих
здібностей, а також на оволодіння прийомами само-
регуляції. Тому володіння навичками саморегуляції і
вміння використовувати захисні механізми є вкрай
необхідними майбутнім провізорам.

Саморегуляція – це специфічна особливість
людини, відсутність якої призводить до вичерпання
енергетичних та вольових ресурсів особистості. Дос-
лідження Ю.Щербатих вказують на те, що медичні
працівники часто знаходяться в ситуації стресу, що
викликано рядом специфічних особливостей їх про-
фесії: велика відповідальність за здоров’я і життя
пацієнтів, тривале знаходження у «полі» негативних
емоцій – страждань, болю, відчаю, роздратованості,
які передаються за механізмом емоційного заражен-
ня й на медичний персонал [6].

Німецькі психологи У.Пфінгстен і Р.Хинтч трак-
тують соціальну компетентність як володіння когні-
тивними, емоційними і моторними способами по-
ведінки, які в  певних ситуаціях ведуть до
довготривалого сприятливого співвідношення пози-
тивних і негативних наслідків [8 ].

Р. Ульріх і Р.Ульріх розробили концепцію, в якій
сформульовано сім характеристик соціально-компе-

тентної людини [11]. Як вважають дослідники, соц-
іально-компетентна людина повинна володіти таки-
ми здібностями:
– приймати рішення стосовно самого себе і прагну-
ти до розуміння власних почуттів і вимог;

– забувати несприятливі почуття й власну невпев-
неність;

– уявляти, як необхідно досягати цілей найбільш ефек-
тивно;

– правильно розуміти бажання, очікування і вимоги
інших людей, зважувати і враховувати їх права;

– аналізувати царину, яка визначена соціальними
структурами й установами, роль їх представників і
включити ці знання у свою поведінку;

– уявляти, як з урахуванням конкретних обставин і
часу поводити себе, беручи до уваги інших людей,
обмеження соціальних структур і особисті вимоги;

– звітувати перед собою, що соціальна компе-
тентність не має нічого спільного з агресивністю і
передбачає повагу прав і обов’язків інших.

Соціальна компетентність трактується В.Куни-
циною як система знань про соціальну діяльність і
про себе, система складних соціальних умінь і нави-
чок взаємодії, сценаріїв поведінки в типових соціаль-
них ситуаціях, що дозволяють швидко й адекватно
адаптуватися, приймати рішення, діяти за принципом
«тут, зараз і найкращим способом». Автор вважає
соціальну компетентність оперативним поняттям,
котре має часові й історичні межі, а основними фун-
кціями  соціальну орієнтацію, адаптацію, інтеграцію
загально-соціального й особистого досвіду. До струк-
турних компонентів соціальної компетентності В.Ку-
ницина відносить оперативну соціальну, вербальну,
комунікативну, соціально-психологічну компетент-
ності та его-компетентість [3].

Навчання та існування в соціальному середо-
вищі формує певні соціальні компетентності; життє-
вий особистий досвід забезпечує формування пев-
ного рівня компетентностей. Поведінка і діяльність
об’єднує людей у соціальні групи, де мають місце
взаємини особисті та між членами колективу, згур-
тованість, прийняття спільних рішень; психологічна
сумісність людей тощо. Людина є соціально-компе-
тентною, якщо її індивідуальні здібності та навички
відповідають вимогам міжособистісної ситуації, якщо
вона здатна розуміти інших людей.

Таким чином, соціальну компетентність мож-
на також розглядати як особистісну зрілість, уміння
аналізувати життєві ситуації в аспекті діяльності соц-
іальних інституцій та установ, включати ці вміння й
здатності у власну поведінку.

Отже, ми погоджуємося з О.Овчарук, що соц-
іальні компетентності, пов’язані з оточенням, життям
суспільства, соціальною діяльністю особистості
(здатність до співпраці, уміння розв’язувати пробле-
ми в різних життєвих ситуаціях, навички взаєморозу-
міння, соціальні й громадянські цінності та вміння,
комунікативні навички, мобільність у різних соціаль-
них умовах, вміння визначати особисті ролі в
суспільстві тощо) [5].
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До соціальних компетентностей майбутніх
фахівців належать: уміння жити та діяти в певному
соціумі, враховуючи власну свободу і безпеку; на-
вички соціально-культурної поведінки; навички взає-
морозуміння; здатність до співпраці; повага одне до
одного; соціальні уміння та навички, пов’язані з про-
цесами соціальної взаємодії та співпраці, уміння пра-
цювати в групах; нести відповідальність за свою
діяльність тощо.

Висновки.
Професійна успішність фахівця залежить від

низки факторів – об’єктивних, суб’єктивних, об-
’єктивно – суб’єктивних. Психологічна компетентність
є детермінантою, предиктором, або тією незалежною
змінною, що призводить до зміни залежної змінної –
професійної успішності. Отже, у процесі формуван-
ня компетентностей важливо усвідомлювати їх зна-
чення  для професійної діяльності та враховувати, що
компетентності випускника вищого навчального зак-
ладу характеризуються системністю, міжпредметні-
стю, ситуативністю, практичною орієнтованістю і
мотивованістю застосування.

Перспективи досліджень нами вбачаються у
подальшому дослідженні формування компетентно-
стей, професійно значимих та особистісних якостей
майбутніх фахівців фармації.
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ХВОРИХ НА
ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ
БЕЗ БАКТЕРІОВИДІЛЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ ТА НА ДИНАМІКУ
МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ЛЕГЕНЯХ

Калмикова Ю.С.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті викладено результати дослідження рент-
генологічних даних і гіпоксичних проб осіб зрілого віку, які
хворіють на  інфільтративну форму туберкульозу легень в
умовах стаціонару. Рентгенологічне дослідження дає мож-
ливість уникнути неправильних оцінок даних  перкусії та
аускультації. За його допомогою уточнюється характер мор-
фологічних змін, довжина, фаза та динаміка  в процесі спос-
тереження та лікування. Гіпоксичні проби з затримкою ди-
хання  (проба Штанге – на  вдиху і Генчі – на  видиху)
відображають стан дихальної системи і дають деяке подання
про здатність організму протистояти недоліку кисню. Вказа-
но на необхідність вивчення результатів дослідження рент-
генологічних даних і гіпоксичних проб у даної категорії
хворих з метою розробки ефективної програми реабілітації
для хворих на стаціонарному етапі лікування.
Ключові слова: рентгенівське обстеження, гіпоксичні про-
би, інфільтративна форма туберкульозу легень, фізична ре-
абілітація.
Аннотация. Калмыкова Ю.С.  Влияния  комплексной
программы физической реабилитации для больных ин-
фильтративным туберкулезом легких без бактериовы-
деления  на показатели функционального состояния
дыхательной системы  и на динамику морфологических
изменений в легких. В статье изложены результаты иссле-
дования  рентгенологических данных и гипоксических проб
лиц зрелого возраста, больных инфильтративной формой
туберкулеза легких в условиях стационара. Рентгенологи-
ческое исследование дает возможность избежать неправиль-
ных оценок данных перкуссии и аускультации. С его помо-
щью уточняется характер морфологических изменений ,
размер, фаза и динамика  в процессе наблюдения и лечения.
Гипоксические пробы с задержкой дыхания (проба Штанге –
на вдохе и Генчи – на  выдохе) отражают состояние дыха-
тельной системы и дают некоторое представление о способ-
ности организма противостоять недостатку кислорода. Ука-
зано на необходимость изучения результатов исследования
рентгенологических данных и гипоксических проб у дан-
ной категории больных с целью разработки эффективной
программы реабилитации для больных на стационарном этапе
лечения.
Ключевые слова: рентгенологическое исследование, ги-
поксические пробы, инфильтративная форма туберкулеза
легких, физическая реабилитация.
Annotation. Kalmуkova Y.S. Influence of medical
physical culture on the indexes of the functional state of
the respiratory system for patients by a infiltrative white
plague. The results of research of roentgenologic of these and
hypoxic tests of persons of mature age are expounded in the
article, patients by the infiltrative form of white plague in the
conditions of permanent establishment. Roentgenologic research
is given by possibili ty to avoid the wrong estimations of
information of percussion and auscultation.  With its  help
character of morphological changes, length, phase and dynamics
in the process of supervision and treatment, is specified. Hypoxic
tests time-lagged breathings (test of Sthange – on inhalation
and Genchi – on exhalation) reflect the state of the respiratory
system and give some picture of ability of organism to resist the
lack of oxygen. Specified on the necessity of study of results of
research of roentgenologic of these and hypoxic tests at this
category of patients with the purpose of development of the
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effective program of rehabilitation for patients on the stationary
stage of treatment.
Key words: roentgenologic research, hypoxic tests, infiltrative
form of white plaguea, physical rehabilitation.

Вступ.
Кінець ХХ і початок ХХІ сторіччя відзначають-

ся значним погіршенням епідемічної ситуації з зах-
ворюваності на туберкульоз в усьому світі. Щороку
у світі від туберкульозу вмирає більше 2 млн. осіб,
98% з них – у країнах, що розвиваються. В усьому
світі смертність від туберкульозу посідає перше місце
серед інших інфекційних і паразитарних хвороб і ста-
новить понад 80%. В 1993 р. Всесвітня організація
охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила туберкульоз гло-
бальною проблемою.

Якщо система боротьби з туберкульозом на-
далі не буде поліпшена, то, за прогнозами фахівців, за
період з 2000 до 2020 р. число інфікованих туберкуль-
озом осіб складе 1 мільярд, занедужають на туберку-
льоз – 200 млн. осіб. Це захворювання стане причи-
ною смерті близько 40 мільйонів хворих.

Основним методом лікування захворювання
є медикаментозна терапія, однак серед лікувальних
факторів при терапії туберкульозу легенів велике зна-
чення має фізична активність, що позитивно робить
багатобічну оздоровчу дію за рахунок підвищення
функціональної активності різних органів і систем
людини.

У сучасних умовах основним завданням в об-
ласті фтизіатрії є не тільки домогтися лікування хво-
рого від туберкульозу, але й можливо більше повно-
го його функціонального відновлення.
Функціональна реабілітація хворого на туберкульоз
легенів складається в загальному тонізуючому впливі
на організм хворого, у нормалізації або поліпшенні
функцій, порушених у зв’язку із захворюванням, у
лікуванні різних ускладнень і повному відновленні
працеспроможності.

Рентгенологічне дослідження є другим за зна-
чимістю діагностичним методом (після бактеріолог-
ічного дослідження мокротиння) у діагностиці тубер-
кульозу легенів. За його допомогою уточнюється
характер, фаза та динаміка патологічних змін, ступінь
активності процесу в процесі спостереження та ліку-
вання. Однак, тільки по змінах морфологічної струк-
тури легенів не можна повною мірою оцінити функ-
ціональний стан дихальної систем хворого, що
важливо при призначенні форм і засобів лікувальної
фізичної культури (ЛФК) при даній патології. Гіпок-
сичні проби з затримкою дихання (проба Штанге –
на вдиху та Генчі – на видиху) відбивають стан ди-
хальної системи.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: вивчення впливу комплек-

сної програми фізичної реабілітації для хворих на
інфільтративний туберкульоз легенів без бактеріовиді-
лення на показники функціонального стану дихальної
системи та на динаміку морфологічних змін у легенях.

Методи дослідження: показники функціо-
нального стану дихальної системи ми оцінювали за
допомогою гіпоксичних проб Штанге та Генчі, дина-
міку морфологічних змін – за даними рентгенологіч-
ного дослідження легенів у хворих на інфільтратив-
ний туберкульоз легенів.

Організація дослідження. Обстеження про-
водилося на базі Харківського обласного протиту-
беркульозного диспансеру №1. Під нашим спостере-
женням перебувало 198 хворих зрілого віку з
інфільтративним туберкульозом легенів. Вони були
довільно розділені на дві групи: основну групу – 102
хворих (62 чоловіка і 40 жінок) і контрольну групу –
96 хворих (55 чоловіків і 41 жінка). Крім того, всі хворі
були розподілені на дві вікові групи з урахуванням
анатомо-фізіологічних особливостей і вікової періо-
дизації – перший зрілий вік (21-35 років у жінок і 22-
35 років у чоловіків) і другий зрілий вік (36-55 років у
жінок і 36-60 років у чоловіків).

Ефективність реабілітаційних заходів оцінював-
ся за динамікою рентгенологічних змін у легенях у
хворих на інфільтративний туберкульоз і показників
гіпоксичних проб Штанге і Генчі. Рентгенологічне
дослідження легенів у хворих проводилося лікарем-
рентгенологом Обласного ПТД №1, нами проводив-
ся статистичний аналіз отриманих даних.

Результати дослідження.
При первинному обстеженні аналіз рентгено-

логічних даних показав, що у хворих на інфільтратив-
ний туберкульоз спостерігалися наступні зміни в ле-
генях: дрібні інфільтративні фокуси та осередкові зміни
в легенях, інфільтрати з неоднорідною структурою,
дрібні деструкції в інфільтратах, у деяких хворих мали
місце ускладнення основного захворювання у вигляді
ексудації в плевральну порожнину (див. табл. 1).

На стаціонарному етапі відновлювального
лікування в основній групі хворих застосовувалася
розроблена нами програма фізичної реабілітації, що
включає східну гімнастику з елементами йогівських
асан, дихальну гімнастику з елементами аутотренін-
гу, дренажні вправи, дозовану ходьбу, фізіотерапев-
тичне лікування. У контрольній групі хворі займали-
ся ЛФК за  загальноприйнятою у фтизіатрії
методикою. В таблиці 2 представлено строки лікуван-
ня хворих на інфільтративний туберкульоз легенів
основної і контрольної груп.

За період перебування в стаціонарі кожні 2
місяці проводився моніторинг рентгенологічних да-
них і оцінювалася рентгенологічна динаміка на-
прикінці лікування. Дані повторного рентгенологіч-
ного дослідження представлено в таблиці 3.

При первинному обстеженні показники гіпок-
сичних проб у хворих обох груп були знижені та не
відповідали віковим нормам внаслідок наявності па-
тологічного процесу в легенях (див. табл. 4).

Порівнюючи показники гіпоксичних проб у
чоловіків основної та контрольної груп, ми прийшли
до висновку, що в чоловіків основної групи при по-
вторному обстеженні величина затримки дихання на
вдиху та видиху була вірогідно більшою, ніж у конт-
рольній групі (р<0,05). У жінок обох вікових груп спо-
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Таблиця 1 
Первинні рентгенологічні  дані обстежених хворих 

 
Чоловіки І 
зрілого віку 

Чоловіки ІІ 
зрілого віку 

Жінки І 
зрілого віку 

Жінки ІІ 
зрілого віку 

ОГ n=23 КГ 
n=21 

ОГ 
n=39 

КГ 
n=34 

ОГ 
n=21 

КГ 
n=23 

ОГ 
n=19 

КГ 
n=18 

Рентгенологічні 
зміни в легенях 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 
Дрібні 
інфільтративні 
фокуси та 
вогнища 

11 47,8 10 47,6 21 54,0 16 47,0 12 57,1 14 60,9 10 52,6 
 

10 
 

55,5 

Інфільтрати з 
неоднорідною 
структурою 

 
10 

 
43,4 9 42,8 18 46,1 14 41,2 8 30,0 

 
7 
 

30,4 9 47,3 
 

6 
 

33,3 

Дрібні 
деструкції в 
інфільтратах 

 
2 
 

 
8,7 

 
2 9,5 - - 4 11,7 1 4,7 

 
2 
 

8,7 - - 
 

2 
 

11,1 

Процес , 
ускладнений 
ексудативним 
випотом у 
плевральну 
порожнину 

 
 

2 
 

 
8,7 

 
 

1 
 

 
4,7 

 
 

3 
 

 
7,7 

 
 

5 
 

 
14,7 

 
 

3 
 

 
14,2 

 
 

2 
 

 
8,7 

 
 

3 
 

 
15,7 

 
 

4 
 

 
22,2 

 
Таблиця 2 

Тривалість стаціонарного  лікування хворих основної і контрольної груп 
 

Чоловіки І 
зрілого віку 

Чоловіки ІІ 
зрілого віку 

Жінки І 
зрілого віку 

Жінки ІІ 
зрілого віку Групи 

спостереження  ОГ n=23 КГ 
n=21 

ОГ 
n=39 

КГ 
n=34 

ОГ 
n=21 

КГ 
n=23 

ОГ 
n=19 

КГ 
n=18 

Тривалість 
стаціонарного 
лікування 

95±6 116±5 83±9 112±7 102±5 151±8 117±5 144±7 

 

Чоловіки І 
зрілого віку 

Чоловіки ІІ 
зрілого віку 

Жінки І 
зрілого віку 

Жінки ІІ 
зрілого віку 

ОГ n=23 КГ 
n=21 

ОГ 
n=39 

КГ 
n=34 

ОГ 
n=21 

КГ 
n=23 

ОГ 
n=19 

КГ 
n=18 

Динаміка рен-
тгенологічних 
змін у легенях 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 
Часткове роз-
смоктування 
інфільтратів і 
вогнищ 

14 60,8 7 33,3 21 54,0 11 32,3 14 66,6 5 21,7 11 57,8 7 38,8 

Загоєння де-
струкції і зме-
ншення розмі-
рів інфільтра-
тів 

2 8,6 2 9,5 - - 2 5,8 1 4,7 1 4,3 - - 2 11,0 

Повне роз-
смоктування 
патологічних 
змін з мініма-
льними зали-
шковими змі-
нами 

5 21,7 - - 8 20,0 1 2,9 3 14,2 - - 4 21,0 - - 

Відсутність 
рентгенологі-
чної динаміки 

1 4,3 8 38,0 3 7,7 12 35,2 1 4,7 9 39,1 1 5,2 7 38,8 

Ущільнення 
вогнищ та 
інфільтратив-
них фокусів 

1 4.3 4 19,0 6 15,4 7 20,5 2 9,5 1 4,3 2 10,5 3 16,6 

Прогресуван-
ня процесу  - - - - 1 2,5 1 2,9 - - - - 1 5,2 - - 

 

Таблиця 3
Дані повторного рентгенологічного обстеження хворих
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Таблиця 4 
Показники гіпоксичних проб хворих основної й контрольної груп при первинному обстеженні (М±m) 

 
Групи обстежуваних 

Показники Вік  ОГ, n=102 КГ, n=96 t р 

Чоловіки 
( 22-35 р. ОГ – n=23, КГ – n=21, 36-60 р. ОГ – n=39, КГ – n=34) 

Проба Штанге, с 22-35 
36-60 

23,17±0,46 
17,49±0,40 

22,24±0,36 
17,29±0,26 

1,63 
0,40 

>0,05 
>0,05 

Проба Генчі, с 22-35 
36-60 

18,43±0,48 
14,62±0,40 

17,76±0,39 
13,88±0,26 

1,09 
1,54 

>0,05 
>0,05 

Жінки 
( 21-35 р. ОГ – n=21, КГ – n=23, 36-55 р. ОГ – n=19, КГ – n=18) 

Проба Штанге, с 21-35 
36-55 

18,95±0,33 
15,98±0,38 

18,39±0,34 
15,77±0,38 

1,18 
0,32 

>0,05 
>0,05 

Проба Генчі, с 21-35 
36-55 

13,62±0,34 
11,95±0,27 

12,91±0,27 
11,67±0,21 

1,61 
0,81 

>0,05 
>0,05 

 

стерігалася схожа картина: достовірне збільшення
показників проб Штанге та Генчі при повторному
обстеженні (див. табл. 5).

Висновки.
Проведене дослідження показало, що в резуль-

таті застосування розробленої нами програми фізич-
ної реабілітації, що включає східну гімнастику з еле-
ментами йогівських асан, дихальну гімнастику з
елементами аутотренінгу, дренажні вправи, дозовану
ходьбу, фізіотерапевтичне лікування, у хворих на
інфільтративний туберкульоз легенів без бактеріовид-
ілення в порівнянні з групою хворих, що застосовува-
ли загальноприйняту програму фізичної реабілітації
при туберкульозі легенів спостерігалась більш повна
та скоріша позитивна динаміка морфологічних змін у
легенях, нормалізація або покращення показників
функціонального стану дихальної системи, що оціню-
валась за тривалістю затримки дихання на вдиху та
видиху, зменшення строків лікування в стаціонарі, змен-
шення кількості ускладнень захворювання. Раціональ-
не поєднання різних форм ЛФК створює умови для
взаємного посилення впливу на організм, підсилює
лікувальну дію та прискорює процес одужання хво-
рих на інфільтративний туберкульоз легенів.

Перспективним є вивчення впливу розробле-
ної нами програми фізичної реабілітації  на стан ге-
патобіліарної системи у хворих на інфільтративний
туберкульоз легенів.

Література:
1. Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на
хронічний туберкульоз легень / В.М. Петренко, С.О. Че-
ренько, Н.А. Литвиненко, О.В. Іванкова, М.В. Погребна /
/ Український пульмонологічний журнал. – 2005. – № 4
(50). – С. 9-13.

2. Березовский Б.А. Лечебная физкультура при заболевани-
ях органов дыхания / Б.А. Березовский, С.И. Ломинога. –
К.: Здоров’я, 1980. – 104 с.

3. Воробьева И.И. Двигательные режимы и лечебная физ-
культура в пульмонологии / И.И. Воробьева. – М.: Меди-
цина, 2000. – 64 с.

4. Дубровский В.И. Лечебная физическая кульура (кинезо-
терапия): учебник [для студентов ВУЗов] / В.И. Дубров-
ский. – М.: ВЛАДОС, 1998. – С. 243-244.

5. И-Шен. Лучшие дыхательные практики Востока / И-Шен.
– СПб.: невский проспект; Вектор, 2007. – 96 с.

6. Лечебная физическая  культура: Справочник / под ред.
В.А. Епифанова. – М.: Медицина, 1987. – 528 с.

7. Медицинская реабилитация: в 3 т. / под ред. В.М. Боголюбо-
ва. – Москва – Пермь: ИПК «Звезла», 1998. – Т.1. – 697 с.

8. Медицинская реабилитация: руководство для врачей / под
ред. В.А. Епифанова. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. –
328 с.

Таблиця 5 
Порівняльна характеристика показників дихальної системи в чоловіків і жінок основної та контрольної групи 

при повторному обстеженні (М±m) 
 
Групи обстежуваних  

Показники 
 
Вік ОГ, n=102 КГ, n=96 

 
t 

 
р 

Чоловіки ( 22-35 р. ОГ – n=23, КГ – n=21, 36-60 р. ОГ – n=39, КГ – n=34) 
Проба Штаге, з 22-35 

36-60 
31,39±0,38 
27,44±0,33 

27,67±0,66 
24,06±0,36 
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4,95 

<0,05 
<0,05 
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3,12 
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<0,05 
<0,05 
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Проба Штанге, з 21-35 
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17,17±0,50 
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2,49 
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<0,05 
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<0,05 
<0,05 



47

9. Мельник В.М. Нова стратегія профілактики, виявлення й
лікування туберкульозу: за і проти / В.М. Мельник // Ук-
раїнський пульмонологічний журнал. –Вінниця, 1994. –
№ 4 (6). – С. 12-19.

10.Мурза В.П. Лечебная физкультура в комплексном лече-
нии больных туберкулезом легких / В.П. Мурза. – К.:
Здоров’я, 1976. – 120 с.

11.Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін. – К.: Ол-
імпійський спорт, 2005. – 473 с.

12.Пфулгенда Синха. Йоговское лечение распространенных
болезней / Пфулгенда Синха; перев с англ. – К.: Здоров’я,
1990. – 139 с.

13.Свами Шивананда. Новый взгляд на традиционную йога-
терапию / Свами Шивананда ; перев. с англ. – М.: ООО
Издательство «София», 2007. – 336 с.

14.Федоренко Н.А. Немедикаментозное лечение: новейший
справочник / Н.А. Федоренко. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.
– 640 с.

15.Фещенко Ю.І., Матусевич В.Г. Основні напрямки  і ре-
зультати наукових досліджень з проблеми туберкульзу
легень / Ю.І. Фещенко, В.Г. Матусевич // Український
пульмонологічний журнал. – 1994. – № 4 (6). – С. 5-11.

16.Физическая реабилитация: учебник [для студентов выс-
ших учебных заведений] / под общей ред. С.Н. Попова. –
Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 608 с.

17.Фтизіатрія: підручник / за загальною ред. акад. А.Я. Цига-
ненка і проф. С.І. Зайцевої. – Х.: Факт, 2004. – 390 с.

18.Цзинь Це. Универсальная Цигун-терапия / Цзинь Це, Ху
Чжангуй , Цзинь Чженьхуа; перевод с англ.. – К.: ООО
ЭТО «Экслибрис», СПб., 2002. – 288 с.

19.Zigmond A. S. The Hospital Anxiety and Depression scale /
А.S. Zigmond, R.P.Snaith // Acta Psychiatr. Scand. – [1983.
– Vol. 67. – P. 361-370.

Надійшла до редакції 20.02.2009р.
yamamaha13@gmail.com

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
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Харьковская государственная
академия физической культуры
Московская государственная
академия физической культуры

Аннотация. В статье раскрывается алгоритм групповой и
персональной индивидуализации  спортивной подготовки
лыжников-гонщиков. Так, на этапе начальной подготовки
при определении количественных и качественных показате-
лей тренировочных программ следует учитывать антропо-
морфологические данные, биологический возраст, а на эта-
пах предварительной и специальной базовой подготовки –
уровень развития физических и функциональных возможно-
стей, адаптированности  к тренировочным и соревнователь-
ным нагрузкам, аэробную работоспособность, силовую и
техническую подготовленность лыжников.
Ключевые  слова: индивидуализация , подготовленность,
адаптированность , контроль.
Анотація. Камаєв О.І., Кривенцов О.Л. Теоретичні та
методичні основи індивідуалізації спортивної  підготов-
ки юних лижників-гонщиків. У статті розкривається алго-
ритм групової й персональної індивідуалізації  спортивної
підготовки лижників-гонщиків. Так, на етапі початкової підго-
товки при визначенні кількісних і якісних показників трену-
вальних програм варто враховувати антропоморфологічні
дані, біологічний вік, а на етапах попередньої й спеціальної
базової підготовки – рівень розвитку фізичних і функціональ-
них можливостей, адаптованості  до тренувального та зма-
гального навантаження , аеробну працездатність, силову й

технічну підготовленість лижників.
Ключові слова: індивідуалізація, вік, підготовленість, адап-
тованість, контроль.
Annotation. Kamaev O.I., Krivencov A.L. Theoretical and
methodical base of individualization of sport training of
young skiers. In the article the algorithm of a group and personal
individualization of sports preparation of skiers – racing drivers
is opened. At a stage of initial preparation at determination of
the quantitative and quality indicators of training programs it is
necessary to take into account morphological datas, biological
age, and at stages of preliminary and special base preparation – a
level of development physical and functionalities, adaptedness
to training and competitive loads, aerobic work capacity, power
and technical readiness of skiers.
Key words: individualization, readiness, adaptation, control.

Введение.
Высокий уровень спортивных результатов в

современном спорте зачастую достигается нагруз-
ками на пределе физических и  функциональных воз-
можностей атлетов. Во избежание  преждевремен-
ного исчерпания  резервных  возможностей и
чрезмерного угнетения  механизмов адаптации орга-
низма спортсменов уже в юном возрасте необходи-
мо индивидуальное программирование тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок, активное
использование факторов и условий, повышающих
эффективность тренировочной и соревновательной
деятельности спортсменов.

В теории и методике спортивной подготовки
принцип индивидуализации предусматривает исполь-
зование всей совокупности факторов воздействия на
спортсмена (средств, методов, условий) с учетом ин-
дивидуальных особенностей занимающихся, что позво-
ляет создать благоприятные условия для развития и
проявления их индивидуальных способностей.

Проблема индивидуализации актуальна на
всех этапах многолетней спортивной подготовки
спортсменов. Так, на этапе предварительного обу-
чения и начальной подготовки на основе учета инди-
видуальных возможностей осуществляется первич-
ный отбор и ориентация юных спортсменов. На
этапах предварительной и специализированной ба-
зовой подготовки проводится предварительный и
промежуточный отбор лыжников. В целом продол-
жительность и структура многолетней подготовки и,
особенно, количественные и качественные критерии
тренировочных программ, направленность и дина-
мика нагрузок, применение дополнительных факто-
ров зависят от индивидуальных особенностей, тем-
пов биологического созревания, уровня физического
развития и функциональных возможностей спорт-
сменов. В связи с изложенным можно отметить, что
выбор нужного и оптимального направления трени-
ровочного процесса для конкретного спортсмена
является довольно сложной задачей.

Исходя из анализа литературных данных, реа-
лизация принципа индивидуализации в подготовке
спортсменов обеспечивается разработкой оптималь-
ной системы многолетней тренировки, определени-
ем рациональной структуры соревновательной дея-
тельности, созданием сбалансированной системы
использования внетренировочных и внесоревнова-
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тельных факторов и условий (1, 5-8).
Соревновательный процесс является важней-

шим объектом индивидуализации. Это связано с тем,
что вся подготовка спортсмена ориентирована на
достижение максимально высоких спортивных ре-
зультатов. Соревновательная деятельность спортсме-
на – это многоплановое, комплексное явление и его
эффективность определяется всеми сторонами под-
готовки (1,8,9).

Тренировочный процесс, как основной про-
цесс подготовки спортсмена к соревнованиям, явля-
ется обязательным объектом индивидуализации. Вся
система тренировки и разработки системы много-
летней подготовки должны быть ориентированы на
индивидуальные задатки и способности каждого кон-
кретного спортсмена. На каждом этапе многолетней
подготовки необходимы строгая взаимосвязь исполь-
зуемых средств и методов тренировки, оптимальное
соотношение нагрузок различной интенсивности и
объема. От этапа к этапу система подготовки должна
все в большей мере соответствовать требованиям
избранного вида спорта. Это должно выражаться в
существенном увеличении доли вспомагательной
(полуспециальной) и специализированной подготов-
ки в общем объеме тренировочной работы (6,7). В
связи с этим должны разрабатываться индивидуаль-
ные программы многолетней подготовки с учетом
успешного сочетания индивидуальных и групповых
форм работы.

На эффективность подготовки спортсмена
большое влияние оказывают разнообразные нетра-
диционные средства подготовки и внетренировоч-
ные воздействия. Поэтому весьма важно индивидуа-
лизировать использование тренажеров, новых
методических приемов, горных условий, режима и
питания спортсменов, психолого-педагогического и
фармокологического воздействия (2,3,7).

В практических условиях подготовки спорт-
сменов индивидуализацию приходится реализовы-
вать как на количественных так и на качественных
уровнях. В связи с этим можно различать индивиду-
ализацию групповую и персональную (1).

Групповая индивидуализация ориентирована
на учет наиболее важных факторов, характерных для
однородной группы по одному или нескольким при-
знакам (полу, уровню подготовленности и др.).

Персональная индивидуализация предусмат-
ривает учет наиболее значимых личностных особен-
ностей конкретного спортсмена.

В процессе подготовки спортсменов, как пра-
вило, приходится сочетать групповую индивидуали-
зацию с персональной, т.е. групповые планы подго-
товки конкретизируются и уточняются для каждого
спортсмена.

В связи с этим, особое внимание  должно быть
сосредоточено на направлении расширения  инфор-
мации, позволяющей устранить  неопределенности
в оценке состояния двигательной функции (4), осо-
бенностей энергетического обеспечения  специали-
зированной спортивной деятельности и  на совер-
шенствование технологии процесса спортивной

подготовки с позиции иерархической упорядочен-
ности и развития индивидуальных  свойств  и качеств
спортсмена. Такое направление поиска путей совер-
шенствования технологии  спортивной подготовки
позволит преобразовать адаптационный эффект в по-
ступательное развитие индивидуального двигатель-
ного потенциала спортсмена и его способность про-
являть его в соревновательной деятельности.

Таким образом, в основе   совершенствова-
ния системы управления индивидуальной  подготов-
кой юных спортсменов должны быть систематиза-
ция врожденных и  приобретенных морфо-функци-
ональных показателей, индивидуально-типологичес-
ких признаков, динамики развития двигательного
потенциала, особенностей процесса адаптации к
физическим нагрузкам и механизмов энергообеспе-
чения  специфической работоспособности в соот-
ветствующем двигательном режиме.

Исследование проведено соответственно с
Вводным планом научно-исследовательской работы
Государственного комитета Украины по физической
культуре и спорту на 1998-2000 годы по теме 2.2.18
«Усовершенствование системы многолетней подго-
товки лыжников» (№ государственной регистрации
0197U003211) на 2001-2005 годы по теме 1.2.12 «Тео-
ретико-методические основы оптимизации системы
многолетнего совершенствования в циклических ви-
дах спорта» (№ государственной регистрации
0101U006473). С 2006 года – в соответствии со Свод-
ным планом НИР в сфере физической культуры и
спорта Министерства Украины по делам семьи, мо-
лодежи и спорта на 2006-2010 годы по теме 2.1.9.2п
«Усовершенствование системы подготовки спорт-
сменов в циклических видах спорта в разных струк-
турных образованиях многолетней спортивной под-
готовки» (№ государственной регистрации
0106U011987) и соответственно плану научно-иссле-
довательской работы МГАФК на 2006-2010 годы.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить алгоритм группо-

вой и персональной индивидуализации спортивной
подготовки юных лыжников-гонщиков.

Методы исследования: теоретический анализ
и обобщение литературных данных и учебно-мето-
дической документации, педагогическое наблюдение
и эксперимент, антропометрия, полидинамометрия,
тестирование, электрокардиография, ритмоспиро-
метрия, измерение артериального давления, ритмо-
тестометрия, видеосъемка. Цифровой материал об-
работан с использованием современных методов
математической статистики (описательной статисти-
ки, корреляционный и факторный анализ).

Результаты исследований.
Экспериментальные исследования на разных

этапах многолетней подготовки юных лыжников-гон-
щиков позволили определить наиболее эффективные
пути совершенствования их спортивной подготовки.
Так, у 11-14 летних спортсменов результат спортив-
ной деятельности относительно тесно коррелирует с
антропометрическими показателями (весом, ростом,
индексом мышечного развития, ЖЕЛ, жизненным
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индексом) и варьирует от  = 0,571 до  = 0,734. В дан-
ной возрастной группе лыжников спортивный ре-
зультат существенно зависит от скоростных и анаэ-
робных возможностей (0.564; 0,758). Подробный
анализ структуры корреляционной взаимосвязи 29
исследуемых показателей 11-14 летних лыжников сви-
детельствует о том, что с возрастом увеличивается
значимость силы мышц ног, скоростно-силового по-
казателя (ССП), коэффициента ритма лыжного хода.
Так, в 13 лет ССП имеет высокие показатели коэффи-
циента корреляции с длиной лыжного шага (0,981),
гармоничностью хода (0,950), коэффициента ритма
(0,878) и скоростью передвижения на исследуемом
участке дистанции (0,784).

Сравнительный анализ величины факторной
нагрузки исследуемых показателей ведущих спорт-
сменов в данной возрастной группе позволяет ут-
верждать, что с увеличением возраста показатель
общей дисперсии выборки (87,2%) в значительной
степени определяется функциональными показате-
лями (ЧСС, аэробной метаболической емкостью, си-
столическим показателем), техническими возможно-
стями (длинной шага, гармоничностью и
коэффициентом ритма хода), ССП и анаэробно-ме-
таболической емкостью (АмАМЕ).

На этапе предварительной базовой подготовки
14-16 летних лыжников, исходя из результатов корре-
ляционного и факторного анализа, основу более вы-
соких результатов в лыжных гонках составили показа-
тели технической (длинна шага, коэффициент ритма
тестометрии, гармоничность и коэффициент ритма
лыжного хода) и функциональной подготовленности
(ЧСС, ЖИ, систолический показатель, АМЕ), скорост-
но-силовой показатель и сила мышц разгибателей ног.

Экспериментальные исследования в этой воз-
растной группе позволили установить высокую эф-
фективность упражнений скоростно-силовой и вспо-
магательной (полуспециальной) направленности, что
позволило ведущим лыжникам достигать более вы-
соких результатов за счет достоверно большей длин-
ны шага, высокого коэффициента ритма и оптималь-
ной величины гармоничности лыжного хода.

Изучение корреляционных взаимосвязей и
взаимовлияний показателей различных сторон под-
готовленности 17-20 летних лыжников-гонщиков и
определение факторной структуры соревнователь-
ной деятельности лыжников позволили определить,
что на этапе специализированной базовой подготов-
ки необходимо в большей степени развивать аэроб-
ную работоспособность, содействовать становлению
экономичной техники и развитию силовых и скорос-
тно-силовых возможностей спортсменов.

Результатами прямого сравнительного экспе-
римента установлено, что 15% доля скоростно-сило-
вых упражнений является эффективным средством
функциональной и технической подготовки лыжни-
ков. Тренировочная программа, составленная на
основе модели соревновательной деятельности
спортсменов с учетом их силовых, технических, фун-
кциональных и резервных возможностей, позволила
конкретно определить объем, интенсивность, функ-

циональную направленность каждого тренировоч-
ного задания, занятия и других структурных образо-
ваний тренировки. Используемый метод построения
тренировочного процесса позволил планомерно и
целенаправленно готовиться с учетом особенностей
соревновательных трасс, степени изменения физи-
ческой, технической и функциональной подготовлен-
ности каждого спортсмена. Учет особенностей со-
ревновательных дистанций дал возможность
моделировать и индивидуализировать силовую, ско-
ростно-силовую, функциональную нагрузку на мы-
шечную, кардиореспираторную и энергообеспечи-
вающие системы. Такое направление тренировочной
работы, исходя из результатов исследований позво-
ляет обеспечить гармоничный уровень подготовлен-
ности юных спортсменов и дает возможность избе-
жать форсирования специальной подготовки
лыжников-гонщиков.

Результаты лонгитудиальных эксперименталь-
ных исследований, анализ корреляционной связи и
факторной структуры основ спортивного совершен-
ствования, оценка результативности соревнователь-
ной деятельности позволили определить основные
направления и методические приемы групповой и
персональной индивидуализации тренировочного
процесса юных лыжников – гонщиков.

Так, на этапе начальной подготовки индиви-
дуализация тренировочных нагрузок  должна связы-
ваться с классификацией (соревновательными дис-
танциями и стилями передвижения), антропоморфо-
логическими показателями, биологическим возрас-
том и темпами  развития двигательных способнос-
тей юных лыжников.

На этапе предварительной базовой подготовки
индивидуализация спортивной тренировки лыжников
предполагает учет уровня развития физических  и
функциональных возможностей, степени освоеннос-
ти техники лыжных ходов и адаптированности к  тре-
нировочным и соревновательным нагрузкам, соот-
ветствующих данному возрасту спортсменов.

Разработка индивидуальных количественных и
качественных критериев тренировочных программ на
этапе специализированной базовой подготовки дол-
жна осуществляться с учетом уровня специальной
силовой подготовленности, аэробной работоспособ-
ности и технической подготовленности 18-20 летних
лыжников. Программирование тренировочного про-
цесса на количественном уровне должно быть осно-
вано на концентрации нагрузок специальной силовой
подготовки, способствующей созданию энергетичес-
кого и функционального потенциала для выполнения
работы с более высокой интенсивностью на последу-
ющем этапе многолетней подготовки.

Выводы.
Результаты исследований позволяют опреде-

лить, что индивидуальный стиль спортивной  деятель-
ности складывается и формируется как  разноуров-
невыми свойствами моторики спортсмена, так и
характером, величиной и направленностью трениро-
вочных воздействий. В условиях повышенных требо-
ваний одни и те же  свойства и качества выражаются
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в разных  стилях. В целом формирование индивиду-
альности является результатом процесса прямой и
обратной зависимости, когда  не только индивиду-
альный стиль деятельности зависит от типов и свойств
биологической адаптации человека, но и внешнее
воздействие обусловливает особенности развития
двигательного потенциала и влияет на  формирова-
ние индивидуальных свойств и качеств спортсмена.

Исходя из результатов исследований рекомен-
дуется следующий алгоритм индивидуализации тре-
нировочного процесса юных спортсменов:
1 – получение информации об индивидуальных фор-
мах реакции на нагрузки, об уровне  различных
сторон подготовленности и напряженности адап-
тационных механизмов организма;

2 – разработка индивидуальной модели соревнова-
тельной деятельности;

3 – разработка индивидуальной  тренировочной  про-
граммы на качественном и  количественном уровне;

4 – определение стратегии реализации программы
спортивной подготовки;

5 – контроль за  выполнением программы и его  со-
ответствие функциональным возможностям спорт-
смена.

Дальнейшие исследования будут направлены
на проблемы индивидуализации тренировочного
процесса на других этапах многолетней спортивной
подготовки.
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Анотація. У статті розглядається актуальне питання засто-
сування інформаційних технологій у професійній підготовці
майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту в краї-
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Вступ.
Нині перед педагогічною громадськістю світу

стоїть проблема підготовки фахівців, що здатні пра-
цювати в умовах швидкого розвитку інформаційних
та комунікаційних технологій.

Освітні реформи в країнах світу тісно пов’я-
зані з впровадженням інформаційних технологій у
процеси навчання молодого покоління та професій-
ної підготовки майбутніх фахівців. Більшість країн
світу стратегічним вважають надання комп’ютери-
зованих робочих місць для ефективного забезпечен-
ня неперервної освіти різних груп населення, осна-
щення навчальних закладів усіх рівнів новітнім
поколінням різноманітних технологічних засобів для
модернізації освітніх процесів, створення підґрунтя
для набуття необхідних навичок та рівня професійної
компетентності у напрямах професійної підготовки.
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У країнах-членах Європейського Союзу на
період до 2010 року проголошено пріоритетним на-
прямом вступ усіх освітніх та навчальних систем країн
ЄС до Лісабонської декларації, яка підтримує загаль-
ну тенденцію інформатизації освіти в країнах Євро-
пи (2002 р.)[1].

Європейський комісар з питань освіти і куль-
тури Європейської комісії Вів’єн Редінг зазначає: „Од-
ним з пріоритетів європейського співробітництва є
використання мультимедійних та Інтернет-технологій
у рамках покращення якості освіти” [2].

Робота виконана за планом НДР Запорізького
національного  університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Проаналізувати стан проблемі використання

інформаційних технологій в процесі професійної
підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання
та спорту в країнах європейського союзу.

Результати дослідження.
У зв’язку з тим, що спеціалізована професійна

підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання
і спорту в країнах Європейського союзу проводить-
ся в рамках структурних підрозділів провідних уні-
верситетів – коледжів, на нашу думку, про викорис-
тання інформаційних технологій у професійній
підготовці можна судити, проаналізувавши стан впро-
вадження інформаційних технологій у вищій освіті
країн Європейського союзу. Оскільки використання
в професійній підготовці майбутніх фахівців інфор-
маційних технологій є перспективною стратегією
провідних університетів країн ЄС, ситуація з викори-
станням інформаційних технологій у професійній
підготовці подібна у всіх напрямках підготовки.

За даними звіту за 2007 р. про впровадження
інформаційних технологій у вищій освіті Британсько-
го освітнього агентства з комунікацій і технологій
BECTA (www.becta.org.uk), тільки третина від необхі-
дної кількості персональних комп’ютерів перебува-
ють у класних кімнатах. Ці показники забезпеченості
основними базисними матеріальними засобами
інформаційних технологій обмежують час їхнього
використання навчальним розкладом. Вищевказані
показники ускладнюють доступ для всіх користувачів
у вищих навчальних закладах [3, с.20].

У професійній підготовці фахівців у вищій
школі у Великобританії в середині 90-х – на початку
2000 р. була проблема – зростаюча кількість студентів.
Була потрібна інтенсифікація застосування інформа-
ційних технологій для забезпечення всіх бажаючих
вищою професійною освітою. На підставі соціально-
го замовлення була прийнята загальноєвропейська
програма розвитку інформаційних технологій в освіті
– “Лісабонська декларація”. Реалізація цієї програми
дала можливість у 2006 р. скорегувати ситуацію. Один
із критеріїв забезпеченості інформаційними техно-
логіями (відношення кількості студентів до кількості
комп’ютерів) стабілізувався і досяг оптимальних по-
казників. У 1996 р. ситуація виглядала так: 12:1 (сту-
денти/комп’ютер) становило 65%; 8:1 – 21%; 6:1 – 9%
й 5:1 – 3%. ДО 2006 року оснащення комп’ютерною

технікою значно змінилося в кращий бік: 12:1 – 0% ;
8:1 – 10%; 6:1 – 31% й 5:1 – 59%. [3. c.6, 4]

Другим критерієм забезпеченості вищої і се-
редньої школи інформаційними технологіями про-
фесійної підготовки є швидкість каналів передачі
інформації. Відзначається підвищення надійності
зв’язку, що дає майбутнім фахівцям, які проходять
професійну практику, більшу впевненість і можли-
вості у використанні он-лайн-технологій при підго-
товці до практичних і теоретичних занять, як у про-
цесі проходження професійної практики, так і при
самостійній роботі над навчальним матеріалом [3.
c.4]. У цьому випадку у звіті відзначається, що стан
розвитку інформаційних технологій у школах Вели-
кобританії може прямо вплинути на якість проход-
ження практики в школах майбутніми фахівцями з
фізичного виховання та спорту, як у кращу, так і у
гіршу сторону залежно від можливості доступу до
он-лайн-навчальних ресурсів.

Відзначається розвиток комп’ютерного на-
вчального середовища. Як і раніше використовують-
ся інтрамережі вищих навчальних закладів та Інтер-
нет. Збільшуються обсяги інформації в електронних
бібліотеках, спеціалізованих базах даних навчально-
методичних матеріалів, збільшується кількість дистан-
ційних курсів [4, с.6].

У звіті за 2007 р. Британського освітнього аген-
тства з комунікацій і технологій подаються дані про
інформаційну компетенцію викладачів, студентів і
адміністративних співробітників вищих навчальних
закладів. Указується на зростання інформаційної ком-
петенції викладачів коледжів Великобританії. У 2003
р. 6% мали електронну компетенцію – «e-eneblement»
в 2006 м – 25% викладачів [3, c.7]. Лектори готуються
до лекцій, використовуючи мультимедіа-технології і
вимагають від студентів користування он-лайн-ресур-
сами з курсів, однак мало викладачів використають
інформаційні технології в усіх проявах. Відзначаєть-
ся, що ще менше викладачів використовують інфор-
маційні технології для рішення творчих завдань [3, c.8].

Розглядаються критерії готовності до викорис-
тання інформаційних технологій: електронна зрілість
вищого навчального закладу – «e-maturity» і елект-
ронна компетенція – «e-enablement» професорсько-
викладацького складу студентів та адміністративного
персоналу [3, c.7; 6].

Розглядається 4 типи електронної компетенції
«e-enablement»: електронно компетентний, ентузіаст,
амбівалентний, користувач-початківець. Просте-
жується позитивна динаміка підвищення рівня елект-
ронної компетентності у вищих навчальних закладах
Великобританії  з 6% в 2003 р. до 25%  в 2006 р. (див.
табл. 1) [3, с.7]

Електронна зрілість – «e-maturity» аналізуєть-
ся з використанням критеріїв: матеріально-технічне
оснащення, інфраструктура (що забезпечує інфор-
маційні технології), навчання професорсько-викла-
дацького і адміністративного персоналу й технічна
підтримка спеціалізованого програмного забезпечен-
ня та віртуальних навчальних середовищ, використо-
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вуваних у професійній підготовці, залученість –
кількість научуваних, що використовують електронні
інформаційно-навчальні джерела.

У табл. 2 представлені дані про стан електрон-
ної зрілості вищих навчальних закладів Великобри-
танії. Показано, що в 2005 р. тільки 24,8% вищих на-
вчальних закладів мали повне матеріально-технічне
забезпечення, необхідне для повної інформатизації
професійної підготовки майбутніх фахівців. Інфраст-
руктура в цьому випадку розглядається з позиції
організації навчального процесу з використанням
інформаційних технологій. Ураховується технічна і
організаційно-педагогічна готовність персоналу.

За даними табл. 2 до 2005 року 8,4% інфраст-
руктури готово до інформатизації. Показана триріч-
на позитивна, симетрична за всіма критеріями, дина-
міка зміни електронної зрілості вищих навчальних
закладів. Поліпшується стан залученості студентів до
використання інформаційних технологій для доступу
до навчальних матеріалів, у позитивний бік зміняють-
ся технічна підтримка і навчання професорсько-вик-
ладацького складу. Динаміка не яскраво виражена,
однак зберігається позитивна тенденція до поліпшен-
ня стану електронної зрілості вищих навчальних зак-
ладів (див. табл. 2)[3, с.22].

У країнах Європейського союзу ступінь впро-
вадження інформаційних технологій у вищих навчаль-
них закладах розглядають, виходячи з критеріїв: дос-
туп до мережі Інтернет, мотивація до використання
інформаційних технологій у навчальному процесі і
компетентність, що дозволяє використати інфор-
маційні технології (див. табл.. 3) [3, c.6; 8, с.52].

Доступ – наявність Інтернет-комунікації. Мо-
тивація – бажання професорсько-викладацького скла-
ду використовувати інформаційні технології в про-
цесі професійної підготовки.

Методика розрахунку підсумкових балів виг-
лядає так:

Сума балів = 3*І+2*(II+III+IV)+V+VI+VII
де – I; II; III; IV; V; VI; VII – номери стовпчиків таб-
лиці.

За даними таблиці 3, лідерами в Європейсько-
му союзі за ступенем впровадження інформаційних
технологій у процес професійної підготовки май-
бутніх фахівців у вищій школі є Великобританія, Нідер-
ланди і Словаччина.

Під компетенцією мається на увазі наявність
двох складових: матеріально-технічна готовність ви-
щого навчального закладу до впровадження інфор-
маційних технологій – електронна зрілість («e-
maturity») – і  електронна компетенція –
«e-enablement» – щодо професорсько-викладацько-
го складу і адміністративних працівників.

У червневому звіті 2008 р. Британського освіт-
нього агентства з комунікацій і технологій (BECTA)
про стан впровадження інформаційних технологій у
вищій освіті вказується, що електронна зрілість у ви-
щих навчальних закладах Великобританії зросла з 6%
у 2003 р. до 20%  у 2008 р. [8, с.4 ].

Аналіз звітів виявив у Великобританії пробле-
му ефективної інтеграції навчальних систем (вірту-

альні навчальні середовища, електронні підручники,
дистанційні курси, локальні освітні ресурси). Вони
розвиваються в кожному вищому навчальному зак-
ладі, що утруднює їхню взаємну інтеграцію [8, с.5]. У
зв’язку з тим, що Великобританія є історичним і фак-
тичним лідером Європейського союзу в області зас-
тосування інформаційних технологій у процесі про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців, на нашу
думку, із проблемою уніфікації навчальних середо-
вищ зіштовхуються і інші країни Європи. Така ж про-
блема існує і у країнах СНД.

Реалізація Лісабонської декларації дозволила
в країнах Європейського союзу поліпшити стан за
деякими критеріями, що визначають ступінь інфор-
матизації вищої професійної освіти. Підвищилося
співвідношення кількості студентів на один комп’ю-
тер, покращилася електронна зрілість вищих навчаль-
них закладів, підвищилася швидкість каналів зв’язку,
покращилися способи передачі даних, але, в основ-
ному, адміністративних. За рахунок цього відбулися
позитивні зрушення в поліпшенні інфраструктури,
що забезпечує використання інформаційних техно-
логій. Показники передачі навчальної інформації теж
підвищилися, але не значно [3, с. 8].

Як відзначається Британським освітнім агент-
ством з комунікацій і технологій (BECTA), аналіз зас-
тосування інформаційних технологій у вищій освіті
країн Європейського союзу показав, що поки не до-
сить статистичних даних, щоб пов’язувати зростання
успішності в навчальних закладах із впровадженням
інформаційних технологій у професійну підготовку
майбутніх фахівців. На нашу думку, це пов’язано зі
складністю проблеми оцінки знань. Однак у студентів
відзначається зростання ступеня задоволення на-
вчальним процесом з 50% у 2002 р. до 99% у 2006 р..

Більша кількість професорсько-викладацького
складу стверджує, що використання інформаційних
технологій сприяє підвищенню якості викладання і
зниженню навантаження на викладача, – в 2002 р. такої
думки дотримувалися 50% опитаних викладачів
вищої школи країн Європейського союзу, в 2006 р. –
81% відповідно.

За рахунок впровадження інформаційних тех-
нологій у професійну підготовку підвищилася залу-
ченість студентів у навчальний процес. Студенти ак-
тивніше беруть участь у формулюванні цілей
навчання. Підвищився рівень мотивації до навчання
з 16% у 2002 р. до 47% у 2006 р. [3, c.9; 9].

Використання інформаційних технологій
збільшило можливості застосування дистанційної
форми навчання в країнах ЄС. Помічено зростання
можливостей у навчанні за допомогою віддаленого
доступу, однак навчальні платформи, як і раніше, є
лише посередниками між студентом і ресурсом і не
ставлять своїм пріоритетним завданням роботу у
вільному режимі [3, c.9].

У таблиці 4 представлені дані використання
коледжами Великобританії видів електронної комун-
ікації викладачів і студентів. В основному використо-
вуються: електронна пошта, он-лайн-спілкування і
персональні сайти та блоги учнів і викладачів. Відзна-
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Таблиця 1  
Стан електронної компетенції – «e-enablement» у вищих навчальних закладах Великобританії 

 
Стан електронної компетентності 2003 р. 2004 р. 2005 р.  2006 р.  
Электронно компетентний 6%  8%  11%  25%  

Ентузіаст 43%  50%  51%  50%  
Амбівалентний 26%  23%  19%  13%  
Початківець  25%  19%  19%  12%  

 
Таблиця 2  

Стан електронної зрілості – «e-maturity» у вищих навчальних закладах (%) 
 

Критерії електронної зрілості 2002 р. 2003 р. 2005 р. 
Повне матеріально-технічне 
оснащення  20,4 22,1 24,8 

Інфраструктура 7,2 7,9 8,4 
Навчання й тех. підтримка 6,4 7,1 8,2 
Залученість научуваних 6,7 7,2 8,1 

 

Таблиця 3 
Ступінь впровадження інформаційних технологій у вищих навчальних закладах Європейського союзу: 
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Сума 
балів 

Великобританія 0,7 1,2 5,6 1,8 11,0 2,7 16,8 60,2 250 
Нідерланди 1,1 2,6 7,3 1,5 17,3 2,9 11,7 54,7 241 
Словаччина 2,0 4,7 4,2 2,4 10,0 9,2 15,2 52,2 237 
Данія 1,6 1,2 7,0 1,7 19,3 2,2 18,5 48,6 235 
Португалія 1,9 2,6 3,1 6,9 5,4 7,4 22,9 49,9 234 
Норвегія 2,6 2,6 7,6 1,5 14,2 2,2 20,2 49,1 232 
Нові члени ЄС 3,2 4,0 5,6 6,4 9,2 7,2 22,6 42,0 220 
Мальта 2,7 1,1 6,6 2,6 6,0 2,0 44,5 34,4 219 
Словаччина 3,1 1,7 6,6 6,0 9,36 4,9 32,3 36,0 215 
Німеччина 4,8 5,5 8,4 3,5 14,1 4,6 18,1 41,0 214 
Естонія 3,9 4,2 6,3 5,9 10,0 7,8 23,5 38,3 214 
Чеська республіка 4,3 3,9 9,7 4,9 13,7 4,8 20,7 38,0 211 
Кіпр 3,7 1,8 8,1 6,9 6,2 3,9 35,6 33,8 210 

 
Таблиця 4 

Використання видів електронної комунікації викладачів і студентами в коледжах Великобританії (%) 
 

Коледжі/види 
комунікацій 

Електронна пошта 
між 
учнем і 

наставником 

Он-лайн- 
спілкування 
наставника і 
учня 

Відсутність он-
лайн- спілкування 
наставника і учня 

Використання 
персональних 
сайтів і блогів 
учнів 

Не використають  1 17 53 32 
Дехто або небагато   74 81 45 66 

Всі або більшість  25 2 2 2 
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чається, що тільки в деяких коледжах ведеться актив-
не використання видів електронної комунікації.

Постійно використовують зв’язок електрон-
ною поштою тільки 25% коледжів. Ця ситуація, на
нашу думку, пов’язана з електронною компетенцією
професорсько-викладацького складу і матеріально-
технічним забезпеченням коледжів. Для корекції цих
показників у країнах Європейського союзу почали
застосовувати практику надання коледжами мобіль-
них комп’ютерів викладачам, що використовують
інформаційні технології в процесі професійної підго-
товки майбутніх фахівців [10, с.39].

У країнах Європейського союзу у вищих на-
вчальних закладах міняються пріоритети використан-
ня електронних навчальних платформ. Якщо в 2003
р. 84% коледжів використовували навчальні елект-
ронні платформи у внутрішніх локальних мережах,
то до 2006 р. значно зросло використання вищими
навчальними закладами Віртуальних навчальних се-
редовищ (платформи дистанційного навчання): з 58%
у 2003 р. до 82% на 2006 р. при постійно затребувано-
му використанні мережі Інтернет 93% в 2003 р. й 96%
в 2006 р. (див. табл. 5) [4, c.16; 9, 10].

Таблиця 5 
Динаміка використання електронних навчальних платформ вищими навчальними закладами країн 

Європейського союзу (2003-2006 р.р.) (%). 
Електронні навчальні платформи 2003 2004 2005 2006 
Внутрішня локальна мережа 84 86 79 79 
Віртуальне навчальне середовище 58 70 76 82 
Інтернет  93 94 97 96 
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Рис. 1 – Кількість викладачів вищих навчальних закладів країн Європейського союзу, які мають
доступ до Інтернету, компетенцію та мотивацію до застосування інформаційних технологій у

професійній підготовці.

Таблиця 6 
Напрямки професійної підготовки, що найбільшою мірою 

 використовують інформаційні технології в коледжах 
 

Напрямки професійної підготовки Відсоток коледжів 

Інформаційні і комунікаційні технології  56%  
Економіка і юриспруденція 38%  
Суспільна охорона здоров’я і технології, що зберігають здоров’я (до цього 
напрямку належать фізичне виховання та спорт) 35%  

Мистецтво, засоби масової інформації і видавнича справа  31%  
Природничі і точні науки  29%  
Інженерні і виробничі технології  18%  
Цикл дисциплін на вибір 16%  
Проектування, розробка і будівництво 11%  
Дозвілля, подорожі і туризм  11%  
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На нашу думку, така ситуація пов’язана з підви-
щенням рівня популярності дистанційної форми на-
вчання, її інтеграції в денну форму за рахунок більшої
гнучкості, мобільності й свободи в часі й просторі.

На рис. 1 представлені дані про кількість про-
фесорсько-викладацького складу вищих навчальних
закладів у країнах Європейського союзу, що мають
доступ до Інтернету – володіють навичками користу-
вання Інтернет, є електронно компетентними – здат-
ними використати інформаційні технології в про-
фесійній підготовці майбутніх фахівців, і мають
мотивацію до використання інформаційних техно-
логій. На рисунку показано, що лідируючі позиції зай-
мають: Великобританія, Нідерланди і Словенія – 60,2%,
54,7%, 52,2% відповідно. На одному рівні перебува-
ють Польща, Норвегія й Данія – 49,9%, 49,1%, 48,6%
відповідно [8, c.4;10].

Аналіз рисунка 1 і таблиці 3, які взаємодопов-
нюють один одного, дає досить повну інформацію
про ступінь впровадження інформаційних технологій
у процес професійної підготовки майбутніх фахівців
із всіх напрямків, у тому числі і з фізичного вихован-
ня і спорту в країнах Європейського союзу.

Висновки.
Дані таблиці 6 створюють уявлення про ступінь

використання інформаційних технологій у різних на-
прямках професійної підготовки майбутніх фахівців
у Великобританії.

У процесі професійної підготовки за напрям-
ком інформаційні і комунікаційні технології викорис-
товуються інформаційні технології в 56% коледжів,
що є закономірним. Приблизно однаковою мірою
використовуються інформаційні технології в процесі
професійної підготовки за напрямками: економіка і
юриспруденція, суспільна охорона здоров’я і техно-
логії, що зберігають здоров’я (до цього напрямку
належать фізичне виховання і спорт), мистецтво, за-
соби масової інформації і видавнича справа, при-
родні і точні науки – 38%, 35%, 31% і 29% відповідно
[4, с. 36].

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем викорис-
тання інформаційних технологій в процесі професій-
ної підготовки майбутніх фахівців фізичного
виховання і спорту в країнах європейського союзу.
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РОЗВИТОК ШВИДКОСТІ УЧНІВ
ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ

Красюк Ф.М.1, Лобач О.В.1, Афанасьєв В.В.2,
Шишацька В.І.2, ЩербаченкоВ.К.2
Технічний ліцей Національного
технічного університету України

«Київський політехнічний інститут»1

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»2

Анотація. Рухові дії людини використовуються для вирі-
шення певного рухового завдання й можуть виконуватися
кожним індивідом по-різному, у відповідності до ситуації.
При заняттях фізичною культурою і спортом людина вико-
ристовує більшість всіх рухових дій, тобто у дію включа-
ються в тій або іншій мірі всі фізичні якості. Це має своє
відношення й до занять «Фізичною культурою» в навчаль-
них закладах, особливо у середньому навчальному закладу,
де, по причині розвитку дітей, повноцінний  розвиток фізич-
них якостей має одне з першорядних значень. Розвиток швид-
кості, що входить до числа основних фізичних якостей, буде
розглядатися в даній статті.
Ключові слова: ліцей, результати, розвиток, учень, фізич-
на культура, фізична якість, швидкість.
Аннотация. Красюк Ф.М., Лобач Е.В., Афанасьев В.В.,
Шишацька В.І., Щербаченко  В.К. Развитие быстроты
учеников Технического лицея . Двигательные действия
человека используются для решения определенной двигатель-
ной задачи и могут выполняться каждым индивидом по-раз-
ному, в соответствии с ситуацией. Во время занятий физи-
ческой культурой и спортом человек использует большинство
всех двигательных действий, т.е. в действие включаются в
той или другой степени все физические качества. Это имеет
свое отношение и к занятиям «Физической культурой» в
учебных заведениях, особенно в среднем учебном заведе-
нии, где, по причине развития детей, полноценное развитие
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физических качеств имеет одно из первостепенных значе-
ний. Развитие скорости, что входит в число основных физи-
ческих качеств, будет рассматриваться в данной статье.
Ключевые слова: лицей, развитие, результаты, скорость,
ученик, физическая культура, физическое качество.
Annotation. Krasyuk F.M., Lobach O.V., Afanasyev V.V.,
Shishac’ka V.I., Scherbachenko V.K. Development of
speed of Technical Lyceum pupils. The impellent actions of
man uses for decision of certain impellent object and could be
conducted by each individual differently, according with situation.
Man uses the majority of all impellent actions during physical
culture and sports trainings, i.e. all physical qualities are including
in action in one or another degree.  It  has the att itude to
“Physical culture” lessons in educational institutions, especially
in secondary educational institution, where, owing to development
of children, the high-grade development of physical qualities
has one of paramount importance. The development of speed,
that is included into number of the basic physical qualities, will
be considered in the clause.
Key words: development, lyceum, physical culture, physical
quality, pupil, results, speed.

Вступ.
Багато фізичних здатностей, що характеризу-

ють швидкість, є складовими елементами інших
фізичних якостей, особливо фізичної якості сприт-
ності. Швидкість виховують за допомогою різнома-
нітних рухових завдань, вирішення яких визначаєть-
ся мінімальним часом виконання рухової дії. Вибір
рухових завдань з виховання фізичної якості швид-
кості впродовж занять фізичним вихванням у серед-
ньому навчальному закладі потребує виконання
ряду методичних положень, що вимагають високо-
го володіння технікою рухової дії й наявності опти-
мального функціонального стану організму, що за-
безпечує достатньо високу фізичну працездатність
впродовж заняття [4].

Швидкісні здатності доволі важко піддаються
розвитку – можливість підвищення швидкості в локо-
моторних циклічних актах достатньо обмежена. В
процесі спортивного тренування підвищення швид-
кості рухів досягається не тільки завдяки дії на власно
швидкісні здібності, але й іншим шляхом – через ви-
ховання силових і швидкісно-силових здібностей,
швидкісної витривалості, вдосконалення техніки рухів
й ін., тобто за допомогою вдосконалення тих чин-
ників, від яких істотно залежить прояв тих або інших
якостей швидкості [1].

Дослідження виконувалось за планом науко-
во-дослідної роботи Технічного ліцею НТУУ «Киї-
вський політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – характеристика фізич-

ної якості швидкості та аналіз результатів тестування
на розвиток швидкості учнів ліцею.

Результати дослідження.
Під час розвитку швидкісних здібностей учнів

ліцею на заняттях з фізичної культури викладачами
вирішуються наступні завдання [5]:
1.Необхідність різностороннього розвитку швидкіс-
них здібностей, що включає в себе розвиток швид-
кості реакції, частоти рухів, швидкості одиночного
руху та швидкості цілісних дій в поєднанні з прид-
банням рухових умінь і навиків.

2.Максимальний розвиток швидкісних здібностей у
фізичних вправах або видах спорту, де швидкість
реагування або швидкість дії грає істотну роль (біг
на короткі дистанції, спортивні ігри та ін.).

Вдосконалення швидкісних здібностей, від яких
залежить успіх у певних видах трудової діяльності, що
має також доволі вагоме значення у повсякденному
житті й навчальній діяльності (виконання функцій
оператора в промисловості, енергосистемах, систе-
мах зв’язку та ін.).

Засобами розвитку швидкості є вправи, що
виконуються з граничною, або з майже граничною
швидкістю (тобто швидкісні вправи). Їх можна розді-
лити на три основні групи [3]:
1. Вправи, які направлено впливають на окремі ком-
поненти швидкісних здібностей:
· швидкість реакції;
· швидкість виконання окремих рухів – для розвит-
ку швидкості окремих рухів застосовуються ті ж
вправи, що і для розвитку вибухової сили, але без
обтяження, чи з таким, яке не знижує швидкості
руха, окрім цього використовуються такі вправи,
які виконують з неповним розмахом, з максималь-
ною швидкістю і з різкою зупинкою рухів, а також
старти і спурти;

· збільшення частоти рухів – для розвитку частоти
рухів застосовуються: циклічні вправи в умовах,
що сприяють підвищенню темпу рухів; біг під
схил, з тяговим пристроєм; швидкі рухи ногами і
руками, що виконуються у високому темпі за ра-
хунок скорочення розмаху, а потім поступового
його збільшення; вправи на підвищення швидкості
розслаблення м’язових груп після їх скорочення;

· покращення стартової швидкості;
· швидкісну витривалість;
· швидкість виконання послідовних рухових дій в
цілому (наприклад, біг, плавання, ведення м’яча).

2. Вправи комплексної (різносторонньої) дії на всі
основні компоненти швидкісних здібностей (на-
приклад, спортивні й рухові ігри, естафети та ін.).

3. Вправи зв’язаної дії:
· на швидкісні і всі інші здібності (швидкісно-силові,
швидкісно- координаційні й вправи, що поєдную-
ють швидкість і витривалість);

· на швидкісні здібності і вдосконалення рухових дій
(в бігу, плаванні, спортивних іграх та ін.).
До основних методів виховання швидкісних

здібностей належать наступні:
1. Інтервальний метод – дозоване повторне виконан-
ня вправ з невеликою інтенсивністю і тривалістю із
строго певним часом відпочинку, де інтервалом для
відпочинку може служити хода, або повільний біг.
Інтервальний метод передбачає виконання вправ
як з регламентованими паузами, так і довільними
паузами відпочинку. Цей метод одночасно допо-
магає багато разів концентрувати увагу на успіш-
ному виконанні завдання при прогресуючому сто-
мленні і розслаблятися під час пауз відпочинку.
Інтервальний метод тренування прийнято викори-
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стовувати для розвитку швидкісної витривалості
(змагальний період та передзмагальний період).
Інтенсивна дія вправ на організм вимагає ретель-
ного контролю за результатами застосування інтер-
вального методу, при цьому, неправильно прове-
дене інтервальне тренування набагато швидше, ніж
який-небудь інший метод, може привести до псих-
ічного і фізичного виснаження. Необхідно уважно
стежити за самопочуттям спортсмена, його бажан-
ням продовжувати або припинити тренування.

2. Методи строго регламентованої вправи:
· методи повторного виконання дій з установкою
на максимальну швидкість руху;

· методи варіативної (змінної) вправи з варіюван-
ням швидкості і прискорень за заданою програ-
мою в спеціально створених умовах – вправи чер-
гують рухи з високою інтенсивністю (впродовж
4-5 с) і рухи з меншою інтенсивністю – спочатку
нарощують швидкість, потім підтримують її і упо-
вільнюють, повторення – кілька разів підряд.

3. Метод змагання. Метод змагання застосовується у
формі різних тренувальних змагань (естафети і т.п.)
і фінальних змагань. Ефективність даного методу
впродовж занять з фізичної культури в середньому
навчальному закладі достатньо висока, оскільки
надається можливість боротися один з одним на
рівних підставах, з емоційним підйомом, проявля-
ючи максимальні вольові зусилля.

4. Ігровий метод. Ігровий метод передбачає виконан-
ня різноманітних вправ з максимально можливою
швидкістю в умовах проведення рухових і спортив-
них ігор. Крім того, даний метод забезпечує широ-
ку варіативність дій, що перешкоджає утворенню
«швидкісного бар’єру». Після досягнення певних
успіхів в розвитку швидкісних здібностей подаль-
ше покращення результатів може і не виявитися,
не дивлячись на систематичність занять. Така зат-
римка в зростанні результатів визначається як
«швидкісний бар’єр». Причина цього явища
криється в утворенні достатньо стійких умовно-
рефлекторних зв’язків між технікою вправи і зусил-
лями, що виявляються при цьому. Щоб цього не
трапилося, необхідно включати в заняття вправи, в

яких швидкість виявляється у варіативних умовах.
Тестування фізичної якості швидкості ліцеїстів

було проведено за допомогою бігу на 60 й 100 м [2] у
відповідності до класу, серед 552 учнів Технічного
ліцею – 162 дівчат й 390 юнаків (табл.1, рис.1):

7 клас. Всього приймало участь 79 учнів (59
юнаків і 20 дівчат). Результати юнаків і дівчат бігу на
60 м виявилися майже однаковими, а різниця склада-
ла лише 0,03 с – 10,74±0,27 с й 10,77±0,07 с відповідно.
Цей норматив не здало 9 учнів.

8 клас. Загальна кількість учнів, що здавала біг
на 60 м – 108 учнів (71 юнаків і 37 дівчат). Результат
юнаків склав – 9,36±0,9 с, результат дівчат – 10,03±0,84
с (норматив не здало тільки 4 учня).

9 клас. Всього здавало біг на 60 м – 53 учня (34
юнаків і 19 дівчат). Результат юнаків й дівчат у по-
рівнянні з учнями 8 класу погіршився, у юнаків на
0,23 с й склав 9,59±0,4 с, у дівчат на 0,36 с й склав
10,39±0,7 с. Норматив не здало 2 учня.

10 клас. Учні 10 класу здавали біг на 100 м
(швидкісна витривалість), всього приймало участь 192
учня (142 юнаки і 50 дівчат). Результат юнаків склав
14,8±1,16 с; результат дівчат – 17,1±1,74 с (норматив
не здало 16 учнів). При цьому необхідно відзначити
значне відхилення в середнього значення у юнаків і
дівчат – 1,16 с й 1,74 с відповідно.

11 клас. Учні 11 класу – 147 учнів, з них 104
юнаків і 43 дівчат, також здавали біг на 100 м і показа-
ли наступні результати: юнаки – 14,89±1,08 с; дівчата
– 17,73±2,2 с. При цьому норматив не здало 9 учнів.

Висновки.
Є необхідність складання й впровадження у

заняття фізичною культурою середнього навчально-
го закладу нових нормативів з тестування фізичної
якості швидкості.

Зазначимо, що фізична якість швидкість про-
являється через сукупність швидкісних здатностей
людини які впливають на виконання певних швидкіс-
них вправ й взагалі самої якості, ця сукупність вклю-
чає наступне: швидкість рухових реакцій; швидкість
одиночного руху, на якій не впливає зовнішній опір;
частоту або темп рухів.

Найсприятливішими періодами для розвитку

Таблиця 1 
Результати нормативів на розвиток фізичної якості швидкості, с ( xSX ± ) 

 
Стать 7 клас – 60 

м 
(юнаки n=59 
дівчата 
n=20) 

8 клас – 60 
м 

(юнаки n=71 
дівчата 
n=37) 

9 клас – 60 
м  

(юнаки n=34 
дівчата 
n=19) 

10 клас -100 
м 

(юнаки 
n=142 
дівчата 
n=50) 

11 клас -100 
м 

(юнаки n=104 
дівчата n=43) 

 
Юнаки 

 

 
10,74±0,27 

 
9,36±0,9 

 
9,59±0,4 

 
14,8±1,16 

 
14,89±1,08 

 
Дівчата 

 

 
10,77±0,07 

 
10,03±0,84 

 
10,39±0,7 

 
17,1±1,74 

 
17,73±2,2 
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швидкісних здібностей як у юнаків, так і у дівчат вва-
жається вік від 7 до 11 років. Дещо в меншому темпі
зростання різних показників швидкості продовжуєть-
ся з 11 до 14-15 років. До цього віку фактично насту-
пає стабілізація результатів в показниках швидкості
простої реакції і максимальної частоти рухів. Цілесп-
рямовані дії або заняття різними видами спорту роб-
лять позитивний вплив на розвиток швидкісних здібно-
стей: треновані мають перевагу на 5-20% і більш, а
зростання результатів може продовжуватися до 25
років. Статеві відмінності в рівні розвитку швидкіс-
них здібностей невеликі до 12-13-річного віку, пізніше
юнаки починають випереджати дівчат, особливо в
показниках швидкості цілісних рухових дій (біг, пла-
вання і т.д.).

Подальші дослідження пов’язано з аналізом
розвитку фізичної якості сили учнів Технічного ліцею.
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Анотація. В підготовці вчителя будь-якої спеціальності важ-
ливе місце займає  його власна фізична  культура. В статті
обґрунтовується сутність і значення фізичної культури май-
бутніх педагогів. Наведені характеристика і особливості
педагогічної праці. Визначені поняття загальної культури,
культури особистості, фізичної культури. Зазначені скла-
дові фізичної культури особистості вчителя і рівні розвитку
його фізичної культури. Розкриті шляхи формування фізич-
ної культури майбутніх педагогів.
Ключові слова: фізична  культура, студенти, педагоги,
фізичне виховання.
Аннотация. Кривенцова И.В. Понятия о физической куль-
туре будущих педагогов. В подготовке учителя любой спе-
циальности важное место отводится физической культуре. В
статье обосновывается смысл и значение физической куль-
туры будущих педагогов. Характеризуются особенности
педагогического труда. Определены понятия общей культу-
ры, культуры личности учителя и уровни развития его физи-
ческой культуры. Раскрыты пути формирования физической
культуры будущих педагогов.
Ключевые  слова: физическая культура, студенты, педаго-
ги, физическое воспитание.
Annotation. Kriventsova I.V. Conceptions of physical
culture of future pedagogues. Physical culture takes a very
important place in each teacher’s preparation. Here the sense
and meaning of physical culture of future pedagogues are based.
The peculiarities of pedagogical work are characterized.  The
conceptions of general culture, personal culture of a teacher and
development level of his physical culture are defined. The ways
of physical culture forming of future pedagogues are exposed.
Key words: physical culture, students, pedagogues, teachers,
physical education.

Вступ.
Постійне зростання негативного впливу еко-

логічних факторів, шкідливих звичок, нераціонально-
го харчування вимагає переосмислення ролі й сут-
ності непрофесійної фізкультурної освіти. За період

Рис.1. Порівняння динаміки зміни результатів юнаків й дівчат Технічного ліцею.
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навчання в університетах кількість хворих студентів
зростає у 2-3 рази, а кількість тих, які мають пору-
шення постави досягає 80-90% їх загальної кількості.
Протидією цим негативним наслідкам є фізкультур-
на освіта молоді, яка спрямована на формування
фізичної культури особистості.

Фізична культура як складова загальної куль-
тури, суспільними проявами якої є фізичне вихован-
ня та масовий спорт, є важливим чинником здорово-
го способу життя, профілактики захворювань,
організації змістовного дозвілля, формування гума-
ністичних цінностей та створення умов для всебічно-
го гармонійного розвитку людини [6].

Саме випускники педагогічних навчальних зак-
ладів своєю професійною діяльністю закладають за-
гальнокультурні цінності майбутніх поколінь у триє-
диному процесі навчання, виховання і розвитку
особистості. На фоні різкого зниження загальної куль-
тури педагогічних працівників все більше зростає
потреба у формуванні її окремих складових, серед
яких значну роль відіграє фізична культура.

Питання формування фізичної культури лю-
дини і процесу фізичного виховання в умовах вищої
професійної освіти досліджували такі автори: О.С.-
Куц, Б.М.Шиян, М.В.Видрін, М.Я.Віленський,
Р.С.Сафін, С.П.Євсєєв, Л.І.Лубишева, Волоков В.Л. та
ін., але всі дослідження потребують подальшого удос-
коналення щодо з’ясування сутності фізичної куль-
тури вчителів та шляхів її формування у вищих на-
вчальних закладах.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є обґрунтування сутності і зна-

чення фізичної культури майбутніх педагогів.
Основними завданнями статті є:

1) обґрунтувати роль фізичної культури;
2) визначити поняття фізичної культури;
3) розкрити шляхи формування фізичної культури
майбутніх педагогів у ВНЗ.

Результати дослідження
Проблема формування культури завжди акту-

альна для філософів, політологів, соціологів, культу-
рологів, психологів і педагогів.

Відомо, що культура (від лат. cultura – виро-
щування, освіта, розвиток, шанування) історично
обумовлює рівень розвитку суспільства, творчих сил
і здібностей людини, виражених в типах і формах
організації життя та діяльності людей, а також в ство-
рюваних ними матеріальних і духовних цінностях.
Культура, в більш вузькому сенсі, це сфера духовно-
го життя людей. Культура включає в себе предметні
результати діяльності людей, а також людські сили і
здібності, які вона реалізує в діяльності (знання, вміння,
навички, рівень інтелекту, морального та естетично-
го розвитку, світогляду, засоби і форми спілкування
людей) [8].

 У філософському розумінні термін «культу-
ра» тлумачиться як сукупність всіх видів перетворю-

вальної діяльності людини і суспільства, а також ре-
зультатів цієї діяльності [5,10]. Філософи поділяють
культуру на матеріальну (вся сукупність матеріаль-
них благ і засоби їх виробництва) та духовну (су-
купність всіх знань, всі форми мислення і усю сферу
світогляду).

Педагоги поділяють культуру на особистісну і
професійну.

Культура особистості вбирає в себе результа-
ти предметної діяльності, яка реалізується у знаннях,
вміннях, навичках, світогляді, рівні морального, есте-
тичного, фізичного розвитку, способах і формах
спілкування [1,С.31-32].

Загальна культура особистості вчителя перед-
бачає переконання в соціальній значущості професії,
потребі в педагогічній праці, розвинене почуття про-
фесійної гордості, працелюбство, працездатність, го-
товність швидко і якісно вирішувати професійні зав-
дання, передавати свій опит, зацікавленість у
досягненні педагогічної майстерності.

Складовою загальної культури особистості
вчителя є його педагогічна культура, як специфічний
прояв загальної культури в умовах педагогічного
процесу. Синтезуючи в собі елементи свідомості і
практичної діяльності, педагогічна культура скла-
дається з світоглядної, етичної, професійної, емоцій-
ної, естетичної, фізичної і гігієнічної сторін культу-
ри. Педагогічна культура представляє собою синтез
психолого-педагогічних переконань і майстерності,
загального розвитку і професійно-педагогічних яко-
стей, педагогічної етики і системи багатогранних
відносин, стилю діяльності і поведінки.

Професія педагога водночас виступає як ро-
зумова і фізична праця, яка поєднує і творчу, і орган-
ізаторську, і дослідницьку діяльності.  Жодна професія
не дає такого всебічного розвитку особистості. Педа-
гог щоденно навчаючи, не тільки оцінює знання і
вміння своїх учнів, але щохвилини отримує оцінки з
боку своїх вихованців. Задовольнити дитячу та юнаць-
ку допитливість практично не можливо, як що зали-
шатися в рамках своєї навчальної дисципліни. Пси-
хологічні, фізіологічні та  гігієнічні труднощі
педагогічної праці роблять її значно складнішою, ніж
працю в сфері матеріального виробництва і обслу-
говування. Продукт діяльності вчителя «матеріалі-
зується» в зовнішності дитини, її знаннях, вміннях та
навичках, в рисах особистості, характері. Успішність
вчительської діяльності залежить від взаємовідносин
між вчителем і учнями. Підготовка такого фахівця,
щоб він був авторитетом у будь якому питанні – го-
ловне завдання педагогічного ВНЗ.  Педагог має мож-
ливість виховувати і освічувати лише до тих пір, доки
сам працює над своїм вихованням і освітою, у тому
числі над фізичною.

Педагогічна праця, її особливості висуває ви-
сокі вимоги до стану здоров’я вчителя, його фізичній
і психологічній підготовленості, до особливостей ней-
родинаміки і перед усім до сили нервової системи
відносно збудження, до рівноваги нервових процесів
по силі та рухливості. Вчителю необхідно мати висо-
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ку працездатність, витримувати дію сильних подраз-
ників, вміти концентрувати свою увагу; проявляти
терплячість, рівновагу, зібраність; бути витриманим
і спокійним в умовах мінливої діяльності; рівно про-
являти свої почуття, чітко говорити, вміти виразити
свою думки і т.п.

В багатьох культурах та соціумах фізична куль-
тура і її духовний потенціал мали велике значення.
Розвиваючись людина завжди прагне удосконалюва-
ти себе, наблизити своє життя до ідеалу, вести здоро-
вий спосіб життя. За всі часи та епохи фізична куль-
тура і спорт складалася протягом багатьох століть.

Культуролог Рождєствєнский Ю.В. розглядає
фізичну культуру як виховну педагогічну дію, яка
забезпечує соціалізацію душевних здібностей лю-
дини, гарантом її тілесної і душевної енергетики [7,
С.64]. Цей же автор наголошує: «Фізична культура
підготовлює людину до будь-якого виду діяльності
і саме тому є джерелом і основою педагогіки» [7,
С.71-72].

На думку Л.І.Ільїної, відношення до сутті фізич-
ної культури повинно бути як до базової галузі за-
гальної культури, «відповідальної» за гармонізацію
фізичних якостей, які дані людині природою, і соц-
іальних, тих що регулюються тією сукупністю цінно-
стей, які  напрацювало суспільство [4, С.18-19].

Ще відомий філософ С.І. Гессен ставив питан-
ня «Чи є фізичне тіло – особливою цінністю у складі
культури, або, у поєднанні з терміном «фізичний»,
поняття освіта використовується в іншому сенсі» [3,
с.358]. Природно, що людина повинна керувати влас-
ним тілом. Самокерування є проблемою моральною.
Фізична освіта невід’ємна від розумової, трудової,
естетичної. На думку Гессена С.І., освіта повинна не
тільки залучати людину до культури і її цінностей, вона
має бути спрямована так, щоб під час цього залучен-
ня тіло збереглося, тобто підвищило свою працез-
датність. Моральна, наукова, художня освіта
здійснюється лише на базі фізичної. Саме тому, для
педагога-практика необхідно володіти фізичними і
гігієнічними знаннями. Педагог повинен знати зако-
ни життя людського тіла і умови збереження ним його
працездатності [3, С.363].

Вчитель це особлива професія. Вона формує
людину майбутнього, здійснює зв’язок між поколі-
ннями. Любов’ю учителя виховується серце дити-
ни, розумом учителя формується ум його учнів,
переконання вчителя визначають переконання його
вихованців.

Особистий вплив вчителя на учнів має най-
важливіше значення. М.В.Ломоносов вважав, що
педагоги – це люди, котрі повинні мати передові по-
гляди, високу культуру, гарні знанні і повагу до дітей.
К.Д.Ушинський зауважує: «Влив особистості вихо-
вателя на молоду душу складає ту виховну силу, яку
не можна замінити ні підручниками, ні моральними
сентенціями, ні системою покарання і заохочення»
[9,С.242]… «Тільки особистість може впливати на
розвиток і визначення особистості, тільки характером
можна створити характер» [9,С.265].

Фізична культура для більшості вчителів ще не
знайшла свого важливого місця у їх повсякденному
житті. Вчительська праця (за винятком вчителів фізич-
ної культури) характеризується відсутністю фізично-
го компоненту. Для нормальної роботи мозку по-
трібно, щоб до нього поступали імпульси від різних
систем організму, половина з них це м’язи. Рухи м’язів
– джерело великої кількості нервових імпульсів, які
підтримують мозок в нормальному робочому стані.
Звідси видно, чому розумова праця залежить від за-
гального стану здоров’я і яку величезну роль відіграє
фізична культура. До того ж, постійне зменшення
пропріоцептивної сигналізації впродовж тривалого
часу, веде до детренованості організму, зменшенню
його пристосованих реакцій.

За схемою, яку наводять М.Я.Віленський і
Р.С.Сафін, складовими фізичної культури особистості
учителя, які визначають його професійно-педагогіч-
ну діяльність є [1, С.34]:
1. Фізкультурно-спортивна діяльність (пізнавальна;
пропагандистська; інструктивно-педагогічна; суд-
дівська; організаторська; самовдосконалення).
Вона виявляється у вмінні організувати і  займати-
ся нею, а також характеризується наступними па-
раметрами: інтенсивністю (частота проведення і
затрати часу на заняття, їх регулярність); видом
участі (заняття окремими видами спорту, загальній
фізичній підготовкою); локалізацією (за місцем на-
вчання, за місцем проживання); формами органі-
зації (у групах, самостійно, з товаришами, з сім’єю);
рівнем фізкультурно-спортивної діяльності (за дер-
жавними програмами фізвиховання, масовою
фізкультурою, масовим спортом, спортом вищих
досягнень).

2. Мотиваційно-ціннісні орієнтири. Виявляються у
вмінні мотивувати свої інтереси, установки, пере-
конання, потреби; прагнення досягти фізичної дос-
коналості. Спирається на внутрішні, якби прихова-
ними мотиви, які сприяють формуванню фізичної
культури вчителя.

3. Фізичне вдосконалення (рухові вміння; рухові на-
вички; фізичний розвиток; фізична підготов-
леність). Виявляється у власній фізичній доскона-
лості де передбачається таке здоров’я і такий
фізичний розвиток, які дозволяють особистості ус-
пішно брати участь в корисних для суспільства ви-
дах діяльності.

Ті ж автори виділяють наступні рівні розвитку
фізичної культури особистості на основі її активності
і самостійності на заняттях:
1.Ситуативний, певний інтерес і активність, які вини-
кають в умовах незвичності, новизни, в силу ефек-
ту копіювання.

2.Рівень початкової грамотності, засвоєння окремих
елементів фізкультури повсякденно-побутового
характеру особистої спрямованості.

3.Рівень освіченості, пізнання суттєвих положень
фізкультури, інтерес до змісту фізкультурно-
спортивної діяльності.

4.Рівень творчого використання засобів фізичної куль-
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тури, глибоке розуміння і переконаність в прак-
тичній необхідності для формування всебічно роз-
виненої особистості.

Фізичне виховання у вищих навчальних закла-
дах є найважливішим компонентом цілісного розвит-
ку особистості студента. Як важливий компонент за-
гальної культури та  професійної підготовки
студентської молоді на протязі усього терміну навчан-
ня фізичне виховання входить обов’язковим розділом
до гуманітарного компоненту, значущість якого про-
являється через гармонізацію духовних та фізичних
сил, формування таких загальнолюдських цінностей,
як здоров’я, фізичне та психічне благополуччя, фізич-
не вдосконалення [2, С.12].

Фізична культура це компонент життєдіяль-
ності особистості, один з ефективних засобів її реалі-
зації. Заняття фізичною культурою і спортом сприя-
ють фізичному розвитку, фізичній підготовленості
людини, впливаючи на внутрішні системи і процеси
його організму, розвиваючи і вдосконалюючи актив-
ну соціальну діяльність особистості. Також, заняття
фізичною культурою сприяють підвищенню загаль-
ної та спеціальної працездатності, соціальної і біоло-
гічної адаптації до умов сучасного виробництва і за-
безпечують необхідний в певних соціально-історич-
них умовах рівень соціально-біологічної готовності
до найважливіших видів соціальної діяльності [1,
С.144-145].

Фізичне виховання молоді – це сукупність дій
вихователя і вихованця, спрямованих на розвиток
організму, зміцнення здоров’я, забезпечення гармонії
«фізичного розвитку та духовного життя багатогран-
ної діяльності людини» (В.О.Сухомлинський).

В професійній підготовці вчителя будь-якої
спеціальності повинні мати місце знання і вміння, які
необхідні для проведення різних форм фізичного ви-
ховання із дітьми. До таких форм відносяться: орган-
ізація гігієнічної гімнастики, фізкультурної паузи,
рухливих ігор, прогулянок, екскурсій, походів, різних
спортивних заходів на протязі всього навчання шко-
лярів і студентів. Випускники педагогічних навчаль-
них закладів виконують функції класного керівника,
вихователя груп продовженого дня, організатора ви-
ховної роботи, вихователя дитячого садка та ін. З ура-
хуванням цього професійно-педагогічна фізична
підготовка майбутніх педагогів повинна бути націле-
ною на вирішення наступних завдань: 1. Розкрити
студентам значення фізичного виховання у загальній
системі освіти і виховання підростаючого покоління;
2. Навчити майбутніх педагогів правильному вико-
ристанню засобів, методів і різноманітних організац-
ійних форм фізичного виховання школярів, для того
щоб сприяти зміцненню здоров’я, закалюванню,
формуванню правильної постави; сприяти вихован-
ню фізичних якостей; прищеплювати інтерес до сис-
тематичних занять фізичними вправами. 3. Заняття з
фізичного виховання і його структура повинні бути
спрямовані на формування у студентів позитивного
ставлення до здорового способу життя і особливо,
до гармонійного підвищення загальної культури.

Все це підтверджує думку, що особливою тур-
ботою майбутнього педагога повинно стати форму-
вання власної фізичної культури і навички щодо фор-
мування культури здоров’я майбутніх вихованців.

Висновки:
1. Фізична культура є найважливішою складовою в
системі загальнокультурних цінностей майбутньо-
го педагога.

2. Фізична культура майбутнього педагога – це су-
купність всіх видів і цінностей фізкультурно-
спортивної діяльності, яка характеризується якіс-
ним рівнем фізичного розвитку і фізичної освіти,
спрямованих на саморозвиток, зміцнення стану
власного здоров’я і здоров’я учнів, дотримання здо-
рового способу життя.

3. Основні шляхи формування фізичної культури
майбутніх педагогів:
- сформувати у вчителів ціннісну систему знань
про здоров’я людини (всі питання психології, пе-
дагогіки, гігієни, етики, релігії), які в свою чергу
знайдуть вираження у творчій педагогічної діяль-
ності з користю для себе і суспільства;

- підвищити рівень готовності педагога до форму-
вання духовної, рефлексивної самосвідомості сту-
дентів. Виховати в них такі якості як: відпові-
дальність по відношенню до власного здоров’я і
здоров’я тих хто навчається.
У подальших дослідженнях передбачається

визначити роль фехтування в формуванні фізичної
культури майбутніх вчителів.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Кудряшова Т.И., Конова Л.А.

Кременчугский государственный политехнический
университет имени Михаила Остроградского

Аннотация. Предоставлен анализ использования средств фи-
зической культуры в процессе профессионально-прикладной
подготовки студенческой молодежи. Рассмотрено сжатое опи-
сание прикладных видов спорта. Приведены рекомендации для
студентов технического института по профессионально-при-
кладной физической подготовке. Специальное направление
физического воспитания должно наилучшим образом обеспе-
чивать формирование и совершенствование свойств и качеств
личности. Применение профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки позволяет значительно повысить качество
подготовки специалистов.
Ключевые  слова: профессиональный, прикладная, физи-
ческая подготовка, оптимизация, физическая культура, спорт.
Анотація. Кудряшова Т.І., Конова Л.А., Педагогічні ос-
нови професійно -прикладної фізичної підготовки сту-
дентів технічних вузів. Надано аналіз використання засобів
фізичної культури в процесі професійно-прикладної підго-
товки студентської молоді. Розглянуто стислий опис при-
кладних видів спорту. Наведено рекомендації для студентів
технічного інституту з професійно-прикладної  фізичної
підготовки. Спеціальний  напрямок фізичного виховання
повинен щонайкраще забезпечувати формування й удоско-
налювання  властивостей і якостей особистості. Застосуван-
ня професійно-прикладної фізичної підготовки дозволяє знач-
но підвищити якість підготовки фахівців.
Ключові слова: професійний, прикладна, фізична  підго-
товка, оптимізація, фізична культура, спорт.
Annotation.  Kudrasova T.I., Konova L.A., Pedagogical bases
of the professionally-applied physical preparation of
students of technical institutes of higher. Analysis of draft
on funds of physical training is given during professional – applied
preparation of student’s youth. The compressed description of
applied kinds of sports is considered. Recommendations for
students of technical institute on professional – applied physical
preparation are indicated. The special direction of physical training
should ensure in the best way formation and perfecting of
properties and qualities of the person. Application of professional
– applied physical preparation allows to increase quality of
preparation of experts considerably.
Keywords: professional, applied, physical preparation,
optimization, physical training, sports.

Введение.
Качественный скачок в развитии техники за

последние годы выдвинул на повестку дня целый ряд
проблем, одна из которых – управление новой техни-
кой. Чем совершеннее техника, тем более совершен-
ным должен быть и человек, управляющий ею, а сама
техника должна быть оптимально приспособлена к
функциональным возможностям человеческого
организма.

Не менее важна и другая проблема: вследствие
механизации и автоматизации трудовых процессов в
промышленности существенно уменьшается доля
физического труда, связанного с активной двигатель-
ной деятельностью, насущно необходимой для нор-
мального функционирования нашего организма.
Важную роль в связи с этим имеет обеспечение не-
обходимого уровня профессиональной готовности

будущих специалистов, включающие физическую
подготовленность, тренированность, работоспособ-
ность, развитие профессионально важных качеств и
психомоторных способностей, а также повышается
общественное значение профессионально-приклад-
ной физической подготовки студентов, будущих ба-
калавров, магистров и других   специалистов различ-
ного профиля современного производства.

Физическая культура – это средство физичес-
кого, совершенствования и оздоровления, воспита-
ния социальной, трудовой и творческой активности
молодежи, существенно влияющие на развитие со-
циальной структуры общества. В частности, от фи-
зической подготовленности, состояния здоровья,
уровня работоспособности будущих специалистов в
сфере производственной деятельности во многом
зависит выполнение ими социально-профессиональ-
ных функций.

Составная часть физического воспитания, за-
нимающаяся вопросами, связанными с подготовкой
к трудовой деятельности, получила свое название –
профессионально-прикладная физическая подготов-
ка (ППФП). Под ППФП понимается подсистема фи-
зического воспитания, наилучшим образом обеспе-
чивающая формирование и совершенствование
свойств и качеств, имеющих существенное значение
для конкретной профессиональной деятельности  (Ра-
евский Р.Т., 1985).

Использование средств физической культуры
и спорта с целью общей и ППФП студентов вузов не
является принципиально новой, достаточно много
работ  посвящено, в первую очередь, таких специа-
листов как П.Ф. Лесгафт, 1891; В.В. Белинович, 1959;
Панов Г.Е., 1977; Раевский  Р.Т., 1969-1985. Данные
исследований (Ю.Г. Горбушов 1971; Ю.Г. Коджаспи-
ров, Жидких В.П. 2000; В.И. Ильинич 1995; В.А. Иль-
инич 1978-1990; В.П. Жидких 1988- 1990; Н.Д.Сигов
1998 и др.) позволяют утверждать, что навыки обще-
ственной и профессиональной деятельности, приоб-
ретенные благодаря занятиям физической культурой,
успешно переносятся на другие виды деятельности.
Однако в них недостаточно конкретизирован пере-
чень основных профессионально важных психофи-
зических качеств, в методике ППФП ограниченно
используются достижения компьютерной техники.
Имеется несколько диссертационных исследований
по внедрению информационных технологий в про-
фессиональную подготовку студентов физкультур-
ных специальностей (А.Н. Лутков, 1992; А.А.Рогов,
1995; С.Ж. Козлова, 1997 и др.).

Работа выполнена по плану НИР Кременчуг-
ского государственного политехнического универси-
тета имени Михаила Остроградского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ использования средств,

методов и форм физического воспитания студенчес-
кой молодежи с целью достижения и поддержания
на базе прикладных видов спорта развитие психичес-
ких и физических качеств, к которым предъявляют
повышенные требования в процессе обучения и ос-
воении профессии.

© Кудряшова Т.И., Конова Л.А., 2009
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Результаты исследований.
Сущность ППФП состоит в оптимальном ис-

пользовании средств, методов и форм физического
воспитания с целью достижения и поддержания на
базе ОФП преимущественного развития психичес-
ких и физических качеств, к которым предъявляют
повышенные требования в процессе обучения и ос-
воении профессии [3,5,7,8,10,11].

В настоящее время ППФП студентов к высо-
копроизводительному труду в различных сферах про-
мышленного производства осуществляется в вузе по
следующим основным направлениям:
- овладение прикладными умениями и навыками,
являющимися элементами отдельных видов спорта;

- акцентированное воспитание отдельных физичес-
ких и специальных качеств, особо необходимых для
высокопроизводительного труда в определенной
профессии;

- приобретение прикладных знаний (знаний и уме-
ний применения средств физической культуры и
спорта в режиме труда и отдыха с учетом меняю-
щихся условий труда, быта и возрастных особен-
ностей и др.).

Первое из направлений связано с проблемой
обучения движениям, второе – с воспитанием физи-
ческих (двигательных) и специальных качеств, третье
– с приобретением прикладных знаний по использо-
ванию средств физической культуры в режиме труда
и отдыха.

Комплексное решение задач физического вос-
питания в вузе обеспечивает готовность выпускни-
ков к более активной производственной деятельнос-
ти, способность быстрее овладевать навыками,
осваивать новые трудовые профессии [1-3]. В про-
цессе обучения в вузе ППФП как составная часть
процесса физического воспитания студентов прово-
дилась на всех факультетах с целью подготовки буду-
щих специалистов к производственной деятельнос-
ти. При планировании содержания учебного
материала в задачи ППФП входили:
- развитие и совершенствование средствами физи-
ческой культуры физических и психических качеств,
необходимых будущему специалисту;

- овладение знаниями и прикладными двигательны-
ми навыками;

- составление и выполнение тренировочных про-
грамм с элементами упражнений прикладного ха-
рактера, встречающихся в производственной дея-
тельности;

- воспитание средствами физической культуры и
спорта специальных волевых и организаторских
качеств, эмоциональной устойчивости, сосредото-
ченности, необходимых будущим руководителям
производства [2-4,7-11].

К основным факторам, определяющим содер-
жание ППФП студента на избранном факультете, от-
носятся:
- формы и виды учебной деятельности на данном
факультете;

- формы и виды труда будущего бакалавра, магистра

или специалиста данного профиля; условия учеб-
ной и будущей трудовой деятельности;

- особенности динамики утомления и работоспособ-
ности в процессе учебных занятий или професси-
ональной деятельности.

Рациональные средства ППФП, их отбор и
применение. Для профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов технического вуза
подбирались такие средства ППФП, которые в наи-
большей степени соответствуют задачам подготовки
будущих специалистов.

Большое значение для конкретизации ППФП
работников промышленного производства имеют
такие типовые показатели работы, как вид труда, важ-
нейшие производственные операции, преобладаю-
щие типы деятельности, орудия труда, формы орга-
низации труда. Каждый из этих показателей требует
определенных физических и психических качеств, а
также соответствующих двигательных навыков.

Так, работа, связанная с управлением автома-
тами в технических системах (операторская, диспет-
черская деятельность) требует высокого уровня раз-
вития различных видов двигательной реакции,
наблюдательности, внимания, оперативного мышле-
ния, эмоциональной устойчивости.

Инженерная деятельность типа “наблюдение”,
“контроль” (чтение показателей рабочих приборов,
слежение и т.п.) предъявляет высокие требования к
объему, распределению, устойчивости внимания,
предполагает наличие хорошей реакции слежения.

“Монтаж”, “сборка”, “ремонт” – требуют
быстродействия, общей ловкости и точной коорди-
нации рабочих движений, а также специальной мы-
шечной выносливости.

Развитие цивилизации способствует лавино-
образному увеличению доли умственного труда,
сопряженного с ограниченной подвижностью. В
процессе умственного труда наиболее типичным
является рабочее положение, сидя за столом. Мно-
гие мышечные группы при этом испытывают дли-
тельные и однообразные статические напряжения,
особенно мышцы шеи и поясницы. В результате та-
кого длительного, специфически наклоненного по-
ложения тела у работников умственного труда, не
занимающихся физкультурой и спортом, вырабаты-
вается поверхностное дыхание, уменьшается жизнен-
ная емкость легких, нарушается осанка, дряхлеют
мышцы скелета, понижается обмен веществ.

При широком использовании в рабочем про-
цессе персональных компьютеров необходима тон-
кая координация движений пальцев рук с мышью и
на клавиатуре. Коллективная, групповая работа обус-
ловливает необходимость развития коммуникатив-
ных способностей; руководящая работа – требует
хороших организаторских навыков и т.д. 

На основе объективного анализа и учета со-
вокупности указанных факторов формировались за-
дачи профессионально-прикладной физической под-
готовки, отобрались необходимые средства, методы
и формы их реализации.
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Наибольшее распространение в практике
ППФП нашего университета получили занятия про-
филированными видами спорта. Вот краткая харак-
теристика прикладных видов спорта, рекомендуемых
нами для студентов технического вуза.

 Виды спорта на выносливость (бег на сред-
ние дистанции, плавание, пеший туризм). Регуляр-
ные занятия формируют прикладные навыки рацио-
нальной ходьбы, бега, умения терпеть, обеспечивают
высокий уровень динамической работоспособнос-
ти, функционирования и надежности сердечно-со-
судистой, дыхательной систем и системы терморе-
гуляции. Систематические занятия способствуют
общей адаптационной способности, развитие высо-
кого уровня общей выносливости, устойчивости к
неблагоприятным метеорологическим факторам
производственной среды, интоксикации, развитие
целеустремленности, терпения, дисциплинированно-
сти, настойчивости, самостоятельности, стойкости.

Виды спорта, требующие сложной сенсор-
но-моторной координации

(баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, футбол;
все виды борьбы, бокс). В процессе систематичес-
ких тренировок формируются навыки и умения опе-
ративных и коллективных действий; обеспечивается
достаточно высокий уровень общей работоспособ-
ности, функционирования центральной нервной,
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, зритель-
ного, слухового, двигательного анализаторов. Заня-
тия этими видами спорта развивают общую вынос-
ливость, ловкость, ловкость рук, пальцев, простую и
сложную двигательную реакцию, быстроту и точ-
ность движений, умение дозировать небольшие си-
ловые напряжения, объем, распределение и переклю-
чение внимания, оперативное мышление,
эмоциональная устойчивость, инициативность, ре-
шительность, чувство коллективизма.

Виды спорта на координацию движений и
выносливость (альпинизм, спортивное скалолаза-
ние, горный туризм). Систематические круглогодич-
ные занятия содействует формированию навыков в
лазании, работе на высоте, страховки и самострахов-
ки, оперативного мышления, овладению приемами
саморегуляции эмоционального состояния; обеспе-
чивает высокую общую физическую работоспособ-
ность, высокий уровень функционирования сердеч-
но-сосудистой, дыхательной системы, системы
терморегуляции, вестибулярного аппарата. В процес-
се занятий развиваются ловкость, координация дви-
жений, двигательная реакция, повышается устойчи-
вость к неблагоприятным метеорологическим
факторам. Занятия способствуют формированию
дисциплинированности,  настойчивости, терпению,
самообладанию, смелости, решительности, стойкос-
ти, чувство коллективизма. 

Профессионально-прикладное направление
определялось использованием средств физической
культуры и спорта для подготовки к работе по из-
бранной специальности с учетом особенностей по-
лучаемой профессии.

Группы организовывались по принципу выб-
ранного интереса, или совместного обучения на кур-
се или в группе. При комплектовании групп учиты-
вался пол, возраст, физическая подготовленность и
другие индивидуальные особенности занимающих-
ся. Занятия в группах проводят преподаватели кафед-
ры физического воспитания.

В учебные программы отделений по избран-
ным видам спорта были включены как теоретичес-
кий раздел, дающий необходимые знания, так и прак-
тический раздел, определяющий непосредственные
занятия гимнастикой, легкой атлетикой, спортивны-
ми играми, плаванием, тяжелой атлетикой, боксом,
туризмом и т.д.

Профилирование этих разделов позволяло
эффективно формировать основные профессиональ-
но важные психофизические качества будущих вы-
пускников вуза. В этих целях в процессе учебных за-
нятий студентов использовались упражнения с
профессионально-прикладной направленностью
прикладных видов спорта, а также специальные тех-
нические средства обучения и тренажеры.

Краткая характеристика прикладных видов
спорта и их элементы на службе ППФП, рекоменду-
емых для использования на занятиях физической куль-
туры.

Гимнастика (аэробика и акваэробика). За-
нятия по этим видам спорта, в основном, для деву-
шек-студенток, использовались, главным образом, для
развития таких актуальных качеств инженеров техни-
ческого профиля, как:  координация движений, лов-
кость рук, статическая выносливость мышц брюш-
ного пресса, спины и туловища, концентрированное
внимание, эмоциональная устойчивость, смелость
и решительность. Ловкость и координация рук раз-
вивались с помощью упражнений аэробики и акваэ-
робика (упражнений на воде).

Тяжелая атлетика. Статическая выносли-
вость при занятиях по тяжелой атлетике развивалась
с помощью силовых динамических и статических
упражнений на снарядах и без снарядов, при выпол-
нении которых действуют преимущественно те же
мышцы, что и в статических рабочих позах инжене-
ра данного профиля. Весьма эффективными для этой
цели являются упражнения на специальных силовых
тренажерах.

Легкая атлетика. На учебных занятиях по лег-
кой атлетике формируются многие наиболее актуаль-
ные психофизические качества будущего инженера.
Эффективными средствами для этого являются:
- продолжительный непрерывный и переменный бег
на дорожке стадиона и по пересеченной местнос-
ти в теплое и холодное время года (для развития
сердечно-сосудистой и дыхательной систем и сис-
темы терморегуляции, формирования устойчиво-
сти против неблагоприятных метеорологических
факторов и стойкости характера);

- бег на короткие дистанции, бег по сложному закры-
тому маршруту, эстафетный бег с общей зоной пе-
редачи (для развития быстроты реакции, оператив-
ного мышления, эмоциональной устойчивости);
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- прыжки в высоту, глубину (для развития решитель-
ности, смелости) и другие подготовительные и ос-
новные упражнения из легкой атлетики.

Плавание. На занятиях по плаванию улучша-
ется деятельность сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, системы терморегуляции, воспитывает-
ся общая выносливость, стойкость средствами
длительного плавания до 30 минут, повторного про-
плывания отрезков 50-100 м, ныряния на дальность и
в глубину. Развивается решительность и смелость
многократными прыжками в воду со стартовой тум-
бочки, трамплина, 3 и 5 метровой вышки различны-
ми способами.

Туристские летние и зимние походы являются
отличным средством комплексного формирования
профессионально важных качеств, необходимых бу-
дущему инженеру, проведение которых необходимо
проводить в выходные дни или внеучебное время.

Спортивные игры –  эффективно содейству-
ют достижению высокого уровня функционирова-
ния и надежности нервной, сердечно-сосудистой и
мышечной систем, зрительного и слухового анали-
заторов, а также воспитанию таких необходимых ин-
женеру качеств, как общая выносливость, ловкость и
координация движений.

Специфическая ловкость рук, пальцев, быст-
рота реакции, как и в боксе,  объем, распределение и
переключение внимания, оперативное мышление
способствуют таким профессиональным качествам
как эмоциональная устойчивость и инициативность.

Выводы.
В эпоху научно-технического прогресса новая

техника, новые высокие технологии, новые взаимо-
отношения в производственном коллективе предъяв-
ляют новые, более высокие требования к специалис-
ту, организатору производства разностороннего,
гармонического развития личности.

Качественные различия в требованиях к физи-
ческой и психической подготовленности специалис-
тов разных профессий вызывают необходимость
профессионально-прикладной физической подготов-
ки  студенческой молодежи.

Специальное направление физического вос-
питания должно наилучшим образом обеспечивать
формирование и совершенствование свойств и ка-
честв личности, имеющих существенное значение
для конкретной профессиональной деятельности.

Применение ППФП в технических вузах позво-
ляет значительно поднять прикладную действенность
физического воспитания и в конечном итоге повы-
сить качество подготовки высококвалифицированных
специалистов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
профессионально-прикладной физической подготов-
ки студентов технических вузов.
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ПОКРАЩЕННЯ САМОПОЧУТТЯ
ТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО
ВІКУ ПРИ СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Лукавенко О.Г. Корчевська О.Г.

Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет

ім. В.Н. Каразіна

Анотація. У статті обґрунтовується необхідність система-
тичних занять фізичними вправами  жінками середнього віку.
За результатом проведених досліджень визначається сприят-
ливий вплив систематичних занять фізичними вправами  на
психічний та фізичний стан здоров’я жінок, покращення са-
мопочуття, та підвищення працездатності. Підвищення фізич-
ної працездатності супроводиться профілактичним ефектом в
відношенні факторів ризику серцево-судинних захворювань:
зменшенням ваги тіла та жирової маси, наявності холестери-
ну та триглецеридів у крові, знищенням артеріального тиску і
ЧСС. Крім того, регулярні фізичні навантаження  дозволяє в
значної ступені затримати вікові зміни фізіологічних функцій,
а також дегеративних змін органів та систем.
Ключові слова: фізичне здоров’я, рівень рухової актив-
ності, покращення самопочуття, підвищення працездатності.
Аннотация. Лукавенко Е. Г, Корчевская О.Г. Улучшение
самочувствия и состояния  здоровья женщин среднего
возраста при систематических  занятиях физическими
упражнениями. В статье обосновывается необходимость
систематических занятиях физическими  упражнениями  для
женщин среднего возраста. На основании  проведенных ис-
следований определяется благоприятное воздействие систе-
матических занятий физическими упражнениями на здоро-
вье женщин,  улучшение самочувствия, повышение
работоспособности. Повышение физической работоспособ-
ности сопровождается профилактическим эффектом в отно-
шении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний:
снижением веса тела и жировой массы. Содержания холесте-
рина и триглицеридов в крови, снижением артериального
давления и ЧСС. Кроме того, регулярная физическая трени-
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ровка позволяет в значительной степени задержать возраст-
ные инволюционные изменения физиологических функций,
а также дегенеративных изменений органов и систем.
Ключевые слова: физическое здоровье, уровень двигатель-
ной активности , улучшение самочувствия, повышение ра-
ботоспособности.
Annotation. Lukavenko H.G, Korchevskaya O.G.
Improvement general states and pictures of health wiman
of the average age under systematic  by physical exercises.
In the given article is motivated a need of systematic occupation
by physical exercises for women of the average age. On the
grounds of called on studies is defined favourable influence
systematic occupation by physical exercises on health of the
women, better general states, increasing to capacity to work.
Improvement physical  capacity to work is accompanied
preventive effect in respect of factor of the risk heartily-сосу-
дистых diseases: reduction of the weight of the body and fatty
mass. The contents cholesterols in shelters, reduction arterial
pressure and CHSS. Besides, regular physical drill allows to a
considerable extent to delay age инволюционные  change
physiological function, as well as дегенеративных of the change
organ and systems.
Keywords: physical health,  level to motor activity,
improvement of the general state, increasing capacity to work

Вступ.
Від стану організму жінки, функціонування

його органів і систем залежить життєздатність ново-
го покоління, тому здоров’я жінки потребує до себе
особливої уваги [6].

В укріплені здоров’я жінок, попередженні пе-
редчасного старіння й зберігання високої працездат-
ності велика роль належить фізичної культурі.

Необхідність щоденних занять фізичними впра-
вами диктується недостатнім об’ємом інтенсивної
рухової активності сучасної жінки. Відсутність фізич-
них навантажень, необхідних задля нормальної праці
різних систем і органів – головна причина багатьох
захворювань жінок.

Недостача руху (гіподинамія) приводить до
ряду патологічних змін: ожирінню, захворюванню
серцево-судинної і дихальної систем, остеохондрозу,
то що. Як справедливо писав академік М. Амосов
[1], кількість захворінь зростає одночасно з зростом
успіхів в медицині, і якщо не будуть вжиті термінові
міри, то через декілька років половина людей на Землі
буде хворіти, а друга половина – доглядати за хвори-
ми. І не випадково лікарі при багатьох захворювань
радять фізичні вправи, як лікувальний засіб.

Йоги кажуть, що поки людина має гнучку ста-
туру – вона молода.

Дійсно гнучкість хребта, рухомість, амплітуда
руху у суглобах в багатьох випадках визначає стан
здоров’я людини. За віком відбуваються морфо-
логічні перебудови суглобів: стають плоскішими та
деформуються із-за відкладення солі суглобні поверхні
кісток, стають тонкішими та окісткивають хрящеві
прослойки, зменшується еластичність, коротшають
та грубішають зв’язки. Все це призводить до знижен-
ня амплітуди руху, втраті гнучкості, появі больових
почувань у плечових, колінних, тазостегнових сугло-
бах і хребті. Задля того щоб зупинити цей процес,
існує тільки єдиний засіб – фізична культура, спец-
іально спрямована на пророблення суглобів, гімнас-
тика розтягування.

Природа наділила наш організм великими ре-
зервами, але використовуються вони у разі потреби,
коли орган чи система працює з визначним наванта-
женням. Якщо такого навантаження немає, орган
поступово атрофується і втрачає змогу забезпечува-
ти нормальну діяльність людини.

В цей час дуже шкідливими є перевантажен-
ня. Тому що занадто великі навантаження на організм
людини, як здорового, так із якимись захворювання-
ми, можуть причинити йому ваду.

Таким чином, фізична культура, першочер-
говою задачею якої, є збереження й укріплення здо-
ров’я, повинна бути невід’ємною участю життя кож-
ної людини.

Основним засобом підвищення резервів
організму є м’язова робота у вигляді фізичних наван-
тажень чи трудових дій. Рух – одне з основних потреб
людини. Робота внутрішніх органів ( серця, органів
дихання та ін.) підкорюється роботі м’яз. В спокої ЧСС
у людини – 60-80ударів за хвилину. Але якщо людина
почне бігти ЧСС збільшиться до 100-200 у хвилину.
Отже, примушуючи працювати м’язи організму, ми
змушуємо інтенсивніше працювати і серце, і інші
внутрішні органи. Якщо м’язи не працюють, не тре-
нуються, то не працюють з необхідним навантажен-
ням і внутрішні органи. Бездіяльність окремих м’язів
приводе до послаблення усієї мішечної системи, що
супроводжується зниженням працездатності серця
та інших органів. Але систематично займаючись
фізичними вправами можливо значно підвищити
резерви організму. Наприклад, через рік систематич-
них занять пульс у спокої знижується на 20-30 ударів
за 1 хвилину, а здібності серця витримувати великі
фізичні навантаження підвищуються.

Навантаження на м’язи підвищує витрати
енергії й активує обмін речовин, які потрапляють до
м’яз. Чим більше об’єм роботи, тим більший об’єм
крові потрапляє до м’язів.

Фізичні можливості жінок можуть значно роз-
ширюватись при систематичних занять фізичними
вправами.

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного медичного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – Визначення впливу сис-

тематичних занять фізичними вправами на функціо-
нальний стан, рівень фізичної працездатності і здо-
ров‘я жінок середнього віку.

Методи і організація дослідження. Для вир-
ішення поставленої мети були використані антропо-
метричні дослідження, які проводилися за загально
прийнятими методиками і включали оцінку довжи-
ни і маси тіла, кистьову динамометрію, спірометрію,
тести для оцінки функціональних можливостей сер-
ця ( підвищення ЧСС після 20 присідов, затримка ди-
хання після видиху.)

У дослідженні брали участь 30 жінок 30-45
років, які два рази на тиждень, по одній годині, на
протязі двох років займаються у секції фітнеса.
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Результати дослідження та їх обговорення:
Кожна жінка прагне бути здоровою і приваб-

ливою, мати гарну осанку, красиву фігуру, високий
рівень розвитку рухливості у суглобах і т.п. Ці якості
можливо розвинути при систематичних заняттях
фізичними вправами, використовуючи правильно
підібрані спеціальні навантаження.

На першому році занять увага переважно при-
ділялась усуванню недоліків фізичного розвитку (де-
фектів постави, плоскостопій), рівномірному розвит-
ку рухових якостей ( сили, витривалості, гнучкості,
швидкості).

Декілька занять були присвяченні організації
самоконтролю, для того щоб визначити початкові по-
казники своєї фізичної підготовленості, та фізичного
розвитку. Були проведені зрісто-вагові заміри і виявле-
но, що тільки у 33,2% жінок у нормі відношення ваги
до зросту, у 16,8% спостерігалось невеличке відхилен-
ня від норми, а 50% мають значне підвищення ваги.

Було проведено заміри ЧСС за 1 хвилину у спо-
кої після виконання навантаження (20 присідань) , та
після 1 хвилини відпочинку, заміри спірометрії (три
спроби).

Після року систематичних занять фітнесом
були проведені повторні антропометричні заміри,
дослідження функціональних можливостей організ-
му (ЧСС, спірометрії, динамометрії), та показників
самопочуття.

По перше – наявне покращення самопочуття,
по даним опитування жінок зменшилась кількість
загально респіраторних захворювань, вже продовж
першого року занять. М’язи груді та стінки черевної
порожнечі стали більш пружними, зменшилось
кількість жиру.

Систематичні заняття фізичними вправами
сприяли покращанню органів дихання. Зменшилась
частота дихання (ЧД) в спокою, якщо при першому
замірі середня частота дорівнювалася 78, то після
року занять вже 70 ударів за хвилину. М’язи серця під
впливом фізичних навантажень стали сильнішими,
період відновлення після навантажень значно скоро-
тився, життєва ємкість легенів збільшилась. При замірі
спірометрії перший раз, середній показник дорівню-
валася 2,8л., а другий – 3,3л.

Спостерігався також спритний вплив на функ-
ціональний стан зорового аналізатора. Відмічалося
збільшення величини поля зору, покращання гостроти
зору. Зменшилися прояви остеохондрозу шийного
відділу хребта і як наслідок – головні болі та мігрені.

Таким чином фізичні навантаження стимулю-
ють діяльність усіх органів та систем жіночого орган-
ізму, підвищують нейрогуморальні регуляторні меха-
нізми, підвищують адаптаційні можливості організму
до навантажень, витривалість і працездатність.

Усі ці данні свідчать про неоцінні позитивні
впливи занять фітнесом на жіночій організм.

У зв’язку з специфікою фітнеса, більш типови-
ми для заняття є слідуючи засоби:
1.Загальнорозвивающі вправи в положенні стоячи.
2.Загальнорозвивающі вправи в положенні сидячи та
лежачі.

3. Вправи на розтягування.
4. Ходьба.
5.Біг
6. Підскоки та стрибки.

В зв’язку з тим, що у фітнесі значна частина
руху навантажує суглоби та хребет, при підборі вправ
приділяється увага правильній техніці та безпеці умов
виконання.

Висновки.
Регулярні правильно дозовані навантаження сти-

мулюють і регулюють обмін речовин і діяльність най-
важливіших функціональних систем і органів, а також
являється профілактичним засобом впливу на жіночій
організм. Під впливом регулярних занять фізичними
вправами розширюються функціональні можливості
кардіореспираторної системи, опорно-рухового апара-
та, стимулюється активність ферментативних реакцій,
підвищується інтенсивність окислювально-відновлю-
вальних процесів, що підвищує адаптаційні можливості
організму до фізичних навантажень і впливу несприят-
ливих факторів зовнішньої середи.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку дослідження впливу фізичного на-
вантаження на розумову працездатність жінок серед-
нього віку.

Таблиця 1.
Величина відповідних реакцій організму жінок, які займаються і не займаються фізичною культурою та

спортом, на стандартне навантаження (по В.Є.Рижковой) табл.. № 1

В спокої Після 60 підскоків  
 
 
Група 
 

 
ЧСС в 
1 мін. 
 

Артеріаль-
ний 
тиск 
мм рт. ст. 

ЧД в 1 
хв. 

ЧСС в 
1 хв. 

Артеріаль-
ний 
тиск 
мм рт. ст. 

ЧД в 1 
хв. 

Час відно-
влення 
хв. 

Жінки які: 
Займаються спортом 
не займаються 
Різниця 

 
62 
71 
9 

 
106/60 
121/73 
15/13 

 
12 
19 
7 

 
84 
138 
54 

 
135/52 
168/69 
33/17 

 
15 
26 
11 

 
2,4 
6,9 
4,5 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНО-
ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
В ЧЕРЛИДЕНГЕ НА ЭТАПЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Луценко Л.С., Зинченко И.А.

Национальная юридическая академия
Украины им. Ярослава Мудрого

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения
эффективности тренировочного процесса. Теоретически
разрабатывается и экспериментально обосновывается спо-
соб оценки физического и технического мастерства спорт-
сменов с учетом соревновательной деятельности и этапа
подготовки в черлиденге. Предложены тестовые задания по
специально-двигательной и физической подготовке спорт-
сменов в черлиденге на этапе специализированной базовой
подготовки.
Ключевые слова: тестовые задания, специально-двигатель-
ная и физическая подготовка, этап специализированной ба-
зовой подготовки, спортсмены черлиденга.
Анотація. Луценко Л.С., Зінченко І.О. Тестові завдання
зі спеціально-рухової і фізичної підготовленості  спорт-
сменів у  черліденгу на етапі спеціалізованої  базової
підготовки. У статті розглядаються питання  підвищення
ефективності тренувального процесу. Теоретично розроб-
ляється та експериментально обґрунтовується спосіб оцін-
ки фізичної і технічної майстерності спортсменів з ураху-
ванням змагальної діяльності та етапу підготовки в черліденгу.
Запропоновані  тестові завдання  по спеціально-руховій та
фізичній підготовці спортсменів у черліденгу на етапі спец-
іалізованої базової підготовки.
Ключові слова: тестові завдання , спеціально-рухова та
фізична підготовка, етап спеціалізованої базової підготовки,
спортсмени черліденга.
Annotation. Loutsenco L.S., Zinchenko I.A. Test tasks on
specially – motorial and physical readiness of sportsmen
in cheerleading at the stage of specialized base
preparation. In the article the problems of increasing of the
training process efficiency are examined. Estimation method
of sportsmen’s physical and technical skil ls subject to their
emulative activity and training grade in cheerleading is worked
out theoretically and tested experimentally. The tests of the
sportsmen’s special  motional and physical training in
cheerleading at the grade of the specialized basic training are
brought forward.
Key words: tests; special motional and physical training; grade
of specialized basic training; cheerleading sportsmen.

Введение.
Свое начало черлиденг берет с традиционной

гимнастики, хореографии, акробатики, балета,
спортивных танцев. Уже хорошо известны положи-
тельные результаты занятий черлиденгом, развива-
ющегося и до настоящего времени. Однако на сегод-
няшний день на фоне огромного разнообразия
смежных видов спорта особое внимание, с точки
зрения адаптационных возможностей организма,
привлекает к себе черлиденг. И не случайно, так как
тренировочные и соревновательные программы
черлиденга существенно отличаются по своим фи-
зиологическим и динамическим параметрам от дру-
гих видов спорта.

Высокая динамичность, атлетизм в сочетании
с пластикой и изяществом движений, искусное вла-
дение телом во всех плоскостях пространства – вот
портрет современного черлиденга.

Это сложный и эмоциональный вид спорта, в
котором спортсмены выполняют под музыку комп-
лекс упражнений с высокой интенсивностью и слож-
нокоординированными элементами [4].

При оценке программы судьями учитывается
искусство движений, в которых проявляется не толь-
ко сила, выносливость, гибкость, но и артистичность
исполнения, и сложность программы.

Динамизм соревновательных программ, ско-
ростно-силовые характеристики черлиденга требу-
ют от спортсменов хорошей функциональной под-
готовки, всесторонней физической и технической
подготовки.

При организации тренировочного процесса в
этом виде спорта тренерам приходится руководство-
ваться личным опытом и интуицией. Для осуществ-
ления оценки выбранной методики тренировки не
только по результатам соревновательной деятельно-
сти, которые не всегда являются ведущими показате-
лями, тренеру необходимы контрольные нормативы
двигательной подготовленности спортсменок. До
настоящего времени в черлиденге отсутствует эта
система контроля, что дает обосновать цель данного
исследования.

Работа выполняется по плану НИР ХГАФК в
сфере физической культуры и спорта на 2006-2010 гг.
в рамках темы 2.2.4 «Усовершенствование механиз-
мов управления двигательной деятельностью спорт-
сменов».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данного исследования – теоретически

разработать и экспериментально обосновать способ
оценки физического и технического мастерства
спортсменов с учетом соревновательной деятельно-
сти и этапа подготовки в черлиденге. Предложить
тестовые задания по специально-двигательной и фи-
зической подготовке спортсменов в черлиденге на
этапе специализированной базовой подготовки.

Результаты исследования.
Для исследования были использованы педа-

гогические наблюдения, опрос и анкетирование тре-
неров и спортсменов. Всего в эксперименте приня-
ло участие 36 человек. Поиск упражнений для
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составления комплексов по видам подготовки про-
водился на основе изучения литературных источни-
ков, касающихся тренировочного процесса на этапе
специализированной базовой подготовки в сложно-
координационных видах спорта, анализа передовой
спортивной практики и особенностей черлиденга как
вида спорта.

Нас интересовали следующие вопросы: коор-
динационная сложность, основные ошибки, физичес-
кая нагрузка, число необходимых повторений упраж-
нений, количество затраченного времени на
выполнение упражнений, отношение спортсменов
к выполнению упражнений.

Наиболее эффективной методикой спортивной
подготовки спортсменов в черлиденге оказались за-
нятия с применением комплексов упражнений для
укрепления мышц стопы, силы ног, рук, брюшного
пресса, развитие гибкости и скоростно-силовых воз-
можностей.

Из предложенных комплексов упражнений по
общефизической подготовке выделены 20 тестовых
заданий.

Оценка общей физической подготовленности
складывается из отдельных оценок уровня развития
основных физических качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости и двигательной координации.
При этом основное внимание уделяется ведущим для
данной спортивной дисциплины физическим каче-
ствам или отдельным способностям [3, 6, 8, 10].

Контроль за технической подготовленностью
проводится при выполнении соревновательных и
тренировочных упражнениях. Контроль техники осу-

ществляется визуально и инструментально. Разно-
сторонность техники определяется степенью разно-
образия двигательных действий, которыми владеет
спортсмен и использует их в соревновательной дея-
тельности [3, 7, 8, 10].

Апробация отобранных нами упражнений
специальной физической подготовки, позволила
сформировать наиболее значимые комплексы уп-
ражнений.

Наиболее эффективными являются занятия
целенаправленного воздействия на мышечные груп-
пы, работа которых активизируется в основных со-
ревновательных упражнениях черлиденга.

Специальная подготовка в черлиденге вклю-
чает техническую подготовленность и развитие спе-
циальных физических качеств, необходимых для дос-
тижения высокого спортивного мастерства.

Техническая подготовленность – степень ос-
воения спортсменом системы движений, техники
черлиденга.

Средствами практического решения задач при-
обретения технического мастерства являются сорев-
новательные упражнения, тренировочные формы
соревновательных упражнений, специально-двига-
тельные и вспомогательные упражнения [2, 3, 8]

В сложнокоординационных видах спорта, в
частности в художественной и спортивной гимнас-
тике, спортивной аэробике, акробатике, акробати-
ческом рок-н-ролле выделены группы тестов хоре-
ографической подготовки.

В черлиденге большое внимание уделяется
хореографии и стилю движений, а также взаимо-

Таблица 1 
Общая физическая подготовка 

 
1 Бег 20м с 
2 Челночный бег 4х10м с 
3 Бег 5 с на месте кол.раз 
4 Приседание за 20с кол.раз 
5 Выпрыгивание, вверх прогнувшись, из глубокого приседа 20с кол.раз 
6 Присед на одной ноге за 20с кол.раз 
7 Прыжки, согнув ноги за 20с кол.раз 
8 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 20с кол.раз 
9 Из положения, лежа на спине, сед углом ноги врозь руки вверх 

за 20с 
кол.раз 

10 Поднимание туловища из положения, лежа лицом вниз на 
гимнастической скамейке за 20с 

кол.раз 

11 Удержание положения, упор, лежа на согнутых руках с 
12 Удержание туловища из положения, лежа лицом вниз на 

гимнастической скамейке  
с 

13 Поднимание прямых ног в вис, согнувшись, ноги врозь за 
головой за 20с 

кол.раз 

14 Наклон туловища вперед из положения стоя баллы 
15 Из положения лежа на спине поднять прямую ногу, как можно 

дальше вверх вперед 
баллы 

16 Мост баллы 
17 Шпагат правый, левый, поперечный баллы 
18 Статическое равновесие по методике Бондаревского с 
19 Статическая силовая выносливость (держание прямой ноги 

вперед) 
с 

20 Гарвардский степ-тест % 
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Таблица 2 
Специальная физическая подготовка 

 
1 Поочередные махи ногами в разных плоскостях баллы 
2 Равновесие шпагатом с наклоном вперед баллы 
3 Блок „чер-прыжков” (прыжок согнув ноги, прыжок «стредл», 

прыжок «абстракт», прыжок «той-тач») 
баллы 

4 Скоростная частота движений рук за 5с (базовые движения 
черлиденга) 

баллы 

5 Связка пируэтов (джаз пируэт, аттитюд, простой пируэт) баллы 
6 4 „тур-пике” (серия пируэтов с передвижением шагом на 

опорную ногу) за 20с 
баллы 

7 Связка „лип-прыжков”(2 высоких липа, высокий лип в сторону) баллы 
8 Контроль координации движений (связка из базовых движений и 

обязательных элементов черлиденга) 
баллы 

9 Контроль чувства ритма (музыкально отобразить движения рук 
и ног стилизованной танцевальной связки) 

баллы 

10 Тест для определения двигательной памяти (отобразить 
стилизованную танцевальную связку с обязательными 
элементами черлиденга) 

 баллы 

 
Таблица 3 

Хореография 
1 Крестом по 4, и 2 с releve, battement tendu, battement jete, grand 

battement 
баллы 

2 Grand plie, por de bras, rond de jamb en lair, позы: 
аttitude,terboushon 

баллы 

3 Grand plie, degaje, por de bras с растяжкой, relevelent, rond, tombee 
равновесия с захватом и без захватa, аttitude, terboushon 

баллы 

4 Battement tendu, passe par terre, demi rond, por de bras, pirouettes 
на 360, 720 

баллы 

5 Passe par terre, в demi plie, rond, tombee, battement soutenu, por de 
bras с растяжкой, rond de jamb en lair, pirouettes на 360, 720 

баллы 

6 Demi и grand plie, demi rond, degaje, relevelen, позы: аttitude, 
terboushon, por de bras, равновесия с захватом и без, pirouettes на 
360, 720, tour lent 

баллы 

7 Demi plie, battement tendu, battement jete, grand battement, picce, 
pounte, balance, tombee, grand rond de jamb, равновесия с 
захватом. С прыжками: saute, assamble, jete saute, entrelese, 
pirouettes на 360, 720 

баллы 

8 Grand jete баллы 
9 Jete renverce баллы 

10 Pa de chat баллы 
 

Таблица 4 
Акробатика 

 
1 3 кувырка вперед, прыжок с поворотом на 360 баллы 
2 2 кувырка назад, прыжок, согнув ноги, прыжок „стредл” баллы 
3 Стойка на руках баллы 
4 Переворот боком «колесо» баллы 
5 Разноименный мост (например, с опорой левой руки и правой 

ноги) 
баллы 

 
Таблица 5 

Работа с помпонами 
 

1 Броски помпонов в цель, стоя к ней спиной баллы 
2 Связка из базовых движений черлиденга с броском и ловлей  

помпонов  
баллы 

3 4 „тур-пике” с броском и ловлей помпонов (серия пируэтов с 
передвижением шагом на опорную ногу) 

баллы 

4 Кувырок вперед с броском и ловлей помпонов баллы 
5 Связка „лип-прыжков” с броском и ловлей помпонов  баллы 
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действию между партнерами в команде и работе с
помпонами.

Все элементы экзерсиса, усвоенные у опоры,
совершенствуются на середине, как в отдельности,
так и в сочетании с другими элементами дали воз-
можность составить комплексы упражнений по хо-
реографической подготовке.

Средствами хореографии являются разновид-
ности ходьбы и бега, различные танцевальные со-
единения, общеразвивающие упражнения. Такие
упражнения способствуют мобилизации внимания,
подготавливают суставно-мышечный аппарат, сер-
дечно-сосудистую и дыхательную системы для пос-
ледующей работы. Решения поставленных задач до-
стигается применением большого арсенала
разнообразных движений: элементов классического
танца, элементов народных танцев, элементов сво-
бодной пластики, акробатических и общеразвиваю-
щих упражнений. Данное деление, конечно, являет-
ся условным, поскольку различные средства
хореографической подготовки обогащаются, взаим-
но проникая друг в друга [11].

В тренировочном занятии простые упражне-
ния чаще всего выполняются в различных сочета-
ниях друг с другом, а также с элементами избран-
ного вида спорта (равновесиями, поворотами,
прыжками, элементами акробатики, движениями
свободной пластики).

В хореографии содержатся серии последова-
тельно логически связанных друг с другом упражне-
ний, безошибочное освоение которых даст возмож-
ность овладеть высоким уровнем мастерства.

Подбор упражнений для составления комплек-
сов по акробатической подготовке осуществлялся на
основе изучения методической и спортивной лите-
ратуры по спортивной акробатике и гимнастике и
изучения передовой спортивной практики по осо-
бенностям акробатической подготовки в видах
спорта, традиционно применяющих акробатику.
Нами были апробированы упражнения акробатичес-
кой подготовки, и отобраны наиболее значимые тес-
товые задания.

К основным упражнениям акробатики отно-
сятся движения, разучивание которых связано с фор-
мированием сложного двигательного навыка.

Отбирались собственно акробатические, по-
луакробатические, простейшие упражнения (кувыр-
ки, перекаты, стойки, мост), а также упражнения,
подводящие к выполнению сложных акробатических
движений и овладению техникой многообразных и
сложнокоординационных акробатических элементов.

Развитие физических качеств, рост спортивно-
го мастерства, умение быстро осваивать новые дви-
жения зависят от количества и качества подобран-
ных акробатических элементов и несложных
соединений с гимнастическими и танцевальными
движениями. Разнообразные упражнения позволя-
ют поддерживать интерес занимающихся к акроба-
тике и обогащают двигательные умения [2, 5, 6, 9, 10].

Одним из компонентов технической подготов-
ки в черлиденге является «предметная» подготовка

(работа с помпонами), которая складывается из ос-
воения разнообразных движений предметом (брос-
ки и ловля, отбивы, манипуляции). Относительно
простыми по технике исполнения являются махи,
вращения и движения предмета в форме восьмерки,
которые выполняются в постоянном контакте черли-
деров с предметом и зависят от движений самих
спортсменов. Наиболее технически сложной струк-
турной группой являются броски и ловля помпонов.

Учебно-тренировочный процесс не может
проводиться без регулярного контроля технической
подготовленности черлидеров, поэтому необходимы
обоснованные тестовые контрольные упражнения.

Движение, лежащее в основе броска может
изменяться в зависимости от целей деятельности. Эти
цели могут иметь отношение к горизонтальному рас-
стоянию, времени нахождения в воздухе, точности
или скорости движения.

Начальные параметры вылета помпонов име-
ют значение, так как в интервале между броском и
ловлей черлидеры выполняют различные по струк-
туре и координационной сложности движения. Оче-
видно, что от момента броска до момента ловли
спортсмены должны перемещаться вслед за предме-
том со средней скоростью, равной горизонтальной
составляющей перемещения самого предмета. Толь-
ко тогда возможна точная ловля предмета, так как
спортсмены оказываются в зоне его падения [1].

Выбор черлидерами высоты броска и формы
его траектории зависит от состава элементов, выпол-
няемых во время полёта предмета, способа его лов-
ли и композиционного замысла упражнения.

Выводы.
Проведено комплексное исследование, коли-

чественного и качественного анализа полученных
результатов, разработан способ оценки результатов
тестирования специальной двигательной и физичес-
кой подготовленности спортсменов черлиденга на
этапе специализированной базовой подготовки.

Разработанные нами тестовые задания могут
быть использованы тренерами для эффективности
избранных им направлений в тренировочном про-
цессе. Определены наиболее значимые показатели и
уровень физической и технической подготовленнос-
ти спортсменов черлидеров, что важно для анализа
основных средств и методов тренировки. Таким об-
разом, результаты исследования позволили научно
обосновать методику специально-двигательной и фи-
зической подготовленности занимающихся в черли-
денге.

В дальнейшем планируется разработать и эк-
спериментально обосновать модельные характерис-
тики и оценочные шкалы, построить структуру тре-
нировочного процесса в черлиденге на этапе
специализированной базовой подготовки.
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРЕВЕНТИВНОГО
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Маляр Н.С.

Тернопільський національний педагогічний
університет ім. В.Гнатюка

Анотація. В статті вивчено динаміку стану здоров’я дітей
дошкільного віку в Тернопільській області за 2003-2008 рр.
та проаналізовано нормативно-правове та науково-методичне
забезпечення превентивного фізичного виховання дітей у
дошкільних навчальних закладах. Це дозволило теоретично
обґрунтувати необхідність розробки програми превентив-
ного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.
Профілактична спрямованість експериментальних програм
з фізичного виховання дошкільнят носить фрагментарний
характер. Розроблені методики спрямовані на профілактику
та корекцію лише окремих захворювань та відхилень у стані
здоров’я дошкільнят.
Ключові слова: превентивне фізичне виховання, захворю-
вання, профілактика, дошкільнята.
Аннотация. Маляр Н.С. О необходимости превентивно-
го физического воспитания детей  старшего дошкольно-
го возраста. В статье изучена динамика  состояния здоровья
детей дошкольного возраста в Тернопольской области за 2003-
2008 гг. и проанализировано нормативно-правовое и науч-
но-методическое обеспечение превентивного физического
воспитания в дошкольных учебных заведениях. Это позво-
лило теоретически обосновать необходимость разработки
программы превентивного физического воспитания  детей
старшего дошкольного возраста. Профилактическая направ-
ленность экспериментальных программ по физическому вос-
питанию  дошкольников носит фрагментарный характер. Раз-
работанные методики направлены на  профилактику и
коррекцию лишь отдельных заболеваний и отклонений в со-
стоянии здоровья дошкольников.
Ключевые  слова: превентивное физическое воспитание ,
болезни, профилактика, дошкольники.

Annotation. Malyar N.S. About necessity of preventive
physical training of children of the higher preschool
age. In the article the dynamics of being of health of children
of pre-school age is trained in the Ternopil region during 2003-
2008 and the normative-legal and scientific-methodical
providing of preventive physical education of children is
analysed in pre-school educational establishments. It allowed
the substantiate necessity of development of the program of
preventive physical education of children of senior pre-school
age in theory. The preventive orientation of experimental
programs on physical  training of preschool children has
fragmentary character. Designed procedures are guided on
preventive maintenance and correction of only separate diseases
and deflections in a state of health of preschool children.
Keywords: preventive physical education, disease, prophylaxis,
pre-schoolkids.

Вступ.
У наш час проблема здоров’я підростаючого

покоління набула особливої актуальності через стійку
тенденцію до його погіршення. Згідно статистики 80%
дітей молодшого шкільного віку мають проблеми зі
здоров’ям, а за останні роки рівень хронічних захво-
рювань зріс у них на 30% [13]. Це свідчить про деза-
даптацію дітей до нових умов навчання у школі; їх
неготовність до вимог, які висуває сучасна школа,
що підтверджується результатами наукових дослід-
жень Вільчковського Е.С., (1998 р.);

Дубогай О.Д., (2001 р.); Глазиріної Л.Д., (2005
р.). Тому навчальний процес у дошкільному навчаль-
ному закладі не повинен обмежуватись лише навчан-
ням дітей писати, читати та рахувати, але й сприяти
підвищенню рівня психофізіологічної підготовки до
збільшення навантажень у школі на організм і психі-
ку дитини.

Разом з тим, вже у дошкільних навчальних зак-
ладах (ДНЗ) обсяг пізнавальної інформації та розумо-
ве навантаження у режимі дня дошкільників постійно
зростає через використання значної кількості інновац-
ійних навчальних програм та, відповідно, ущільнення
сітки навчальних занять. Внаслідок цього спостерігаєть-
ся перевтома дітей, зниження їх функціональних мож-
ливостей, що негативно позначається не лише на стані
здоров’я дошкільників, але й на перспективах їх по-
дальшого розвитку [12]. Звідси випливає нагальна по-
треба у розробці інноваційних технологій профілакти-
ки захворювань дітей дошкільного віку засобами
фізичного виховання, які базуватимуться на результа-
тах вивчення питання стану їхнього здоров’я.

Зміст превентивного фізичного виховання
дошкільнят повинен визначатися нормативно-право-
вими та науково-методичними засадами, вивчення
яких дозволить сформувати мету та завдання проф-
ілактичного фізичного виховання, виявити напрям-
ки їх реалізації, оцінити досвід науковців у розробці
цієї проблеми.

Робота виконана за планом НДР Тернопільсь-
кого національного педагогічного університету імені
В. Гнатюка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – теоретично обґрунтува-

ти необхідність розробки програми превентивного
фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.
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У процесі дослідження вирішувалися такі зав-
дання:
1. Оцінити динаміку стану здоров’я дітей дошкіль-
ного віку в Тернопільській області за період 2003-
2008 роки.

2. Вивчити нормативно-правове та науково-методич-
не забезпечення превентивного фізичного вихован-
ня дітей у дошкільних навчальних закладах.

Методи дослідження: аналіз державних до-
кументів та науково-методичної літератури, аналіз
даних Тернопільського центру медичної статистики,
аналіз матеріалів всесвітньої мережі Інтернет.

Результати дослідження.
Теоретичні дослідження та практика фізичного

виховання підростаючого покоління свідчать про знач-
не зниження рівня здоров’я дітей дошкільного віку. На
жаль, стан здоров’я дітей дошкільного віку за останні
роки в більшості регіонів України погіршився. Кількість
здорових дітей зменшилася у 3 рази і складає сьогодні
20% від їх загальної кількості [1, 2, 5, 6].

За даними Тернопільського обласного центру
медичної статистики кількість звернень дітей від 0 до 6
років у лікувально-профілактичні заклади з пробле-
мами у стані здоров’я з кожним роком зростає (табл.
1). Так з приводу ожиріння у 2007 році було зафіксова-
но 389 звернень, а у 2008 році –  вже 438. Також збільши-
лась кількість дітей протягом останнього року з хво-
робами: нервової системи (2007 р. – 2920; 2008 р. –
3110); органів дихання (2007 р. – 61243; 2008 р. – 80170);
ендокринної системи (2007 р. – 2345; 2008 р. – 2764);
кістково-м’язової системи (2007 р. – 1901; 2008 р. –
2023) та розладами психіки та поведінки (2007 р. – 1003;
2008 р.– 1146);. Найбільша кількість звернень дітей спо-
стерігалась з проблемами дихальної системи (фарингіт,
ларингіт, трахеїт, пневмонія, риніт, хронічні хвороби
мигдалин та аденоїдів, бронхіт, бронхіальна астма),
особливо у осінньо-зимовий період. Це свідчить про
недостатню оздоровчо-профілактичну роботу з дітьми
у дошкільних навчальних закладах, в тому числі у про-
цесі фізичного виховання.

Разом з тим, порівняння кількості звернень
дітей за 2007-2008 роки виявило тенденцію до несут-
тєвого збільшення хвороб ока та придаткового апа-
рату (4448 проти 4523); системи кровообігу (481 про-
ти 484); сечостатевої системи (2225 проти 2237).

Аналіз результатів профілактичних оглядів
дітей дошкільного віку у м. Тернополі за 2003-2008
рр. показав збільшення кількості оглянутих з пробле-
мами у стані здоров’я. Кількість дівчат і хлопців дош-
кільного віку залучених до профілактичних оглядів за
6 років майже не змінилось. Так у 2003 році було
оглянуто – 6825 дівчат (52,7%) і 6117 хлопців (47,3%).
Протягом 5-ти років відсотковий показник залучених
до профілактичних оглядів коливався у межах від 0 до
3%. У 2008 році оцінювався стан здоров’я 6827 дівчат
(50,1%) і 6807 хлопців (49,1%) (табл. 2).

За результатами профілактичного огляду за
період 2003-2008 років зафіксовано збільшення
кількості дівчат з порушенням гостроти зору від 3,9
до 5,5% по відношенню до загальної кількості огляну-
тих. У хлопців цей показник також зріс від 4,0 до 4,2%.

За досліджуваний період простежується тенденція до
збільшення дітей з порушенням постави: дівчат – від
3,2 до 6,2%; хлопців – від 2,9 до 6,2%. Кількість дітей зі
сколіозом на протязі 2003-2008 років майже не зміни-
лась . Втім, дівчат, з такими порушеннями опорно-
рухового апарату дещо зменшилось від 0,5 до 0,4%; а
у хлопців цей показник залишився сталим (0,3%).

Таким чином, результати профілактичних ог-
лядів дітей дошкільного віку у м. Тернополі з 2003 по
2008 роки показують, що кількість дівчат з порушен-
ням гостроти зору та з порушенням постави є
більшою ніж хлопців. Це дозволить у майбутньому
здійснити диференційований підбір засобів, методів,
методичних прийомів та форм організації превентив-
ного фізичного виховання дошкільнят.

Порівняльний аналіз статистичних даних об-
ласного центру медичної статистики свідчить про те,
що кількість дівчат і хлопців з порушенням гостроти
зору, зі сколіозом та з порушенням постави за 2003-
2008 рр. є приблизно однаковою. Проте, з 2003 по
2005 років, простежується незначне зменшення
кількості дошкільників, як дівчат так і хлопців, з пору-
шенням гостроти зору (відповідно від 3,9 до 3,8% та
від 4,0 до 2,6%); зі сколіозом (відповідно від 0,5 до
0,2% та від 0,3 до 0,1%); з порушенням постави, відпо-
відно від 3,2 до 2,1% та від 2,9 до 2,1%). Протягом
2005-2008 рр. зафіксовано суттєве збільшення
кількості дітей з порушеннями гостроти зору: дівчат
від 3,9 до 5,5%, а хлопців від 2,6 до 4,2%; зі сколіозом,
відповідно від 0,2 до 0,4% та від 0,1 до 0,3%; з пору-
шенням постави як дівчат (від 2,1 до 6,2%) так і хлопців
(від 2,1 до 6,2%). Загальна тенденція до збільшення
кількості захворювань дошкільнят протягом 6 років
обумовлено багатьма чинниками серед яких і зни-
ження їх рухової активності та застарілі підходи до
організації оздоровчо-профілактичної роботи у ДНЗ.

Для зупинки тенденції до погіршення стану
здоров’я дошкільнят важливо не лише долати вже існу-
ючі хвороби, але й організовувати профілактичну
роботу. У нашій державі на законодавчому рівні таке
розуміння проблеми існує. Протягом останніх років
Міністерством освіти і науки було затверджено ряд
державних документів з метою радикальної перебу-
дови системи фізичного виховання підростаючого
покоління, активного впровадження нової концепції
фізичного виховання дітей відповідно до соціальних
та економічних змін, що відбуваються в Україні та
вимог сьогодення в освіті.

У Законі України «Про освіту» (1996 р.) зазна-
чається про важливість організації роботи з фізично-
го виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної
роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів акре-
дитації (стаття 12) [3]. Впровадження в життя поло-
жень закону дасть змогу досягти істотного зниження
захворюваності дітей. Для їх реалізації у 2002 році
Національною доктриною розвитку освіти були виз-
начені пріоритетні напрями розвитку освіти, серед
яких: удосконалення фізичної та психологічної підго-
товки до активного життя дитини на принципах, що
забезпечують оздоровчу спрямованість підходів; ви-
користання різноманітних форм рухової активності
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Таблиця 1 
Кількість звернень дітей віком 0-6 років у лікувально-профілактичні заклади  

Тернопільської області за 2007-2008 роки 
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2007  389 2920 1003 61243 2345 4448 481 1901 2225 

2008  438 3110 1146 80170 2764 4523 484 2023 2237 
 

Таблиця 2 
Результати профілактичних оглядів дітей дошкільного віку м. Тернополя за 2003-2008 роки (віком 0-6 років) 
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та засобів фізичного удосконалення дітей дошкільно-
го віку [11].

У затвердженій постановою Кабінетом
Міністрів України № 14 від 10 січня 2002 року Міжга-
лузевій комплексній програмі “Здоров’я нації” на
2002-2011 роки наголошується на необхідності
здійснення державної політики з питань профілакти-
ки захворювань дітей, розробки та впровадження
профілактичних заходів щодо адаптації дітей до на-
вчального та психоемоційного навантаження у школі.

Згідно Наказу МОН України № 486 (від
21.07.2003 року), починаючи з 2003/2004 навчально-
го року, у дошкільних навчальних закладах передба-
чено запровадження системи організації фізкультур-
но-оздоровчої та спортивної роботи, спрямованої на
оптимізацію режиму навчально-виховного процесу
та збільшення рухової активності дітей [9].

Але вже у Наказі МОН України “Про посилен-
ня роботи щодо профілактики захворюваності дітей
у навчальних закладах та формування здорового спо-
собу життя учнівської та студентської молоді”[10] заз-

начається, що профілактична робота з дітьми дошк-
ільного віку ще не відповідає сучасним вимогам; не
приділяється належна увага санітарно-просвітниць-
ким заходам, недостатньо ефективною є робота з бать-
ками щодо виховання здорової дитини, профілакти-
ки захворювань та їх ускладнень. Інший Наказ МОН
України

2005 року “Про затвердження Положення про
організацію фізичного виховання і масового спорту
в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-техніч-
них навчальних закладах України” наголошує, що
шляхи посилення профілактичної роботи з дітьми
дошкільного віку повинні базуються на принципах
оздоровчої спрямованості фізичного виховання.

Керуючись принципами єдності розвитку, ви-
ховання, навчання і оздоровлення дітей та відповідн-
істю змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особли-
востям розвитку та  стану здоров’я дитини
дошкільного віку у 2006 році було затверджено Закон
МОН України “Про дошкільну освіту” (статті 3, 7, 11)
[4], де наголошується на необхідності посилення проф-
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ілактичної роботи для збереження та зміцнення фізич-
ного, психічного і духовного здоров’я дитини.

Перелік законів, наказів, постанов свідчить про
належний рівень нормативно-правового забезпечен-
ня процесу фізичного виховання дітей дошкільного
віку, втім аналіз статистичних даних фіксує погіршен-
ня стану здоров’я дошкільнят [1, 7, 13]. Це вимагає
розробок нових інноваційних програм превентивно-
го фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Аналіз науково-методичного забезпечення
фізичного виховання дітей дошкільного віку виявив,
що проблемі якісної та ефективної організації проце-
су фізичного виховання дошкільнят присвячені робо-
ти цілого ряду науковців. Впровадження елементів
спортивного характеру у навчальні програми фізич-
ного виховання дошкільнят вважають доцільним Адаш-
кявичене Е.Й. (1983 р.), Голощекина М.П. (1987 р.),
Волоков (1990 р.), Стрельцов В.П., Баннікова Т.А. (2003
р.), Жигало Г., Іванов М., (2004 р.), Пангелова Н.Є. (2005
р.), Конох О.Є. (2006 р.), Ківерник О. (2006 р.). Для роз-
витку фізичних якостей дошкільнят розробили програ-
ми фізичного виховання Ококіна Т.І. (1980 р.), Вікулов
А.Ф., Бутін І.М. (1996 р.), , Калініченко О. (2005 р.),
Вільчковський Е.С. (2006 р.) Балацька Л.В. (2006 р.)
Лущик І.В. (2007 р.). Чимало робіт присвячені проф-
ілактиці та корекції відхилень у опорно-руховому апа-
раті дітей дошкільного віку: Ляндрес З.А., Зайдель О.П.
(1977 р.), Дубогай О.В. (1995 р.), Шарманова С.Б. (1999
р.), Нарскін Г.І. (2002 р.), Макарова Е.В. (2003 р.), Гу-
терман Т.А. (2005 р.), Бондарь Е.М. (2006 р.), Пенькова
Н.В. (2006 р.). На думку Юр’євої Л. (2001 р.), Бабюка С.
(2006 р.) необхідно посилити роботу з батьками щодо
фізичного виховання їхніх дітей-дошкільнят. Спіріна
В.П. (1978 р.), Дикий Б.В. (2006 р.) обґрунтували
доцільність використання у оздоровчих заняттях загар-
тування холодними водними процедурами. Проте,
дослідниками мало уваги приділяється превентивно-
му фізичному вихованню дітей старшого дошкільно-
го віку, а профілактична спрямованість розроблених
експериментальних програм з фізичного виховання
дошкільнят носить фрагментарний характер, створені
методики спрямовані на профілактику та корекції ок-
ремих захворювань та відхилень у стані здоров’я дош-
кільнят, експериментальні програми профілактики зах-
ворювань дошкільнят спрямовані не на їх
попередження, а на зниження імовірності їх розвитку
(вторинну профілактику).

Сучасний стан фізичного виховання дітей
дошкільного віку характеризується недостатньою
ефективністю, яка не може забезпечити необхідно-
го рівня фізичного здоров’я дошкільників. Застосу-
вання традиційних форм і методів фізичного вихо-
вання дошкільників ще й досі не орієнтовано на
профілактику відхилень від норми і не сприяє ак-
тивному попередженню функціональних порушень,
хронічних захворювань.

Отже, належне нормативне-правове забезпе-
чення фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ, з
однієї сторони, та тенденція до погіршення стану здо-
ров’я сучасних дошкільників і молодших школярів і
відсутність наукового комплексного підходу до проф-

ілактики захворювань дітей дошкільного віку, з іншої
сторони, зумовлюють необхідність розробки програ-
ми превентивного фізичного виховання дітей стар-
шого дошкільного віку.

Висновки.
Аналіз спеціальної літератури та документів,

що регламентують організацію навчально-виховно-
го процесу у дошкільних навчальних закладах дозво-
ляє зробити такі висновки:
1. Аналіз статистичних даних Тернопільського цент-
ру медичної статистики свідчить про значне зни-
ження рівня здоров’я дітей дошкільного віку на
протязі 2003-2008 років.

2. Міністерством освіти і науки України здійснюється
належне нормативно-правове забезпечення
фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних на-
вчальних закладів. Проте, ці документи носять дек-
ларативний характер і не вирішують всіх проблем
оздоровчо-профілактичної роботи в дошкільних
навчальних закладах.

3. Профілактична спрямованість експериментальних
програм з фізичного виховання дошкільнят носить
фрагментарний характер; розроблені методики
спрямовані на профілактику та корекцію лише ок-
ремих захворювань та відхилень у стані здоров’я
дошкільнят; методичні рекомендації, переважно,
спрямовані не на первинне попередження захво-
рювань, а на зниження імовірності їх розвитку (вто-
ринну профілактику).

Подальші кроки вирішення проблеми проф-
ілактики захворювань дошкільнят передбачають про-
ведення глибокого аналізу стану фізкультурно-оздо-
ровчої роботи в дошкільних навчальних закладах та
розробку змісту програми превентивного фізично-
го виховання дітей старшого дошкільного віку.

Література:
1. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного вихован-
ня дітей дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336 с.

2. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей
дошкольного возраста: пособие для педагогов дошк. Уч-
реждений / Л.Д, Глазырина, В.А. Овсякин. – М.: Гумани-
тар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 175 с.

3. Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96 – ВР.
4. Закон України «Про дошкільну освіту» від 19.12.2006 р.
№ 2628-III, із змінами.

5. Кенеман А.В. Теория и методика физического воспита-
ния детей дошкольного возраста. – М., 1985. – С. 31-35.

6. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индиви-
дуального здоровья человека: Введение в общую и приклад-
ную валеологию: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-
дений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.

7. Лущик І.В. Фізичне виховання дітей дошкільного віку.
Шостий рік життя: Метод. посіб. – Х.: Вид. група “Осно-
ва”, 2007. – 224 с.

8. Мелешко В., Шуба Л. Фізична культура для дітей 5-6 років
з приоритетним використанням засобів оздоровчої спря-
мованості. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. //
Зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. Випуск № 5. С. 97-99.

9. Наказ МОН України № 486 від 21.07.2003 «Про систему
організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної ро-
боти дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів».

10.Наказ МОН України та Міністерства охорони здоров’я
України № 242/178 від 21.04.2003.«Про посилення ро-
боти щодо профілактики захворюваності дітей в навчаль-
них закладах та формування здорового способу життя
учнівської та студентської молоді».



76

11.Національна доктрина розвитку освіти (затверджена Ука-
зом Президента від 17.04.2002 р. № 347/2002).

12.Організація оздоровчої роботи в ДНЗ / Уклад.Л.А. Швай-
ка. – Х.: Вид. група “Основа”, 2008. – 253 с.

13.Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / За
ред. Ю.В. Вороненька, – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008.
– 677 с.

Надійшла до редакції 11.03.2009р.
gk_te@ukr.net

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Микитюк О.М.
Львівський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Анотація. У статті досліджуються питання формування здо-
ров’язберігаючої компетентності учителів в умовах навчаль-
но-виховного процесу, окреслення структурних компонентів
здоров’язберігаючої компетентності. Необхідно розв’язати
суперечність між зрослою вимогою суспільства до здоров-
’язберігаючої компетентності вчителів і недостатньою тео-
ретико-методологічною і методико-технологічною розроб-
леністю проблеми її формування.
Ключові слова: формування, навички , здоровий, життя,
формування, виховний, процес.
Аннотация. Микитюк О.М . Проблемы  формирования
здоровесберегающей компетентности  учителей  в усло-
виях учебно-воспитательного  процесса . В статье иссле-
дуются вопросы формирования здоровьесберегающей ком-
петентности преподавателей в условиях учебного процесса,
а также выделение структурных компонентов здоровьесбе-
регающей компетентности. Необходимо решить разногла-
сия между выросшим требованием общества к здоровьесбе-
регающей компетентности учителей и  недостаточной
теоретико-методологической и методико-технологической
разработанностью проблемы ее формирования.
Ключевые слова: формирование, навыки, здоровый, жизнь,
формирование, воспитательный, процесс.
Annotation. Mykytyuk O. Problems of formation health
saving competence of teachers of conditions of teaching
and educational process. In the article are investigated
questions of formation health saving competence of teachers
of conditions of educational process, and also allocation of
structural components health saving competence. It is necessary
to solve disagreements between the evolved requirement of a
society to health saving competence of teachers and insufficient
theoretical  methodological  and methodical  technological
development of a problem of its formation.
Key words: formation, skills , healthy,  life,  formation,
educational, process.

Вступ.
Освіта ХXI століття – це освіта для людини. Зав-

данням сучасної школи є виховання компетентної
особистості, яка володіє не лише знаннями, високи-
ми моральними якостями і є професіоналом, а й уміє
діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовую-
чи знання й беручи на себе відповідальність за свою
діяльність. Натомість школа сьогодні недостатньо на-
вчає школярів приймати рішення, використовувати
інформаційні та комунікативні технології, критично
мислити, бути компетентним у своїй діяльності тощо.
Зміст освіти сьогодні не відповідає потребам сусп-
ільства на ринку праці, не спрямований на набуття

необхідних ключових компетентностей. Але впровад-
ження компетентнісного підходу в практику освітньої
системи стикається із серйозними утрудненнями, за-
лишаючись проблемою надзвичайно важливою і
водночас неоднозначною з огляду на те, що:
- компетентність має бути кінцевим результатом на-
вчання і це зумовлює необхідність цілеспрямова-
ної діяльності щодо її формування;

- недостатньо розроблено критерії оцінювання сфор-
мованості компетентності;

- додаткові труднощі створює нерозуміння вчителя-
ми глибини сутності цього поняття

Компетентнісно-орієнтована освіта – складна,
багатоаспектна проблема, котра на сьогоднішній день
не є достатньо дослідженою. У сучасній науці не існує
загальноприйнятого визначення компетенції, хоча її
концепція перебуває у стадії розвитку.

У психолого-педагогічній теорії і практиці існу-
ють різноманітні підходи до розуміння термінів „ком-
петенція” та „компетентність”. Поняття компетенція і
компетентність трактуються по-різному. Словник іно-
земних слів розкриває поняття „компетентний” як
такий, що володіє компетенцією – колом повнова-
жень певної галузі, особи або колом справ: competent
(франц.) – компетентний, правомірний; competens
(лат.) – відповідний, здібний; competence (англ.) –
здібність (компетенція).

 Навчання -це цілеспрямований процес (сис-
тематичний і організований) формування й розвит-
ку у учнів якостей, необхідний їм для виконання на-
вчальної діяльності. Навчання умовах
здоров’язберігаючої педагогіки містить у собі пере-
дачу знань, умінь і навичок , які сприяють форму-
вання уяви про здоров’язбереження, що допоможе
надалі учням і педагогам охороняти і зберігати як своє
власне здоров’я так і здоров’я оточуючих людей.

В ієрархії чинників активної життєдіяльності,
творчого потенціалу та самореалізації педагога важ-
ливе місце належить його професійному здоров’ю.
Під професійним здоров’ям у психолого-педагогічній
науці розуміють здатність організму зберігати і акти-
візувати компенсаторні, захисні, регуляторні механі-
зми, що забезпечують працездатність, ефективність і
розвиток особистості учителя у всіх умовах протікан-
ня педагогічної діяльності. Професійне здоров’я пе-
дагога позначається на здоров’ї його учнів і на ре-
зультатах всієї навчально-виховної роботи.

Серед складових ключових компетентностей,
що мають стосунок до проблеми збереження і
зміцнення здоров’я фахівця, науковці виділяють: ком-
петентність здоров’язбереження (І.Зімняя, В.Сергіє-
нко); здатність протистояти професійним деформац-
іям як складову особистісної компетентності;
здатність до індивідуального самозбереження, не-
піддатливість професійному старінню як складову
індивідуальної компетентності (А.Маркова); здатність
до збереження і зміцнення професійного здоров’я
(Л.Мітіна); професійну витривалість як складову соц-
іальної компетенції (В.Байденко) тощо.

 Компетентність здоров’язбереження розгля-
дається як основа буття людини, де основним є усві-
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домлення важливості здоров’я, здорового способу
життя для всієї життєдіяльності особистості [1]. Ком-
петентність здоров’язбереження педагога — це ха-
рактеристики, особливості, які спрямовані на збере-
ження фізичного, психічного, соціального, духовного
здоров’я — свого та оточуючих, а також сприяння
збереженню, зміцненню здоров’я учнів на уроках і в
позаурочній діяльності

Освіта, компетентність і здоровий спосіб жит-
тя у ХХІ ст. повинні домінувати серед важливих фак-
торів забезпечення безпеки життя кожної людини.
Вчителю у школі належить важлива соціальна функ-
ція в передачі знань і умінь здоров’язбереження, тому
формування здоров’язберігаючої компетентності
вчителів та учнів є необхідною та обов’язковою ком-
понентою його біологічної підготовки. Аналіз педа-
гогічних досліджень і практичного досвіду свідчать
про зростаючий інтерес до питань, пов’язаних із здо-
ров’язберігаючої компетентністю вчителів. Проте
проблема її формування залишається не вирішеною.
Основними причинами цього є:
- відсутність загальновизнаного розуміння здоров’-
язберігаючої компетентності вчителів як комплек-
сного феномену, який має великий потенціал для
покращення рівня здоров’я учасників навчально-
виховного процесу;

- не розробленість змістового і методико-технологіч-
ного аспекту формування основ здоров’язберіга-
ючої компетентності вчителів;

- питання формування навичок здорового способу
життя у шкільному середовищі.
У створення здоров’язберігального освітнього сере-
довища для учасників навчально-виховного про-
цесу, формування навичок здорового способу
життя важлива і основна роль відводиться учителю
[1-7]. Особистість вчителя і його професійна підго-
товка завжди займала і займає одне із центральних
місць в системі педагогічної освіти. Невипадково
важливим науковим напрямком в галузі освіти була
і залишається подальша розробка проблеми про-
фесійної підготовки вчителя.

Соціально-оздоровча функція освіти актуалі-
зує проблему формування здоров’язберігаючої ком-
петентності вчителя. Провідне місце у цьому напрям-
ку належить вчителю біології, основ здоров’я та
фізичної культури, від компетентності яких багато в
чому залежить здоров’я і працездатність нації.

Останнім часом обґрунтоване занепокоєння
викликає стан здоров’я школярів. За даними Міністер-
ства охорони здоров’я серед дитячого населення за
останнє десятиліття істотно (в 1,5 – 3 рази) зросла ча-
стота хронічних захворювань, які призводять до інва-
лідності. Це хвороби нервової, ендокринної, серце-
во-судинної, шлунково-кишкової, кістково-м’язової
систем. Серед наших першокласників тільки 5-9 %
практично здорових дітей. Кількість хронічно хворих
дітей збільшується за роки навчання у 2,5 рази [7].

Спеціалісти вказують на різні причини неза-
довільного рівня здоров’я сучасних школярів, серед
яких відсутність в школі ефективної моделі виховання
свідомого і дбайливого ставлення до власного здоро-

в’я. Сьогодні постала проблема створення нової гу-
маністичної моделі розвитку освіти, в центрі уваги
якої – інтереси, потреби, мотиви та здоров’я конкрет-
ної людини [6].

Робота виконана на кафедрі життєвих компе-
тентностей ЛОІППО.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Постановка завдання. Формування нової мо-

делі освіти і виховання вимагає формування здоров-
’язберігаючої компетентності усіх вчителів, особли-
ва велика роль припадає на вчителів біології, основ
здоров’я, фізичної культури в першу чергу. Дослід-
жуючи цю проблему, виникла потреба її теоретич-
ного обґрунтування. Основним напрямком теорети-
ко-методологічного обґрунтування зазначеної
проблеми є визначення дефініцій цього процесу.
Очевидним є той факт, що формування здоров’язбе-
рігаючої компетентності вчителів залежатиме від за-
гальнотеоретичних поглядів спеціалістів на суть і скла-
дові понять компетентність, компетенції і
здоров’язберігаюча компетентність.

Результати досліджень.
Поняття компетентності вчителів визначаєть-

ся багатьма чинниками, оскільки саме компетент-
ності, на думку багатьох міжнародних експертів, є
тими індикаторами, що дозволяють визначити го-
товність випускника школи до життя, його подаль-
шого особистого розвитку й до активної участі в житті
суспільства. Для набуття учнями здоров’язберігаль-
ної компетентності потрібне здоров’язберігаюче
шкільне середовище.

Аналізуючи сучасні джерела в психолого-пе-
дагогічній галузі знань, не було виявлено загальноп-
рийнятого терміну „компетентність”. Це обумовле-
но тим, що фахівці пов’язують поняття
„компетентність” з різними аспектами життєдіяль-
ності людини. Спеціалісти виділяють ключові, життєві,
освітні, професійні та інші компетентності людини.

Більшість авторів пов’язують поняття „компе-
тентність” з професійною діяльністю людини. Ком-
петентність розглядається як сукупність знань, умінь,
навиків, способів і засобів досягнення цілей, а також
уміння актуалізувати опановані знання й уміння в
потрібний момент і використати їх у процесі реалі-
зації професійних функцій [2].

За означенням ряду учених, поняття життєвих
компетентностей належить до сфери узагальнених
понять, що містить комплекс різних компонентів –
знань, умінь, навичок, взаємовідносин, цінностей та
інших чинників, які становлять особистісні й суспільні
аспекти життя та діяльності людини і від яких зале-
жить особистий та суспільний прогрес. Якщо сфера
життя, в якій людина відчуває себе компетентною
(тобто здатною ефективно функціонувати), є вузь-
кою, наприклад, у рамках певної наукової дисциплі-
ни, то можна говорити про предметну чи галузеву
компетентність.

В.В Раєвський та А.В. Хуторський виокремлю-
ють освітні компетенції як складні узагальнені спосо-
би діяльності, що їх опановує учень під час навчання,
і компетентність є результатом набуття компетенцій.
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О. Крисан, узагальнюючи досвід різних країн,
зазначає, що спостерігається тенденція до розробки
системи компетентностей на різних рівнях змісту.
Таку систему можуть складати „надпредметні”
(міжпредметні) компетентності; загальнопредметні –
їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого
предмета; спеціально-предметні – ті, що їх набуває
учень при вивченні конкретного предмета [4].

Отже, під компетентністю людини педагоги
розуміють спеціально структуровані знання, умін-
ня, навички і ставлення, що їх набувають у процесі
навчання. Вони дозволяють людині ідентифікувати і
розв’язувати незалежно від контексту проблеми, ха-
рактерні для певної сфери діяльності.

Аналіз нормативно-правових документів і
спеціальної літератури виявив також відсутність од-
ностайності у трактуванні поняття „здоров’язберіга-
юча компетентність”, що пояснюється його поліфун-
кціональним характером.

В Національній доктрині розвитку освіти Украї-
ни основна увага звертається на необхідність пропа-
ганди здорового способу життя, стимулювання у мо-
лоді прагнення до здорового способу життя,
забезпечення індивідуального підходу під час занять
фізичними вправами, можливості набуття кожною
людиною необхідних науково обґрунтованих знань про
здоров’я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи
протидії хворобам, про методики досягнення високої
працездатності та тривалої творчої активності [9-13].

В Національній доктрині розвитку фізичної
культури і спорту зазначається, що зміст і обсяг за-
нять фізичними вправами повинні визначатися на
підставі науково обґрунтованих норм для окремих
груп населення, наявних мотивів і цінностей, з ураху-
ванням характеру рухової активності людини у про-
фесійній діяльності, навчанні та побуті. Першочер-
гового значення набуває формування у громадян
переконання у необхідності регулярного використан-
ня різноманітних форм фізичного виховання та ма-
сового спорту [12].

Отже, створення здоров’язберігального освіт-
нього середовища для учасників навчально-виховно-
го процесу повинно базуватись на виконанні таких
функцій вчителями:
1)гностично- дослідницька функція - забезпечувати
мінімальне накопичення наукових знань, необхідних
для формування учнями власного здоров’я та інди-
відуальної програми здорового способу життя.

2)компенсаторну функцію - ліквідувати прогалини в
базовій освіті учнів щодо збереження і зміцнення
здоров’я.

3)прогностичну функцію - попереджувати негативні
прояви поведінки учнів з урахуванням їх вікових
особливостей.

 На нашу думку, проблеми формування здо-
ров’язберігаючої компетентності учителів в умовах
навчально- виховного процесу  можуть бути подо-
лані при використанні таких структурних компонентів
здоров’язберігаючої компетентності:
- мотиваційно-ціннісний компонент – передбачає
потребу вчителя у вдосконаленні знань, прагнення

до самоосвіти; розуміння необхідності значущості
цих знань у житті людини і в професійній діяльності

- когнітивний компонент характеризується об’ємом
знань, їх системністю, глибиною, міцністю, усвідом-
леністю;

- операційно-діяльнісний компонент передбачає су-
купність умінь і навичок, які формуються у про-
цесі вивчення дисциплін;

- рефлексивний компонент передбачає усвідом-
лення, аналіз власного досвіду і результатів своєї
діяльності.

Усе це сприяє тому, що у освітньому просторі
України виникло соціальне замовлення - створення
необхідних соціально- педагогічних та організаційно-
методичних, кадрових умов для відпрацювання мо-
делей загальноосвітних навчальних закладів, які б
сприяли збереженню та зміцненню здоров’я учнів,
вчителів шляхом впровадження здоров’язберігаючих,
здоров’яформуючих, здоров’язміцнюючих педагог-
ічних технологій і виховання.

Сукупність усіх факторів, які впливають на
учнів в процесі навчання, формує здоров’язберігаль-
не освітнє середовище.

Середовище школи - це сукупність умов і
впливів, в тому числі і людських, які оточують учня,
це простір і умова повноцінного життя всього
шкільного колективу. В педагогічному сенсі середо-
вище – це життєвий простір учня, який активно чи
пасивно впливає на його свідомість, почуття, вчин-
ки, ставлення. Властиво, таке здоров’язберігальне
освітнє середовища формує у учнів позитивну мо-
тивацію на здоровий спосіб життя, забезпечує фор-
мування та розвиток навичок збереження та зміцнен-
ня здоров’я. Учні повинні вдосконалювати свої
фізичні можливості і зміцнювати власне здоров’я не
тільки в режимі щоденних уроків фізкультури, а й
різноманітних спортивних секціях та об’єднаннях,
пройти поглиблене медичне обстеження, скласти
програму зміцнення власного здоров’я.

Створення здорового середовища має велике
значення для цілісного розвитку особистості, оскіль-
ки організація навчально- виховного процесу в таких
умовах дає змогу учням реалізувати свої здібності в
різних сферах діяльності.

Висновки.
1. Під компетентністю людини педагоги розуміють
спеціально структуровані знання, уміння, навички
і ставлення, що їх набувають у процесі навчання.
Вони дозволяють людині ідентифікувати і розв’язу-
вати незалежно від контексту проблеми, характерні
для певної сфери діяльності.

2. Суть поняття „здоров’язберігаюча компетентність”
вчителів досліджена недостатньо, а тому вимагає
подальших наукових пошуків.

3. Необхідно розв’язати суперечність між зрослою
вимогою суспільства до здоров’язберігаючої ком-
петентності вчителів і недостатньою теоретико-ме-
тодологічною і методико-технологічною розробле-
ністю проблеми її формування.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем пробле-
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ми формування здоров’язберігаючої компетентності
учителів в умовах навчально- виховного процесу.
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ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Міненок А.О.
Чернігівський державний педагогічний

 університет імені Т.Г.Шевченка

Анотація. В статті проаналізовано деякі шляхи реформу-
вання освіти в галузі фізичної культури і спорту згідно нової
освітньої парадигми . Розглядаються сучасні тенденції роз-
витку суспільства, що висувають перед фахівцями, які пра-
цюють в галузі фізичної культури і спорту, якісно нові вимо-
ги , які пов’язані  з поглибленням проблемного поля їх
професійної діяльності. Вказується на важливість свідомої
мотивації та прагнення до фахового самовдосконалення май-
бутнього вчителя фізичної культури.
Ключові слова: освіта, здоров’я, реформа, професія, сусп-
ільство.
Аннотация. Миненок  А.А. Пути реформирования обра-
зования в области физической культуры и спорта. В ста-
тье проанализировано некоторые пути реформирования об-
разования  в  области физической культуры и спорта
соответственно новой парадигмы  образования. Рассматри-
ваются современные тенденции развития общества, что выд-
вигают  перед специалистами, которые работают в сфере
физической культуры и спорта, качественно новые требова-
ния, которые связаны с углублением проблемного поля их
профессиональной деятельности. Указывается на важность
сознательной мотивации и стремления к профессионально-
му самосовершенствованию будущего учителя физической
культуры.
Ключевые  слова: образование, здоровье, реформа, про-
фессия, общество.

Annotation. Minenok A.O. The ways of educational
reformation in the field of physical culture and sport. In
this article are analyzed some ways of educational reformation
in the field of physical education and sport according to the new
educational paradigm. The new tendencies of society
development that are in the physical culture and sport specialists’
work sphere that is connected with the extension of problematic
field in their professional activity have been worked out. The
importance of conscious motivation and aiming to professional
development of the future physical education teacher.
Key word: education, health, reform, profession, society.

Вступ.
Згідно з прийнятим у 1998 р. міжнародним

документом “Політика досягнення здоров’я для всіх
у ХХІ столітті” усі держави-члени Євробюро ВООЗ
(Всесвітньої організації охорони здоров’я), у тому
числі й Україна, повинні здійснювати політику фор-
мування здорового способу життя населення, і особ-
ливо молоді, на державному, регіональному та місце-
вому рівнях. Особлива увага приділяється державою
проблемам здоров’я молоді і створенню норматив-
но-правової та освітньої бази для формування здо-
рового способу життя підростаючого покоління. Для
вирішення цієї проблеми прийнята ціла низка дер-
жавних документів. Зокрема, це Державна національ-
на програма “Освіта”(Україна ХХІ століття), Концеп-
ція національного виховання, Національна програма
“Діти України”, Цільова комплексна програм “Фізич-
не виховання – здоров’я нації” тощо [5,6,7,9].

Відбувається зміщення акцентів діяльності
вищої школи згідно нової освітньої парадигми, пріо-
ритетами якої є інтереси людини, а звідси, нові вимо-
ги суспільства до освітнього рівня та професійної
спрямованості фахівця, нова концепція державної
політики у сфері фізичної культури і спорту, суть якої
полягає у переході від формальної погоні за масові-
стю фізкультурно-спортивного руху до рекреаційно-
оздоровчого і профілактичного ефекту, утвердженні
здорового способу життя. Все це обумовлює не-
обхідність модернізації змісту медико-біологічної
підготовки як необхідної бази для формування оздо-
ровчих знань, умінь та навичок студентів факультету
фізичного виховання відповідно до сучасних вимог,
тенденцій суспільного розвитку, інноваційних про-
цесів і технологій [4,8].

Основними шляхами модернізації змісту про-
фесійної підготовки студентів факультету фізичного
виховання є наповнення його відповідно до вимог
концепцій державної фізкультурно-спортивної пол-
ітики та безперервної валеологічної освіти в Україні,
згідно програми з основ здоров’я і фізичної культури
для загальноосвітніх закладів, професійно-приклад-
ною спрямованістю процесу підготовки фахівця.

Розглядаючи державну політику в галузі фізич-
ного виховання і спорту, яка реалізується через Цільо-
ву комплексну програму „Фізичне виховання – здо-
ров’я нації”, спостерігаємо принципові зміни у
вимогах до підготовки фахівця у галузі фізичної куль-
тури і спорту. Реалізація нової Концепції вимагає
модернізації системи підготовки фахівців у галузі
фізичної культури для вирішення основних завдань
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Програми:
- сприяння духовному і фізичному розвитку молоді,
виховання у неї почуття громадянської свідомості
та патріотизму, бажання активно сприяти утверд-
женню державності в Україні;

- розвиток фізкультурно-спортивного руху в Україні
з урахуванням змін у всіх сферах суспільного жит-
тя та ціннісних орієнтаціях населення України;

- забезпечення переорієнтації практичної діяльності
галузі на розв’язання пріоритетної проблеми –
зміцнення здоров’я населення засобами фізично-
го виховання, фізичної культури і спорту;

- створення умов для задоволення потреб кожного
громадянина України у зміцненні здоров’я, фізич-
ному та духовному розвитку;

- виховання у населення України відповідних моти-
ваційних та поведінкових характеристик, активної
соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя.

А основними напрямками реалізації цих зав-
дань є:
- впровадження дієвої системи фізкультурної про-
світи населення, яка б сприяла формуванню тра-
дицій і культури здорового способу життя, прести-
жу здоров’я, залученню громадян до активних
занять фізичною культурою і спортом;

- реформування організаційних основ фізкультурно-
спортивного руху, стимулювання створення широ-
кої мережі фізкультурно-спортивних клубів, які за-
безпечили б належне проведення
фізкультурно-оздоровчої роботи;

- визначення та задоволення загальнодержавних і ре-
гіональних потреб у кваліфікованих кадрах; підготовка
нового покоління спеціалістів, підвищення їх профес-
іоналізму на всіх рівнях діяльності у сфері фізичного
виховання, фізичної культури і спорту [9].

Як справедливо вказують В.К. Бальсевич і Л.І
Лубишева в основі фізичної культури лежить
діяльність, спрямована на певні перетворення тіла
людини, його фізичного стану. Вона містить у собі
соціально сформовані засоби, механізми і результа-
ти діяльності, пов’язані з нею норми і правила повед-
інки, емоційні реакції, знання, інтереси, потреби,
ціннісні орієнтації, до яких входять ще і соціальні інсти-
тути, відносини тощо. Тому не випадкова спрямо-
ваність фахівців з фізичного виховання до здорового
способу життя, до розробки авторських програм з
фізичної культури, фізичного виховання, до пошуку
ідей здоров’ябудівництва і здоров’ятворчості [2,8].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Аналіз шляхів реформування освіти в галузі

фізичної культури і спорту згідно нової освітньої па-
радигми, пріоритетами якої є інтереси людини, а звідси,
нові вимоги суспільства до освітнього рівня та про-
фесійної спрямованості фахівця. Метою інформацій-
ного забезпечення галузі є впровадження дієвої сис-
теми фізкультурної просвіти населення України, яка
сприяла б формуванню здорового способу життя,

престижу здоров’я як найвищої гуманістичної цінності
та пріоритетного напряму державної політики.

Результати досліджень.
Фізичне виховання являє собою соціально-

педагогічний процес, спрямований в кінцевому ре-
зультаті на досягнення фізичної досконалості. Він
поєднує такі основні компоненти, як оздоровчий, при
реалізації якого оптимізуються форми і функції орган-
ізму людини, розвиваючий – підвищується рівень
фізичних (рухових) здібностей і якостей, освітній –
розширюється й удосконалюється обсяг знань, рухо-
вих навичок і умінь [1,4,9].

Ефективність фізичного виховання школярів
визначається значною мірою пріоритетними підхо-
дами до оптимізації його складових. Співвідношення
оздоровчого, розвиваючого і освітнього компонентів
у навчальному процесі, в першу чергу, повинно виз-
начатися фізичним здоров’ям конкретного учня
(рівнем відповідності нормі показників функціональ-
них систем організму). При нормальному стані фун-
кціональних систем організму учнів усі три компо-
ненти можуть бути реалізовані в навчально-вихов-
ному процесі в оптимальному обсязі. Звідси випли-
ває актуальність підготовки майбутнього вчителя
фізичної культури з питань теоретичних основ моні-
торингу основних показників здоров’я і подальшої
валеологічної діагностики [2,3].

Дієвий приклад і як відправна точка даного
процесу для наших студентів є моніторинг їх здоро-
в’я з першого по п’яті курси. Сам процес щорічних
досліджень, анкетувань та подальшої обробки даних
для багатьох студентів є початком індивідуальної, твор-
чої, а інколи і наукової роботи, пошуку шляхів оптим-
ізації результатів досліджень. А щодо теоретичних
питань формування стилю оздоровчої самосвідо-
мості, то крім програмних курсів студенти також ма-
ють можливість отримати інформацію що їх цікавить
в рамках позанавчальних занять у вигляді індивіду-
альних консультацій у міні-бесідах, у формі додатко-
вих і самостійних робіт студентів, включаючи підго-
товку рефератів, курсових робіт з тем, що вивчаються,
науково-дослідної роботи гуртків тощо.

Таким чином фактори дослідження включають:
а) навчальний процес з використанням різних методів
поступового прийняття вірних рішень, формулю-
вання думок тощо;
б) удосконалення навчальних програм в напрямку
оздоровчого теоретико-практичного змісту на-
вчальних предметів;
в) власне розроблене методичне забезпечення (мо-
нографія, цикли лекцій, навчальні та робочі про-
грами тощо);
г) підбір проблемних ситуацій, задач оздоровчого
характеру.

Наводимо деякі дані моніторингу. Як приклад
покажемо картину суб’єктивної оцінки індивідуаль-
ного здоров’я студентів. Досліджувані студенти фа-
культету фізичного виховання І, III, V курсів. Питан-
ня анкети звучало так: «Як Ви оцінюєте власне
здоров’я?» Варіанти відповіді: «добре», «задовіль-
но», «незадовільно».
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Статистичні дані про негативну тенденцію ди-
наміки здоров’я молоді в Україні підтверджено на-
шим дослідженням, як видно з рис.1.

Як показали результати дослідження студенти
ІІІ курсу та особливо V курсу більш реально підхо-
дять до оцінки власного здоров’я, тоді як першокурс-
ники завищують реальні показники оцінки, це підтвер-
джують і інші наші дослідження, зокрема, проведення
функціональних проб. За даними анкетування свій
стан здоров’я як “добре” оцінюють 43,2% студентів І
курсу, 60,1% – ІІІ курсу і 41,1% – V курсу; “задовіль-
не” – відповідно 52,8%, 37,3% та 46,2% студентів; “не-
задовільне” – відповідно 4,1%, 2,7%, 13%. Наведені
дані дозволяють констатувати зміну психологічного
сприйняття проблеми здоров’я у студентів як свідчен-
ня опанування ними навчальними дисциплінами
медико-біологічного і валеологічного спрямування.
Уявлення про здоров’я як про одну з найвищих цінно-
стей людського життя, усвідомлення таких понять як
“донозологічний стан”, “прихований період розвит-
ку хвороби”, засвоєння методів функціональної діаг-
ностики і самодіагностики, знання факторів, що впли-
вають на формування і збереження здоров’я тощо –
це ті причини, які не дають людині з високим рівнем
сформованості валеологічної культури оцінювати
своє здоров’я як хороше.

А завищена суб’єктивна оцінка здоров’я пер-
шокурсників свідчить про недостатній рівень знань
про свій організм, його можливості, резерви тощо.

Обговорення. Головним підсумком ідеї дослі-
дницької роботи слід вважати той факт, що корінним
чином у студентів третього, а особливо п’ятого курсів
змінюється ставлення і розуміння не тільки до спе-
цифіки оздоровчої спрямованості освітньо-виховної
діяльності, а також і реальне відношення до індивіду-
ального здоров’я, розуміння якісного компоненту
здорового способу життя і повсякденного стилю оз-
доровчої поведінки, осмислення причин його зни-
ження і засобів впливу, потреби в зміні типу оздоров-
чої самосвідомості як власної, так і школярів. Це
відображається в реальних показниках зміни спосо-
бу життя студентів, значного збільшення бажаючих
до активних занять в групах підвищення спортивної
майстерності, наукові підходи до необхідності проду-
маного збалансованого харчування, режим фізичних
навантажень та відпочинку тощо. Можемо спостер-

ігати прояви неудавано щирого інтересу і зацікавле-
ності до вибраної професії, особливо після проход-
ження педагогічної практики.

Педагогічні ВНЗ мають формувати в майбут-
нього вчителя не тільки професійні здібності, але й
морально-психологічні та соціально-етичні норми
поведінки на рівні партнерського діалогу в різних на-
прямках оздоровчого процесу. Цей підхід створює
інтегроване уявлення про зміст професійної діяль-
ності, що в цілому сприяє розвитку самостійності
прийняття рішень, самоосвіті, професійній самовиз-
наченості тощо. Важливою складовою професійній
підготовці майбутнього вчителя фізичної культури
має бути формування в нього високого рівня оздо-
ровчої свідомості, свідомої мотивації до здорового
способу, прагнення до фахового самовдосконален-
ня [4,5,8].

Можливості організму людини ще й досі не вив-
чені до кінця – це стосується як психічних, так і фізич-
них його резервів. І не зважаючи, сьогодні, на значну
кількість наукових знань щодо теорії і методики здоро-
вого способу життя, потрібно сприймати їх як інфор-
мацію для роздумів. Універсальних рецептів харчуван-
ня, тренування, оздоровлення не існує. Вибір
оптимального режиму способу життя для кожного –
справа індивідуальна. Недотримання цих закономірно-
стей в практиці фізичної культури і спортивних трену-
вань знижує ефективність тренувального впливу, не-
гативно впливає на стан здоров’я, функції окремих
систем організму, рівень фізичної підготовленості та
мотивації до занять. Це буває тоді, коли тренер, праг-
нучи швидко досягти спортивного результату, задо-
вольнивши свої амбіції – застосовує невластиві віку і
ступеню підготовки великі за обсягом та інтенсивні-
стю фізичні навантаження, ускладнює техніку рухів,
часто залучає юних спортсменів до участі в змаган-
нях. В результаті, таке навчання не сприяє розвиткові,
а, навпаки, пригнічує його та шкодить здоров’ю. Су-
часний стан розвитку суспільства висуває перед фах-
івцями, які працюють в галузі фізичної культури і
спорту якісно нові вимоги, що пов’язані з поглиблен-
ням проблемного поля їх професійної діяльності. І
тому, поінформованість вчителя, тренера стосовно
реального рівня здоров’я конкретної дитини, мож-
ливість дослідити результати свого педагогічного впли-
ву підвищує його особисту відповідальність і, водно-
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Рис. 1. Порівняння відповідей студентів щодо суб’єктивної оцінки здоров’я
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час, створює умови до творчого підходу щодо роз-
робки індивідуального оздоровчого маршруту. Тільки
за даних умов стає можливим безпосередній процес
практичного управління здоров’ям.

Висновки.
Наші дослідження підтверджують необхідність

істотного вдосконалення системи фізичного вихован-
ня дітей та молоді, яке повинне супроводжуватися
зміщенням акцентів його цілей і завдань з розвитку
окремих фізичних якостей на:
- озброєння глибокими знаннями про свій організм,
його резервні можливості;

- опанування засобами цілеспрямованого впливу на
фізичний і психічний стан;

- розуміння шляхів збереження й зміцнення власно-
го здоров’я;

- формування свідомої потреби в здоровому способі
життя, культури здоров’я особистості, як складової
загальнолюдської культури.
Загальновідомо, настільки значуща в наш час роль
фундаментально-теоретичних знань у практиці оз-
доровлення. Тому, ми вважаємо, потребує подаль-
ших досліджень діюча система професійної осві-
ти майбутнього вчителя фізичної культури з метою
забезпечення необхідної базової, зокрема, медико-
біологічної підготовки, формування в нього куль-
тури здоров’я і готовності до оздоровчої спрямо-
ваності майбутньої професійної діяльності.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
КРОВИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ

АРТРИТОМ В ПРОЦЕССЕ КУРСА
РЕАБИЛИТАЦИИ СРЕДСТВАМИ КАРАТЭ
Мирная А.В., Шелест Л.А., Маликов Н.В.,

Богдановская Н.В.
Крымский инженерно-педагогический университет
Территориальное медицинское объединение № 2
Запорожский национальный университет

Аннотация. Работа посвящена оценке эффективности реа-
билитации  больных ревматоидным артритом средствами
каратэ. Проведено исследование показателей активности
воспалительного процесса у женщин, больных ревматоид-
ным артритом, впервые и повторно проходивших курс реа-
билитации . Полученные результаты свидетельствует о том,
что разработанный реабилитационный  комплекс, на  фоне
медикаментозного лечения, способствует более интенсив-
ному снижению активности воспалительного процесса. По-
казано, что после повторного курса наблюдались более зна-
чимые  позитивные изменения всех исследованных
показателей. Очевидно , что предложенный комплекс реаби-
литационных мероприятий является адекватным и эффек-
тивным для больных с данной нозологией.
Ключевые  слова: ревматоидный артрит, реабилитация,
каратэ, воспалительный процесс, лабораторные показатели.
Анотація. Мирна Г.В., Шелест  Л.А., Маліков М.В., Бог-
дановська Н.В. Динаміка показників системи  крові у
хворих на ревматоїдний артрит у процессі курсу реабі-
літації засобами карате. Роботу присвячено оцінці ефек-
тивності реабілітації хворих на  ревматоїдний артрит засо-
бами карате. Проведено дослідження показників активності
запального процесу у жінок, хворих на ревматоїдний арт-
рит, які уперше і удруге проходили курс реабілітації. Одер-
жані результати однозначно свідчать про те, що розробле-
ний реабілітаційний комплекс на фоні медикаментозного
лікування сприяє більш інтенсивному зниженню активності
запального процесу. Показано, що після повторного курсу
спостерігались більш значущі позитивні зміни всіх дослідже-
них показників . Очевидно , що запропонований комплекс
реабілітаційних заходів є адекватним і ефективним щодо хво-
рих з даною нозологією.
Ключові слова: ревматоїдний артрит, реабілітація, карате,
запальний  процес, лабораторні показники.
Annotation. Mirnaya A.V., Shelest L.A.,  Malikov N.V.,
Bogdanovskya N.V. Dynamics of the indices of the blood
system of the patients with rheumatoid arthritis during
the process of the rehabilitation course of karate.  The
work is devoted to the estimation of the effectiveness of the
rehabilitation of the patients with rheumatoid arthritis by means
of karate. The investigation of the indices of the activity of the
inflammatory process of the women with rheumatoid arthritis
who took the rehabilitation course of karate for first  time and
repeated has been carried out. The received results show that
the developed complex together with medicine treatment
promotes more intensive lowering of the activity of the
inflammatory process. It’s registered that  more  significant
positive changes of all the investigated indices were observed
after the repeated course.   It’s quite obvious that  this
rehabilitation complex is adequate and effective for the patients
with the given nosology.
Кey words: rheumatoid arthritis, rehabilitation,  karate,
inflammatory process, laboratory indices.

Введение.
Ревматические заболевания суставов во всем

мире и в Украине рассматриваются как одна из наи-
более распространенных патологий, занимающей
третье место после патологий органов кровообра-
щения и пищеварения.
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Как известно, одним из наиболее тяжелых рев-
матических поражений суставов является ревмато-
идный артрит. Он занимает одно из ведущих мест в
ряду ревматических заболеваний, а по тяжести кли-
нической картины и своим последствиям (анкилози-
рование и внесуставные проявления) не имеет себе
равных среди других форм артритов [4, 10, 11].

По данным медицинской статистики в Украи-
не зарегистрировано около 140000 больных ревмато-
идным артритом (284,23 на 100000 взрослого населе-
ния) [17]. В связи с этим необходимо отметить, что
ревматоидный артрит представляет собой не только
медицинскую, но и социальную проблему, так как
вследствие возрастающей распространенности, осо-
бенно среди лиц трудоспособного возраста, прогрес-
сирующее течение приводит к частой инвалидиза-
ции. По статистике уже через 12 месяцев с момента
начала заболевания 10% больных утрачивают трудо-
способность, через 5 лет – до 27%, через 10 лет – 40-
60%. Ревматоидный артрит влияет не только на каче-
ство жизни, но и на ее продолжительность: в среднем
длительность жизни больных с тяжелым течением
ревматоидного артрита меньше ожидаемой на 7 лет
для мужчин и на 4 года для женщин [17].

Этиология ревматоидного артрита до настоя-
щего времени остается не вполне установленной, что
обусловливает необходимость патогенетической на-
правленности лечения [4, 7, 10, 11, 15].

В изучении патогенеза достигнуты немалые
успехи, показано ведущее значение иммунологичес-
ких реакций, роли нейроэндокринной регуляции,
микроциркуляторных нарушений, наследственных,
возрастных и других факторов [7, 18,19,20].

В последнее десятилетие наметились реальные
перспективы улучшения прогноза при ревматоидном
артрите, однако, лечение больных, по-прежнему, яв-
ляется актуальной проблемой современной ревма-
тологии. Существующие методы терапии улучшают
качество жизни больного ревматоидным артритом,
но не способны полностью остановить прогресси-
рование ревматоидного процесса.

Очевидно, что в настоящее время врачи-рев-
матологи в основном обращают внимание на подав-
ление активности ревматоидного процесса медика-
ментозными средствами, забывая при этом о
физической реабилитации.

Таким образом, несомненная актуальность и
высокая практическая значимость отмеченной про-
блемы послужили предпосылками для проведения
настоящего исследования, направленного на изуче-
ние степени влияния систематических занятий кара-
тэ на течение ревматоидного процесса.

Работа выполнена по плану НИР Запорожс-
кого национального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы стало изучение влия-

ния реабилитационной программы с использовани-
ем средств каратэ на активность воспалительного
процесса у больных ревматоидным артритом на
фоне медикаментозного лечения.

Результаты исследования.
Подбор больных ревматоидным артритом для

проведения реабилитационных мероприятий осуще-
ствлялся с учетом возраста, активности воспалитель-
ного процесса, рентгенологической стадии, а также
степени функциональной недостаточности суставов,
характеру течения заболевания.

В исследовании приняли участие 46 больных
в возрасте от 25 до 40 лет, которые были поделены на
две группы. Больные первой группы проходили курс
реабилитации впервые (30 чел.), больные второй груп-
пы проходили курс реабилитации повторно (16 чел.).
Повторный курс для второй группы больных начал-
ся через 6 месяцев после окончания первого. Про-
должительность занятий в обеих группах была оди-
наковой, однако в группе впервые проходивших курс
реабилитации плотность занятий в первые две неде-
ли была несколько ниже. Продолжительность заня-
тий в начале курса реабилитации составляла 20 ми-
нут, к концу курса – 1 час.

Курс реабилитации средствами каратэ прово-
дился на фоне медикаментозного лечения. В каче-
стве базисной терапии у 24 больных использовался
метотрексат, у 3 – комбинация из метотрексата + про-
спидина, у 8 – тауредон, у 10 – лефлуномид, у 1 –
делагил. Все больные на протяжении курса реабили-
тации практически непрерывно получали НПВС (не-
стероидные противовоспалительные средства) и в
небольших дозах ГКС (глюкокортикостероидные пре-
параты). Каждому больному была объяснена цель и
тактика медикаментозной терапии, физической реа-
билитации, а также больные были осведомлены о
частых побочных эффектах препаратов и о своих дей-
ствиях в случае их развития, необходимости регуляр-
ного контроля анализов и визитов к врачу.

Диагноз всем больным устанавливался в со-
ответствии с критериями Американской Ревматоло-
гической Ассоциации и был следующим: ревмато-
идный артрит без внесуставных проявлений с
медленно прогрессирующим течением, активностью
воспалительного процесса I степени, I-II рентгено-
логической стадии, функциональной недостаточно-
стью суставов   I-II стадии.

Оценку активности воспалительного процесса
у больных ревматоидным артритом на различных эта-
пах эксперимента проводили с использованием сле-
дующих показателей: скорости оседания эритроцитов
(СОЭ, мм/ч), содержания серомукоида (у.е.), фибри-
ногена (г/л.) и гемоглобина (г/л.) в плазме крови.

Все полученные в ходе исследования экспе-
риментальные материалы были обработаны мето-
дами математической статистики с использованием
статистического пакета Мicrosoft Exell.

Изменения изученных показателей системы
крови у больных ревматоидным артритом, наблю-
давшиеся через 3 и 6 месяцев после курса реабили-
тации, представлены в таблице 1.

Как видно из приведенных материалов до на-
чала реабилитационного курса у обследованных были
зарегистрированы достаточно неблагоприятные ве-
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Таблица 1 
Динамика изученных  показателей клинического и биохимического анализов крови  

у больных ревматоидным артритом впервые проходивших курс реабилитации  средствами каратэ  
на различных этапах реабилитационного  процесса 

 

Показатели До реабилитации Через 3 месяца 
реабилитации 

Через 6 месяцев 
реабилитации % прироста 

СОЭ, мм/ч 22,17±0,97 19,93±0,81 18,57±0,94 * -16,24 

Серомукоид, у.е. 0,322±0,02 0,290±0,02 0,263±0,01 ** -18,32 

Фибриноген, г/л. 4,93±0,22 4,75±0,19 4,48±0,19 -9,13 

Гемоглобин, г/л. 103,50±2,71 106,23±2,74 113,47±2,29 ** 9,63 

Примечание: здесь и далее – * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 по сравнению с величинами показателей, 
зарегистрированными до начала реабилитации. 

 

Таблица 3 
Величины относительного прироста значений изученных показателей клинического  

и биохимического анализов крови у больных ревматоидным артритом впервые и повторно проходивших  
курс реабилитации  с использованием средств каратэ  

 (в % к величинам данных показателей, зарегистрированным до начала реабилитации) 
 

Показатели % прироста 
после первого курса реабилитации 

% прироста 
после повторного курса 

реабилитации 

СОЭ, мм/ч -16,24 -20,10 

Серомукоид, у.е -18,32 -17,08 

Фибриноген, г/л -9,13 -9,21 

Гемоглобин, г/л 9,63 11,11 

 

Таблица 2 
Динамика изученных показателей клинического и биохимического анализов крови у больных  
ревматоидным артритом повторно проходивших курс реабилитации  средствами каратэ  

на различных этапах реабилитационного процесса 
 

Показатели До реабилитации 
Через 3 месяца 
повторной 
реабилитации 

Через 6 месяцев 
повторной 
реабилитации 

%  
прироста 

СОЭ, мм/час 20,5±1,43 19,94±1,26 16,38±1,48 * -20,10 

Серомукоид, у.е. 0,281±0,02 0,291±0,01 0,233±0,02 * • -17,08 

Фибриноген, г/л. 4,45±0,27 4,36±0,21 4,04±0,26 -9,21 

Гемоглобин, г/л. 108,00±3,05 112,63±2,86 120,00±1,95 ** • 11,11 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 по сравнению с величинами показателей, 
зарегистрированными до начала реабилитации;         • – р<0,05 по сравнению с величинами показателей, 
зарегистрированными через 3 месяца реабилитационных мероприятий. 
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личины практически всех использованных в иссле-
довании показателей клинического анализа крови.

Так, значения СОЭ составили 22,17±0,97 мм/
час, серомукоида – 0,322±0,02, фибриногена –
4,93±0,22, гемоглобина – 103,50±2,71.

Представленные данные свидетельствовали о
достаточно высокой степени выраженности воспа-
лительного процесса у больных 1 группы до прохож-
дения ими предложенного нами курса реабилитации
с использованием средств каратэ.

Результаты аналогичного обследования боль-
ных, принявших участие в эксперименте, через 3
месяца прохождения ими предложенного нами реа-
билитационного курса позволили констатировать
следующее.

К данному этапу исследования для них была
характерна позитивная тенденция к снижению СОЭ
(до 19,93±0,81 мм/час), серомукоида – (до 0,290±0,02,
у.е), фибриногена – (до 4,75±0,19 г/л.) и, напротив,
повышение концентрации гемоглобина в крови (до
106,23±2,74 г/л).

Наиболее выраженные, статистически значи-
мые изменения изученных параметров клиническо-
го анализа крови были отмечены через 6 месяцев
после начала проведения среди больных ревматоид-
ным артритом разработанной нами программы ре-
абилитационных мероприятий.

В соответствии с данными таблицы 1 к 6 меся-
цу исследования у больных наблюдалось достовер-
ное снижение СОЭ до 18,57±0,94 мм/ч или на 16,24%
по сравнению с началом эксперимента, серомукои-
да – до 0,263±0,01 у.е или на 18,32%, фибриногена –
до 4,48±0,19 г/л. или на 9,13% и повышение содержа-
ния гемоглобина до 113,47±2,29 г/л или на 9,63%.

Таким образом, приведенные материалы сви-
детельствовали о существенном снижении воспали-
тельного процесса среди обследованных больных
ревматоидным артритом и достаточно высокой эф-
фективности использования средств каратэ при реа-
билитации лиц с данной формой нозологии.

Несомненный интерес представляли резуль-
таты анализа изменений использованных гематоло-
гических показателей у больных ревматоидным арт-
ритом, прошедших повторный курс реабилитации по
разработанной нами программе с использованием
средств каратэ.

Как видно из результатов, представленных в
таблице 2, для больных второй группы к 3 месяцу
реабилитации была характерна выраженная тенден-
ция к снижению СОЭ, содержания серомукоидов,
фибриногена и повышение концентрации гемогло-
бина в крови.

Вполне естественно, что наиболее существен-
ные изменения указанных гематологических показа-
телей были зарегистрированы к 6 месяцу занятий по
предложенной нами реабилитационной программе.

В соответствии с приведенными материала-
ми к окончанию повторного курса реабилитации у
обследованных больных ревматоидным артритом
наблюдалось статистически достоверное улучшение

практически всех параметров клинического анализа
крови. Важно отметить, что снижение содержания
серомукоида и, напротив, повышение концентрации
гемоглобина статистически достоверно отличались
от величин данных показателей, зарегистрированных
не только до начала реабилитации, но и по истечении
3-месячного реабилитационного курса.

Достаточно убедительными выглядели также
результаты анализа величин относительного измене-
ния использованных в работе гематологических па-
раметров. Оказалось, что к окончанию реабилита-
ции для обследованных больных было характерно
позитивное снижение СОЭ на 20,10%, содержания
серомукоидов на 17,08%, фибриногена – на 9,21% и
повышение концентрации гемоглобина в крови на
11,11%.

Представленные материалы свидетельствова-
ли о высокой эффективности повторного курса реа-
билитации, способствовавшего выраженному сни-
жению активности воспалительного процесса у
больных ревматоидным артритом.

В свете приведенных данных достаточно инте-
ресными представлялись результаты сравнительно-
го анализа величин относительного изменения изу-
ченных параметров клинического анализа крови
после первого и повторного курсов реабилитации
по предложенной нами реабилитационной програм-
ме с использованием средств каратэ.

Как видно из таблицы 3 проведение повторно-
го курса реабилитации способствовало более суще-
ственной нормализации СОЭ (соответственно 16,24%
и 20,10%) и содержания гемоглобина в крови (соот-
ветственно 9,63% и 11,11%).

Позитивные в обоих случаях изменения кон-
центрации серомукоида и фибриногена были при-
мерно одинаковыми как после первого, так и после
повторного курсов реабилитации.

Выводы.
Результаты проведенного исследования позво-

лили констатировать, что включение в программу
реабилитационных мероприятий больных ревмато-
идным артритом систематических занятий каратэ
способствуют, на фоне медикаментозного лечения,
существенному снижению активности воспалитель-
ного процесса и могут быть рекомендованы для прак-
тического использования при проведении реабили-
тационных мероприятий с данной категорией
больных.

Полученные материалы являются частью ком-
плексных исследований, направленных на изучение
влияния новых программ реабилитации на состоя-
ние больных ревматоидным артритом. Актуальны-
ми на сегодня являются дальнейшие исследования,
связанные с изучением влияния систематических
занятий комплексами каратэ на течение и прогрес-
сирование ревматоидного процесса, на функцио-
нальное состояние опорно-двигательного аппарата,
уровня физической работоспособности, аэробной
производительности, функциональное состояние и
адаптационные возможности сердечно-сосудистой
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и дыхательной систем у больных с данной нозологи-
ей. Несомненно, важными является также изучение
проблем организации реабилитации больных ревма-
тоидным артритом на стационарном и поликлини-
ческом этапах. Все указанные вопросы являются
предметом наших дальнейших исследований.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІГОР-ДРАМАТИЗАЦІЙ
У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДЦП
Мороз Л.В.

Сумський державний педагогічний
 університет ім. А.С. Макаренка
Інститут фізичної культури

Анотація. У статті розглядаються особливості застосування
одного з засобів арт-терапії, а саме ігор-драматизацій у ко-
рекційній роботі з дітьми молодшого шкільного віку з на-
слідками дитячого церебрального паралічу. Ігри-драмати-
зації  є дієвим  корекційним засобом і  можуть з  успіхом
використовуватись в практиці спеціалізованих навчально-
виховних закладів для дітей з ДЦП. Відповідне організацій-
но-методичне і змістовне забезпечення таких ігрових занять
сприятиме оптимізації всієї корекційно-розвиваючої роботи
серед цієї категорії дітей.
Ключові слова: ігри-драматизації, арт-терапія, корекція,
дитячий церебральний параліч.
Аннотация. Мороз Л.В. Использование игр-драматиза-
ций в коррекционной работе с детьми младшего школь-
ного возраста с ДЦП. В статье рассматриваются особенно-
сти применения одного из средств арт-терапии, а именно
игр-драматизаций в коррекционной работе с детьми млад-
шего школьного возраста с последствиями детского цереб-
рального паралича. Игры-драматизации являются действен-
ным коррекционным средством и могут с успехом
использоваться в практике специализированных учебно-вос-
питательных заведений для детей с ДЦП. Соответствующее
организационно-методическое и содержательное обеспече-
ние таких игровых занятий будет способствовать оптимиза-
ции  всей коррекционной развивающей  работы среди этой
категории детей.
Ключевые  слова: игры-драматизации , арт-терапия, кор-
рекция, детский церебральный паралич.
Annotation. Moroz L.V. The usage of play-dramas in the
correctional work with junior children with the cerebral
palsy. In the article features of application of the art of therapy
in correctional work with children of minor school age with
aftereffects of a nursery cerebral paralysis are considered. Plays
of dramatization are an effective correctional means. They can
be used with success in practice of specialized educational
educational establishments for children with nursery cerebral a
paralysis. The conforming organizational, methodical,
substantial  maintenance of game occupations promotes
optimization of all correctional educing work with children.
Key-words: play-dramas, art-therapy, correction, child cerebral
palsy.

Вступ.
Театралізовані ігри, як один із потужних за-

собів арт-терапії, дуже широко використовуються з
метою розвитку творчості та психокорекції серед дітей
і підлітків [3, 4, 5]. Ігри-драматизації є одним із різно-
видів театралізованих ігор і ґрунтуються на власних
діях виконавця, виконання ним певної ролі. Діти в
цьому випадку грають самі, переважно використо-
вуючи доступні засоби виразності – інтонацію,
міміку, пантоміміку. Беручи участь в іграх-драмати-
заціях, дитина ніби перевтілюється, живе життям пер-
сонажа. Це найбільш складне завдання, адже воно не
спирається на жодний предметний зразок. Атрибут
— характерну ознаку персонажа (маску, костюм
тощо) – дитина одягає на себе, створити ж образ вона
повинна сама за допомогою інтонації, міміки, жестів,
рухів [1, 2, 6].
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Театралізовані ігри як різновид сюжетно-ро-
льових ігор зберігають їх типові ознаки: зміст, твор-
чий задум, роль, сюжет, рольові й організаційні дії та
стосунки. Джерелом змістовності всіх цих компо-
нентів служить навколишній світ. Він же є опорою
для творчості педагога і дітей. Кожна тема може бути
розіграна в кількох варіантах. Проте, на відміну від
сюжетно-рольових, театралізовані ігри розвивають-
ся за заздалегідь підготовленим сценарієм, в основі
якого – зміст вірша, казки, оповідання. Готовий сю-
жет ніби веде за собою, розгортаючи гру.

Ігри-драматизації потребують режисируван-
ня і проголошення реплік. Тут необхідні й виразні інто-
нації, типові для певного образу, які характеризують
його вчинки та поведінку, і відповідна міміка, яка до-
повнює відтінки голосу. Зображення поведінки ге-
роїв у грі-драматизації ускладнюється, пантоміма стає
провідним зображувальним засобом. Образ народ-
жується з дій персонажів, їх міміки, інтонації та змісту
реплік. Усе це дає простір для творчого перетворен-
ня знайомого сюжету.

Тематика і зміст театралізованих ігор мають
моральне спрямування, яке міститься в кожному
фольклорному чи літературному творі та повинне
відобразитись в імпровізованих постановках. Це друж-
ба, чуйність, доброта, чесність, сміливість. Улюбле-
ний герой стає зразком для наслідування. Дитина
починає ототожнювати себе з цікавим для неї обра-
зом. Здатність до такої ідентифікації і дає можливість
через образи театралізованої гри непомітно вплива-
ти на дітей. Із задоволенням перевтілюючись в улюб-
лений образ, учень добровільно приймає і привлас-
нює притаманні йому риси. Самостійне розігрування
ролі дає дитині змогу набувати досвіду моральної
поведінки, вчитися діяти згідно з моральними нор-
мами [1, 2].

Великий і різнобічний вплив театралізованих
ігор на особистість дитини дає можливість викорис-
товувати їх як впливовий, але ненав’язливий педагог-
ічний засіб, оскільки сама дитина відчуває при цьо-
му задоволення, радість. Виховні можливості
театралізованих ігор посилюються ще й тим, що їх
тематика практично необмежена. І може задоволь-
нити різнобічні інтереси дітей.

Різноманітність тематики, багатство зобра-
жальних засобів, емоційність театралізованих ігор
дають можливість використовувати їх із метою все-
бічного виховання особистості.

Проаналізувавши корекційний потенціал ігор-
драматизацій, а також ураховуючи їх цікавість і
змістовно-діяльнісну привабливість для дітей молод-
шого шкільного віку, ми вважаємо, що цей засіб не-
обхідно активно застосовувати в корекційній роботі з
молодшими школярами, хворими на ДЦП.

Дослідження виконано згідно тематики науко-
во-дослідної роботи кафедр фізичної реабілітації та
біологічних основ фізичної культури Сумського дер-
жавного педагогічного університету ім. А.С. Макарен-
ка “Теоретико-методологічні й організаційно-мето-
дичні проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та

колекційної педагогіки” та “Корекція психофізичного
стану осіб з обмеженими можливостями” відповідно.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – висвітлити особливості засто-

сування ігор-драматизацій в корекційній роботі се-
ред дітей молодшого шкільного віку з ДЦП.

Результати дослідження та їх обговорення.
В системі заходів навчально-виховної та корек-

ційно-розвиваючої роботи серед дітей з ДЦП ігри-
драматизації краще застосовувати у формі окремих
спеціалізованих групових занять. Основні завдання,
які вирішуються у ході таких занять полягають у на-
ступному:
- подолання емоційної та соціальної депривації;
- розвиток творчості, емоційних проявів, розкріпа-
чення дитини, подолання скутості та сором’язли-
вості;

- розвиток комунікативних навичок (вербальних і не-
вербальних: міміка, жести) та способів соціальної
взаємодії;

- розвиток загальної моторики та пластики рухів.
Для вирішення цих завдань, перш за все, необ-

хідна правильна організація театралізованих ігор. Ос-
новні вимоги до ігор-драматизацій наступні:
- змістовність і різноманітність тематики;
- максимальна активність дітей на всіх етапах підго-
товки та проведення ігор;

- співробітництво дітей один з одним і з дорослими
на всіх етапах організації театралізованих ігор.

Організація ігор-драматизацій завжди перед-
бачає проведення попереднього підготовчого етапу.

Першочерговим завданням цього етапу є
добір казок для подальшого інсценування. При цьо-
му краще керуватися індивідуальними вподобання-
ми дітей, а також наявністю реальних можливостей
для їх відтворення (технічні засоби, кількість дійових
осіб, складність сюжету тощо). Також необхідно под-
бати, щоб відібрані казки подобались як хлопчикам,
так і дівчаткам.

Основна проблема, з якою зазвичай можна
зіткнулись у процесі драматизації відібраних казок,
полягає у невідповідності рівня їх художньої склад-
ності реальним можливостям дітей. Ті казки, які заз-
вичай подобаються дітям цього вікового періоду,
містять складні сюжетні лінії, потребують виконання
багатьох складних рухів, тому з першого разу діти з
ДЦП не можуть їх відтворити. Отже, ми вважаємо,
що краще розпочинати драматизації з менш склад-
них казок, які діти зможуть повністю відтворити про-
тягом одного заняття (наприклад, “Колосок”, “Тере-
мок”, “Три поросятка”, ”Лисичка-Сестричка і
Вовчик-Братик”, “Червона Шапочка” тощо), посту-
пово переходячи до більш складних казок, на кілька
актів, повне відтворення яких відбувається протягом
кількох занять (“Летючий корабель”, “Котигорошко”
“Бременські музики” тощо).

Наступним важливим кроком підготовчого
етапу є формування у дітей із ДЦП творчих уявлень
про характери персонажів та особливості їх сюжет-
них взаємодій. Спочатку це відбувається у процесі
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прослуховування казки, прочитаної з відповідною
інтонацією, за ролями. Після цього в ході двосторон-
нього діалогу, необхідно з’ясувати міру відповідності
уявлень дітей реальним характеристикам подій, пер-
сонажів, їх вчинків. Визначити, яка інтонація, які рухи
будуть більш характерними для того чи іншого пер-
сонажа, як це можна практично відтворити. Наприк-
лад: ведмідь – грубий голос, розгонисті, незграбні
рухи; лисичка – лагідний, тоненький голос, м’які,
плавні рухи тощо.

Головне в цьому процесі уникнути цілеспря-
мованого навчання дитини, як відтворювати образ
персонажа. Важливо шляхом відповідних запитань
підвести кожну дитину до самостійного розуміння й
усвідомлення того, як рухається чи говорить той чи
інший персонаж, яка загальна манера його поведін-
ки. Крім аналізу характерів персонажів, також по-
трібно обговорювати з дітьми їх вчинки, мотиви та
наслідки їх позитивних і негативних дій.

Персонажів для проведення ігор краще роз-
поділяти, виходячи з бажання дітей, а також індивіду-
альних особливостей і типологічних характеристик
дитини. Якщо комусь із дітей не вистачило ролей дію-
чих осіб казки, то вони можуть виконувати ролі гля-
дачів, а наступного разу поміняються місцями. За
наявності кількох претендентів на одну роль, її можна
виконувати по черзі.

Оскільки зазвичай позитивні якості заохочують-
ся, а негативні засуджуються, то діти в більшості хо-
чуть наслідувати добрих, чесних персонажів. Однак,
чимало сюжетів відтворюють боротьбу, протистоян-
ня добра і зла за рахунок емоційної характеристики
позитивних і негативних персонажів. Діти в цьому
віці, поряд із позитивними героями, можуть насліду-
вати і негативних, що трапляється досить часто. До
того ж не завжди знаходяться бажаючі вдавати не-
привабливого персонажа, деякі учні з ДЦП відразу ж
відмовляються від такої ролі. Тому здебільшого нега-
тивні ролі краще виконувати педагогу, використову-
ючи для цього різних ляльок.

Ще одна проблема, пов’язана з негативним
героєм – наслідки його вчинків. І хоча вчинки нега-
тивних персонажів повинні засуджуватись і відповід-
ним чином каратись, у випадку трагічної кінцівки
театралізації краще вдатись до прийому її творчої за-
міни на позитивну. Негативних героїв можна переви-
ховати за активної участі дітей, показати, як вони мо-
жуть стати кращими та робити добрі справи.

Не менш важливою за розподіл ролей є підго-
товка відповідних атрибутів і декорацій для майбут-
ньої драматизації. Активна участь дітей, хворих на
ДЦП у цьому процесі сприяє розвитку їх смаків, по-
чуття прекрасного. На думку Л.В. Артемової [1], ес-
тетичний вплив театралізованих ігор може бути і більш
глибоким: захоплення прекрасним і відвернення від
негативного викликають морально-естетичні пережи-
вання, які, у свою чергу, створюють відповідний
настрій, емоційний підйом і підвищують життєвий
тонус дітей. У цьому значенні театралізовані ігри при-
рівнюються до рухливих ігор, оскільки діти є не стільки
глядачами, скільки активними учасниками.

Як атрибути в ході ігор можна використовува-
ти визначальні ознаки персонажів: маски різних звірів,
основні елементи костюмів, більшість із яких діти
можуть змайструвати під керівництвом педагога з
підручних засобів на заняттях із працетерапії або при-
нести з дому (наприклад, кошик для Червоної Ша-
почки, окуляри для бабусі тощо). Створюючи деко-
рації, які б підкреслювали місце дії та створювали
відповідну обстановку, керуючись асоціаціями дітей,
можна залучати різні побутові предмети, обладнан-
ня залу, в якому проводиться заняття, спортивні при-
лади тощо. Крім того, для уникнення плутанини під
час відтворення казки заздалегідь необхідно визначи-
ти розташування місця основних подій – замок прин-
цеси, будиночок бабусі, темний ліс тощо, що також
сприятиме кращій орієнтації та взаємодії персонажів
по ходу сюжету гри.

Після закінчення підготовчого етапу, безпосе-
редньо в ході ігор–драматизацій кожна дитина відтво-
рює репліки, рухи, емоційні переживання і поведін-
ку призначеного їй персонажа. І хоча вона має
керуватись сюжетною лінією обраної казки, проте
допускаються різні варіації та імпровізації, що спри-
ятиме розвитку фантазії, винахідливості дітей.

Кожний образ, створений дитиною, завжди
неповторний. У ньому характерні риси персонажа
зливались з особливостями учня, з його манерою
триматися, виражати себе. Розвитку творчої актив-
ності також сприяє відповідне музичне оформлення
і використання дітьми підручних “самобутніх інстру-
ментів“ – різноманітних брязкалець, бубонів, дзво-
ників тощо.

Для подолання надмірної скутості, сором’яз-
ливості дітей, що особливо помітно у ході перших
драматизацій, на заняттях необхідно створити атмос-
феру емоційного комфорту, дружби, взаємодопомо-
ги та поваги один до одного. Заняття краще проводи-
ти невеличкими групами (5-6 учнів) з постійним
складом учасників. Крім того, розкріпаченню і
творчій реалізації учнів сприятиме активна участь
педагога у драматизаціях не тільки як керівника, суф-
лера, а й як активного учасника ігрових дій.

Згодом найкращі драматизації можна проде-
монструвати на різноманітних святах і урочистих бать-
ківських зборах (“8 березня”, “Масляна”, “Свято вес-
ни”, “День захисту дітей”, “Івана Купала” тощо).

Результати тривалого застосування ігор-дра-
матизацій в комплексі з іншими корекційно-реабілі-
таційними заходами в практичній діяльності спеціал-
ізованих навчально-виховних закладів міста Суми
дають нам можливість говорити про позитивний
вплив цього засобу на функціональний стан молод-
ших школярів із ДЦП. Так, у дітей спостерігалось по-
кращання психоемоційного стану, настрою, поведі-
нки, комунікативної діяльності, відзначалось
покращання самопочуття, збільшення довільної ру-
хової активності, розширення рухових можливостей.
Всі діти із задоволенням відвідували заняття. Негатив-
них результатів і відгуків виявлено не було.
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Висновки.
Отже, ігри-драматизації є дієвим корекційним

засобом і можуть з успіхом використовуватись в
практиці спеціалізованих навчально-виховних закладів
для дітей з ДЦП. Відповідне організаційно-методич-
не і змістовне забезпечення таких ігрових занять спри-
ятиме оптимізації всієї корекційно-розвиваючої ро-
боти серед цієї категорії дітей.

Подальші дослідження плануємо спрямува-
ти на визначення особливостей та розробку методик
застосування інших арт-терапевтичних засобів у ко-
рекційній роботі серед молодших школярів із ДЦП.

Література:
1. Артемова Л.В. Вчися граючись. – К.: Томіріс, 1995. –

111 с.
2. Артемова Л.В. Театр і гра (Вдома, у дитячому садку, у
школі). – К.: Томіріс, 2002. – 291 с.

3. Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии.
– М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 256 с.

4. Копытин А.И. Основы арт-терапии. – СПб.: Лань, 1999. –
236 с.

5. Морено Я. Психодрама: Пер. с англ. Г. Пимочкиной, Е.
Рачковой. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 528 с.

6. Сазонов Е.Ю. Театр наших детей. – М.: Просвещение,
1988. – 175 с.

Надійшла до редакції 23.02.2009р.
biznes_line@mail.ru

МОДЕЛЮВАННЯ ВИХОВНИХ ПРОГРАМ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Москальова Л.Ю.
Мелітопольського державного
педагогічного університету

Анотація. У статті автор аналізує процес моделювання ви-
ховних програм, піддає  науковому розгляду типи  освітніх
моделей. Урахування їх основного змісту нададуть виклада-
чам можливість створювати новітні виховні програми для
майбутніх учителів. В межах прийнятої моделі освіти на
національному рівні важливим  є вивчення концептуальних,
методологічних основ управління системою освіти. Це може
стати основою для створення та впровадження нових моде-
лей та нових нестандартних рішень, модифікації виховних
програм.
Ключові слова: мораль, етика, культура, модель, вихован-
ня, студент, педагог.
Аннотация. Москальова Л.Ю. Моделирование воспита-
тельных  программ в высших учебных заведениях . В
статье автор анализирует процесс моделирования воспита-
тельной программы, рассматривает типы образовательных
моделей. Основное содержание данных моделей, учитывае-
мое преподавателями, предоставят возможность создавать
новейшие воспитательные программы для будущих учите-
лей. В пределах принятой модели образования на  нацио-
нальном уровне важным является изучение концептуальных,
методологических основ управления системой образования.
Это может стать основой для создания и внедрения новых
моделей и новых нестандартных решений, модификации вос-
питательных программ.
Ключевые слова: мораль, этика, культура, модель, воспи-
тание, студент, педагог.
Annotation. Moskal’ova L.Y. Simulation of educational
programs in higher educational establishments.  In the
article an author analyses the process of design of the educator
program, examines the types of educational models. Basic
maintenance of these models, taken into account teachers, will
give possibility to create the newest educator programs for future
teachers. In limens of accepted model of education at a national

level the study of conceptual, methodological bottoms of control
of an education system is important. It can become a basis for
building and introduction of new models and new non-standard
solutions, paravariation of educational programs.
Keywords: moral, ethics, culture, model, education, student,
teacher.

Вступ.
Виховна робота у вищій школі потребує сут-

тєвого оновлення, застосування інноваційних про-
грам, використання таких підходів, що значно підви-
щать якість освітніх послуг. У законодавчих
документах стосовно питань розвитку освіти, у ціло-
му ряді концепцій, що побудовані на засадах гуман-
ності, розвитку і саморозвитку особистості деклару-
ються моральні та духовні цінності, наголошується
на важливості формування позитивних якостей май-
бутніх професіоналів. Зокрема, метою розвитку пе-
дагогічної освіти, яка поступово входить до євро-
пейського освітнього простору, є створення такої
системи педагогічної освіти, яка на основі національ-
них надбань та усталених європейських традицій по-
винна забезпечити формування педагогічних праці-
вників, „здатних здійснювати професійну діяльність
на демократичних та гуманістичних засадах, реалізо-
вувати освітню політику як пріоритетну функцію дер-
жави, що спрямовується на розвиток та самореаліза-
цію особистості, задоволення її  освітніх і
духовно-культурних потреб, а також потребу бути
конкурентоспроможними на ринку праці” [5].

Різні аспекти виховної роботи з молоддю пред-
ставлені у сучасних наукових дослідженнях І.Беха,
Г.Васяновича, М.Євтуха, Ю. Завалевського, І.Зязю-
на, Н.Ничкало, Ю. Прокоповича, В.Рибалки, В. Са-
гарди, М.Фіцули, П.Щербань та інших. Водночас роз-
в’язання проблем, що пов’язані з моделюванням
виховних програм, які повинні бути орієнтовані на
вирішення сучасних ускладнень, що відбуваються у
моральній свідомості студентської молоді, досі зали-
шається не вирішеним. Потреба у подальшому розв-
’язанні  цих питань на   підставі узагальнення та сис-
тематизації думок фахівців з проблем виховання
обумовила актуальність та значущість теми даного
дослідження.

Робота виконана за планом НДР Меліто-
польського державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є аналіз процесу моделюван-

ня виховних програм для студентської молоді, що на-
вчається в університетах, які здійснюють підготовку
та перепідготовку педагогічних працівників – фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та профес-
іоналів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за
напрямом підготовки “Освіта” (шифр – 0101).

Результати дослідження.
Поняття „моделювання” у сучасній науці роз-

глядається як особливий комплексний метод, який
дозволяє створювати, апробувати та удосконалюва-
ти як матеріальні, так і абстрактні моделі. Зазначимо,
що в останній час можемо спостерігати появу бага-
тьох абстрактних моделей, серед яких є модель шко-
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ли культури здоров’я, модель навчально-виховного
комплексу, модель формування соціальної компетен-
тності сільських школярів, модель розвитку творчого
потенціалу учнівської молоді в навчальному закладі
нового покоління, модель випускника комплексу,
модель учителя та ін. Кожна з цих моделей створюва-
лася у процесі мислення, проходила через рід етапів.
Так, О.С.Березюк, В.А. Копетчук зазначають:  „Про-
цес формування моделі в мисленні – як специфічно-
го образу реального предмету – має багатоступене-
вий і дискретний характер. Ситуації порівнюються,
зіставляються, встановлюється їх подібність і
відмінність. Виникає загальна платформа, основа для
їх спільного перегляду: виділення основних, істотних
ознак, абстрагування від неістотного” [2, 55].

Моделювання виховних програм для вищих
навчальних закладів вимагає застосування ряду за-
гальнонаукових та спеціальних методів дослідження.
З огляду на існуючі суспільні проблеми морально-
етичного характеру, за допомогою моделювання ре-
алізуються новітні педагогічні технології, застосову-
ються як перевірені часом традиційні, так і привабливі
інноваційні методи, а сам виховний процес набуває
нових рис. Моделювання у такому випадку повинне
будуватися на здатності викладача, який розробляє
виховну програму, абстрагувати схожі моральні якості
та явища або саме ті якості, які тільки на перший по-
гляд є подібними (наприклад, така якість, як
скромність, є позитивною для майбутніх учителів, але
не бажаною є сором’язливість, яка стримує творчість,
фантазію, уяву та породжує багато психологічних
комплексів тощо). Отже, вміння розрізняти схожі оз-
наки або властивості різних за природою моральних
якостей і встановлювати співвідношення між ними,
здатність розробити експериментальну програму за
допомогою формалізованого описання концепції
виховання або прогнозованої закономірності вихов-
ного впливу на ту чи іншу моральну якість майбут-
нього вчителя є важливим професійним обов’язком
викладачів вищої школи.

Оскільки моделювання належить до теоретич-
ного пізнання, воно повинне бути не лише засобом
відображення дійсності, а й виступати практичним
критерієм ціннісних орієнтацій студентства, зокрема
при зіставленні авторської моделі з усталеною тео-
рією виховної роботи. Ця думка спирається на тезу
І.Д.Беха: „Дослідження процесу виховання, – пише
учений, – є доволі місткою і багатоаспектною проце-
дурою. Вона передбачає використання всіх теоретич-
них знань щодо процесу особистісного становлення
й розвитку конкретної особи. Вивчення певного ас-
пекту вихованості відбувається під час формування
особистості, тобто істинне ціннісне ставлення вихо-
ванця виявляється лише за умови його зміни. Недо-
статньо пасивно фіксувати вияв ставлення, потрібно
також проектувати його розвинену модель і опти-
мальний шлях її втілення” [3, 426].

Отже, створення ефективних виховних програм
у вищих навчальних закладах повинне містити задані
схеми поведінки майбутніх учителів, окреслювати

раціональні напрями щодо їх впровадження у на-
вчально-виховний процес, що й визначає важливу
роль в процесі професійної діяльності адміністратив-
них працівників, викладачів, кураторів академічних
груп. Але далеко не завжди процес моделювання
здійснюється за допомогою наукового забезпечен-
ня, простежується невміння побудувати доцільну
модель, за допомогою якої можливо забезпечити
ефективність формування моральних якостей сучас-
ної молоді. Серед причин вбачаються недостатня
сформованість спеціалізованих навичок та невизна-
ченість тих моральних цінностей, які повинна пропа-
гувати вища школа, непорозуміння змісту виховної
роботи через розмаїття сучасних концепцій та моде-
лей освітніх систем.

Слід зазначити, що моделювання є творчим
процесом, який завжди починається з постановки
завдання та включає такі компоненти як опис про-
блеми, мотивація для вирішення проблеми, попе-
редній аналіз об’єкта, що підлягає ґрунтовному вив-
ченню. Наступний етап – розробка моделі (виділення
суттєвих факторів, створення алгоритму, вибір забез-
печення та створення моделі. Останній етап уявний
(як приклад – лабораторний, науковий та ін.) експе-
римент. Це тестування моделі, її апробація та нала-
годження, саме тут розраховуються задачі для різно-
манітних даних. Аналіз результатів надає можливість
узагальнити процес моделювання, провести експер-
тизу, що встановлює придатність відповідної моделі
для суспільства, доповнити або змінити елементи з
урахуванням тієї моделі освіти, що є найбільш харак-
терною для сьогоднішнього часу.

Зміни моделей освітніх систем вносять суттє-
ву корекцію навіть у тлумачення понятійного апара-
ту і термінології, наповнюють різним змістом про-
цес викладання, освіти, навчання та виховання. Так,
сьогодні процес викладання тієї чи іншої дисципліни
і за змістом, і за спрямованістю носить відмінний ха-
рактер від саме виховного процесу. На нашу думку,
це пояснюється перенасиченням інформативними
даними у певній галузі, витісненням з ряду багатьох
навчальних дисциплін виховного компоненту. У ми-
нулому столітті, навпаки,  процес викладання висту-
пав лише засобом виховання, про що ми можемо
дізнатися із роботи А.П.Аргамакова:  „Признано, что
воспитание включаетъ в себя преподавание, что пре-
подавание есть одно из главных средств воспитания,
что всякое преподавание носит в себе воспитатель-
ный элемент. Понятие же «образование», Bildung,
смешивается либо с воспитанием, либо с преподава-
нем. Немецкое определение, самое общее, будет сле-
дующее: воспитание есть образование наилучших
людей, сообразно с выработанным известною эпо-
хой идеалом человеческаго совершенства” [1, 3].

Вчені виділяють основні чотири типи моделей
освітніх систем (тоталітарну, прагматичну, раціональ-
ну, відкриту) пов’язуючи їх з політичним устроєм того
чи іншого суспільства. У свою чергу, політика дер-
жави має визначати, саме які соціальні технології,
виховні засоби та методи слід використовувати для
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формування тих чи інших якостей громадян.
Тоталітарні моделі впродовж історії освіти нео-

дноразово упроваджувалися в багатьох державах. У
кожній тоталітарній моделі, попри їх відмінності, зав-
жди спостерігається чітка позиція владних структур
щодо формування у всіх учасників навчально-вихов-
ного процесу необхідних якостей, єдиного світогля-
ду: „Кожень день нашого комсомольського життя був
пов’язаний з виконанням важливого партійного до-
ручення – комуністичним вихованням юних
ленінців... Ми розуміли, що справжніх патріотів нашої
вітчизни можна виховати не одними лозунгами, а
конкретними суспільно корисними справами, які б
проходили через серце і душу кожного піонера і ком-
сомольця” [7, 166].

При цьому виховні програми (особливо яск-
раво це простежувалося на першому етапі моделю-
вання) набували особливих рис – відданість автори-
тету влади політичної всупереч духовному розвитку
індивіда. Звичайно, в межах тоталітарної освітньої
моделі ні про які експерименти в галузі психолого-
педагогічних наук, що йшли всупереч прийнятої іде-
ології мова йти не могла, все підлягало централізації і
жорсткому контролю: методи педагогічного впливу
на особистість, терміни навчання, зміст виховних за-
ходів тощо: „Директиви Комуністичної партії, окрес-
лили самодіяльний характер піонерської організації,
її роль та місце у школі, допомогли намітити шляхи
участі педагогів в піонерській роботі” [4, 89].

Стимулювання політичної лояльності, що є
основою цієї моделі, з часом відкривало науковцям,
які створювали ці програми, шлях до кар’єрного зро-
стання, надавало їм визнання, яке підкріплювалося з
боку політичної влади. Але при цьому яскраво про-
стежувалась ізольованість та закритість від сторон-
нього споглядання, нетерпимість до конструктивної
критики, неможливість презентації для студентської
молоді літератури, яка не підкріплена цитатами з іде-
ологічним змістом. Отже, зневага до вільного вибо-
ру, інтересів та  моральних принципів інших
підкріплювалася думками, які були визначені авто-
ритарними лідерами освіти. Це незмінно відбивало-
ся на всіх рівнях управління освітою та всіх ланках
освітньої системи, скеровуючи придушення духов-
но-морального розвитку особистості, ініціативності,
творчості, впровадження інновацій тощо. Отже, ця
модель характеризується: ідеологічною залежністю,
жорсткою орієнтацією змісту освітніх та виховних
технологій на забезпечення визначених результатів
політичною владою, суворим контролем і інспекту-
ванням за навчально-виховним процесом, перева-
жанням колективних цінностей над особистісними.

Прагматичну модель освіти спостерігаємо з
кінця XІX століття у різних країнах світу. Зокрема, в
Росії це простежувалось через дискутування щодо
ідеї всезагальної освіти дорослих з наступним ураху-
ванням значного здешевлення оплати вчительської
праці: „Всеобщее образование, – писав А.П. Арма-
гаков, – может быть осуществлено при плате 15 коп.
в год с души и при пособии от земства по 3 тысячи
рублей на каждые 40000 душ. Чтобы школы мини-

стерские утратили характер принудительности, пра-
вительству или земству стоит только переформиро-
вать их в семинарии и, преимущественно, для женс-
кого пола населения, с целью образования
достаточного числа учительниц, поступающих доб-
ровольно и притом в более зрелом возрасте, из кото-
рых впоследствии большая часть может сделаться
матерьми или родственницами, живущими в дерев-
нях и могущими за дешевую плату обучать своих
односельцев и деревенцев” [1, 205].

Орієнтація на прагматичну модель освіти має
місце і в сучасних програмах. Політична влада, про-
мисловці, фінансисти та інші представники суспільства,
які прагнули до швидкого розвитку промислово-фінан-
сових відносин та надприбутків, орієнтували науковців
на моделювання таких освітніх програм, які б надавали
можливість студентській молоді набути спеціалізова-
них знань і умінь, виключаючи, однак, морально-етич-
ну складову, що у подальшому забезпечить високоп-
рофесійними кадрами з такими якостями як покірність,
дисциплінованість, працьовитість із повним невмінням
прогнозувати наслідки власної праці з позицій етики,
що у подальшому унеможливлює прояви відповідаль-
ності перед родиною, людством, планетою. Усвідомлен-
ня вигідності освіченості населення для економіки дер-
жави, оцінка її лише з прагматичної точки зору мало
неабиякий вплив на суспільну свідомість. У подальшо-
му питання якісної освіти з боку вчених придбали вели-
ку значущість, про що свідчив бурхливий розвиток за-
гальноосвітніх шкіл, активізація забезпечення
спеціалізованою літературою майже зі всіх навчальних
дисциплін, які орієнтували молодь на створення та спо-
живання матеріальних цінностей. Виняткове значення
набуває залучення прогресивних громадських діячів до
питань освітньої діяльності, видатних педагогів та нау-
кових працівників до орієнтації змісту освіти на забез-
печення засадами опанування професійними знання-
ми, викривляючи при цьому питання духовного
розвитку і виховання морально-етичної культури в уго-
ду економічної безпеки.

Наступна модель – раціональна, на перший
погляд, повинна характеризуватися збалансованістю
матеріальних потреб та забезпечувати поступовий
моральний розвиток молоді при підтримці держав-
них чиновників. Звичайно, існування цієї моделі –
ідеальна мета освіти, абсолютна реалізація якої до
сьогоднішнього дня поки ще неможлива. Так, зво-
ротнім боком цієї моделі ще у кінці ХІХ століття вчені
вважали її утопічний характер. Наприклад, вчені ми-
нулого підкреслювали, що ідея всезагальної освіти і
виховання, яка повинна бути доступною для всього
населення, є економічно невигідною для держави.
Вчені підкреслювали важливість якісної освіти тільки
для заможних людей. За їх думкою, освіта і виховання
не буде дешево коштувати для суспільства, оскільки
відволікає молодь від роботи, а потім суттєво підви-
щує рівень її амбіцій та домагань: „..в семье даже и
зимою для подростка найдется немало дела и работы
в хозяйстве... Не следуешь забывать также, что уче-
ник, окончивший сельско-хозяйственную гимназию,
не удовлетворится грубою и нищенскою крестьянс-
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кою обстановкой своей семьи” [1, 212].
Можливо, саме тому раціональна модель у

„чистому виді” практично не зустрічається і зараз.
На нашу думку, це зумовлюється декількома причи-
нами: недостатній рівень розвитку демократичних
відносин між різними структурами: великим, се-
реднім та малим бізнесом, державними установами,
соціальними інститутами тощо; нехтування мораль-
ними традиціями, що перевірені часом, малою
кількістю високотехнологічних підприємств, низьким
рівнем надання освітніх послуг, неспроможністю ви-
користовувати у певній мірі досягнення науки, недо-
статність ресурсного забезпечення тощо. Навіть і при
достатньому об’ємі фінансування практично жодна
з розвинених держав не має в необхідному об’ємі
інших ресурсів (часових, інтелектуальних, культурних,
технологічних, управлінських тощо), оскільки менед-
жери освітніх закладів не володіють методами раціо-
нального розподілу результатів праці, обтяжені вико-
нанням завдань, що не входять до професійних
обов’язків, мають низький рівень знань щодо ефек-
тивної мотивації педагогічного персоналу до само-
освіти та самовдосконалення тощо.

Питання про раціоналізацію освіти повинне
супроводжувати будь-яке наукове дослідження з про-
блем виховання та будь-яку виховну програму у ви-
щому навчальному закладі. Питання про раціо-
нальність та істинність досягнутих результатів
повинне бути єдиним орієнтиром. Так, є всі підстави
стверджувати, що саме узгодженість представлених
виховних програм з науковими засадами педагогіки,
психології, філософії, соціології, універсальними ло-
гічними принципами, методологічними прийомами,
сприятиме досягненню ефективних результатів як в
теорії, так і практиці виховної роботи.

У такому плані об’єктивність науковців щодо
нових експериментів у сфері виховання повинне ста-
ти своєрідною функцією раціональної критичної дис-
кусії і може бути наслідком колективних зусиль та
творчого співробітництва учених та практиків.

Отже, основою раціональної моделі є встанов-
лення певних правил і норм, які повинні підкріплюва-
тися грамотністю, осмисленістю, логічністю, достов-
ірністю думок і висловлювань, точними фактами і
науковим прогнозуванням, яке допоможе безпосе-
редньо чи опосередковано вказували на можливі
зміни як у позитивний, так і негативний боки.

Дотримання чітких логічних принципів на кож-
ному етапі моделювання виховних програм, їх побу-
дова на основі наукових засад проведення експери-
менту у сфері виховання наближає модель до
ідеальної. А ідеальний вихованець, як зазначає І.Д.Бех,
є основною метою змісту виховання та найважливі-
шим орієнтиром для вченого у процесі наукової ро-
боти [3, 427].

Ми також погоджуємося із думкою О.А.Ма-
рущенко про те, що сутність раціональної організації
освіти полягає у найбільш оптимальному розподілі
зусиль та координації дій освітян „заради досягнення
результату, реалізації нової освітньої моделі” [6, 11].
Серед найбільш значущих змін, що повинні бути при-

таманні цій освітній моделі, автор відзначає: створен-
ня систем безперервної та випереджальної освіти, її
фундаменталізацію, забезпечення якості освіти шля-
хом розробки єдиних стандартів та системи моніто-
рингу якості освіти [6, 11].

Четверта модель, яку називають відкритою – є
зорієнтованою на демократичні цінності суспільства.
Такого типу моделі є досить поширеними в світовій
практиці. Зокрема, цілями виховання у такому ви-
падку постають: виховання законослухняної людини,
яка визнає правові норми, моральні цінності; вихо-
вання особистості, яка є здатною до саморегуляції;
виховання особистості, яка може існувати із іншими
людьми на засадах взаємозалежного співробітницт-
ва та ін.  Ці моделі створюються в результаті свідомих
суспільних рішень або в результаті досить лібераль-
ної позиції з боку державних структур до питань мо-
рально-етичного характеру тощо. Але досить пасив-
не ставлення до існуючих проблем у вихованні
морально-етичної культури з боку держави може
призводити (і часто призводить) до наслідків та дій,
які буває важко прогнозувати. Це що традиційно має
місце в соціумах, де демократія як така є гіпертрофо-
ваною та переходить у вседозволеність.

Спираючись на досвід минулого, можна наве-
сти думки про те, що  гуманізм, політична свобода,
рівність громадянських прав, освіченість всього на-
роду без задоволення матеріальних і духовних потреб
з боку держави є грубою помилкою для всієї пол-
ітичної системи: „Ця помилка була причиною того,
що згодом пролетаріат відокремився і з’явився союз-
ником буржуазії, і, відчувши свою силу, паризька
комуна у 1792 році захопила владу над всією Фран-
цією і вважала, що насильством і анархією можна
домогтися своїх прав. Таке виділення і організація
знедоленого класу у політичне суспільство і повинне
бути попереджено урядом через розробку спеціаль-
них заходів виховання і задоволення матеріальних
потреб тих диких людей, … які унаслідок крайньої
бідності зростають без виховання, без морального
керівництва і поза всякими релігіями” [1, 200-201].

В цілому відкрита модель системи освіти ха-
рактеризується багатоплановістю в проведенні пси-
холого-педагогічних експериментів, доступністю до
будь-яких змін в процесі моделювання виховних про-
грам, розмаїттям виховних методик і технологій (як
національних, так і закордонних).

Зараз у вищій школі дискусії проводяться на-
вколо формування змісту самої виховної роботи,
наповнюваності її „цікавинками”, які є предметом
зіткнень різноманітних поглядів науковців щодо їхньої
важливості для розвитку освіти та раціональності вит-
рат ресурсів. Недоліком цієї моделі освіти є „тенден-
ція до поляризації навчальних закладів”. Елітні закла-
ди можуть наповнювати зміст виховання новими
освітніми траєкторіями, вирішують комплексні про-
блеми, реалізують інновації та підтримують креативні
ідеї, унаслідок чого отримують високий статус. Інший
полюс спостерігається у тих навчальних закладах та
філіалах, які мають економічні складності, а отже, і
труднощі із розвитком наукового та культурного по-



93

тенціалу, при цьому не маючи можливостей для роз-
витку і, як наслідок існування взагалі. Ресурсів (як
фінансових, часових, так і людських) що мають такі
заклади, завжди не вистачає через їх нераціональний
розподіл.

У певному розумінні відкриту модель мож-
на протиставити тоталітарній моделі системи осві-
ти, де різноплановість експериментальної роботи
виключено з боку держави, а всі зміни у виховних
програмах упроваджуються унаслідок владних
рішень незалежно від потреб самого освітнього зак-
ладу. Важливим є той факт, що у відкритій моделі не
спостерігаються єдині напрями у вихованні мораль-
но-етичної культури, хоча вона, як така, може бути
проголошена та задекларована в освітніх докумен-
тах, концепціях і доктринах.

З цього виходить, що в межах прийнятої мо-
делі освіти на національному рівні важливим є вив-
чення концептуальних, методологічних основ управ-
ління системою освіти, виявлення всього
позитивного, що може стати основою для створення
та впровадження нових моделей та нових нестандар-
тних рішень, модифікації як виховних програм, так і
всієї структури управління освітнім закладом з оріє-
нтацією на підвищення рівня морально-етичної куль-
тури  майбутніх вчителів.

Зрозуміло, що подібне завдання є непростим,
але в межах реалізації стратегічної освітньої політики
держави такі зміни зможуть відіграти важливу роль у
визначенні шляхів подальшого розвитку освітньої
системи.

Висновки.
Отже, аналіз процесу моделювання, розгляд

моделей, що спостерігаються у різних країнах та ура-
хування змісту виховної роботи кожної з таких моде-
лей надають можливість створювати новітні виховні
програми для майбутніх учителів.

Перспективою дослідження є розробка кон-
цептуальних основ управління виховним процесом
у вищих закладах освіти.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ
ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ НА ФУНКЦИЮ
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ

РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ
Одинец Т.Е.

Классический приватный университет, Запорожье

Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о влиянии гидро-
кинезотерапии на  некоторые показатели функции внешнего
дыхания женщин, перенесших радикальную мастэктомию.
Установлено, что эти показатели имели отклонения по рест-
риктивному и обструктивному типу нарушений. Отмечает-
ся необходимость разработки комплексной программы реа-
билитации женщин для ликвидации  постмастэктомических
осложнений, улучшения качества жизни.
Ключевые слова: радикальная мастэктомия, рак молочной
железы, спирография, функция внешнего дыхания
Анотація. Одинець Т.Є. Особливості  впливу гідрокіне-
зотерапії на функцію зовнішнього подиху жінок після
радикальної мастектомії. У роботі розглянуто питання
про вплив гідрокінезотерапії на деякі показники функції зов-
нішнього дихання жінок, що перенесли радикальну мастек-
томію. Встановлено, що ці показники  мали відхилення за
рестриктивним і обструктивним типом порушень. Окрім
того, існує необхідність розробки комплексної програми
реабілітації жінок для поліпшення якості життя, ліквідації
ускладнень, що виникли внаслідок операції.
Ключові слова: радикальна мастектомія, рак молочної за-
лози, спірографія, функція зовнішнього дихання
Annotation. Odinets T.E. Features of agency of the
hydrokinesitherapy on function of external respiration
of women after the radical mastectomy. A question is in-
process considered about influence of medical swimming on
some indexes of function of the external breathing of women
which carried a radical mastectomy. It is set that these indexes
had a rejection on the resticortum and obstructive type of
violations. Except for that, there is a necessity of development
of the complex program of rehabilitation of women for the
improvement of quality of life, liquidation of complications
which arose up as a result of operation.
Keywords: radical  mastectomy, cancer of suckling gland,
spirography, function of the external breathing.

Введение.
Среди злокачественных опухолей у женщин

рак молочной железы занимает одно из первых мест.
Статистические материалы последних лет свидетель-
ствуют о том, что рак молочной железы (РМЖ) про-
должает занимать одно из основных мест в структу-
ре онкологических заболеваний женского населения
в большинстве стран мира. Отмечается ежегодное
увеличение смертности и инвалидности от этого за-
болевания. Ежегодно в мире регистрируется более
одного миллиона новых случаев этого заболевания.
Особенно высокие показатели заболеваемости отме-
чены в США, Канаде, Франции, Швейцарии, странах
Балтии; самые низкие % в Японии, среднеазиатских
и африканских странах [6].

Социальное значение этой формы рака на-
столько велико, что научные исследования по этой
проблеме занимает одно из основных мест в онколо-
гии. Среди многочисленных аспектов современной
онкологии особенное значение приобретает пробле-
ма разработки методов комплексной физической
реабилитации женщин после радикальной мастэкто-
мии, которая в настоящее время приобретает осо-
бую актуальность, так как включает в себя не только
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морально-этическую, но и социально-экономичес-
кую значимость [1,4].

Работа выполнена по плану НИР классичес-
кого приватного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является разработка ком-

плексной программы физической реабилитации и
оценки ее влияния на функцию внешнего дыхания
женщин после радикальной мастэктомии.

 Исследование проводилось на кафедре физи-
ческой реабилитации Института Здоровья спорта и
туризма Классического Приватного Университета. В
эксперименте принимало участие 45 женщин в воз-
расте 50-60 лет, перенесших радикальную мастэкто-
мию с последующей химио- и лучевой терапией. В
среднем срок после операции составил 6 лет. Для
оценки изменений состояния функции внешнего
дыхания проводилась запись спирограммы с исполь-
зованием компьютерного комплекса «Спирограф –
2» в спокойном состоянии. По спирограмме оцени-
вались такие показатели: частота дыхания (ЧД), дыха-
тельный объем (ДО), минутный объем дыхания
(МОД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), максималь-
ная вентиляция легких (МВЛ), резервный объем вдо-
ха (РОвд), резервный объем выдоха (РОвыд), форси-
рованная жизненная емкость (ФЖЕЛ), объем
форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), отно-
шение объем форсированного выдоха за 1 к форси-
рованной жизненной емкости (ОФВ1/ФЖЕЛ), пико-
вая объемная скорость (ПОС).

 После проведения курса реабилитации паци-
ентам предлагалось повторно пройти спирографию.
Полученные данные оценивались методами матема-
тической статистики в пакете программ Statistica 8.0.

Результаты исследований.
 Обследование параметров функционального

состояния системы внешнего дыхания женщин по-
казало, что после радикальной мастэктомии они су-
щественно снижены от должных параметров в связи
с хирургическим вмешательством. В процессе опе-
рации происходит иссечение практически всех мяг-
ких тканей передней грудной стенки. В первую оче-
редь последствия этого можно связать с удалением
большой и малой грудных мышц. Функция первой
заключается в приведении плеча к грудине и осуще-
ствляется она совместно с широкой мышцей спины.
Сокращаясь обособленно от последней, большая
грудная мышца приводит и тянет плечо несколько
вперед, усиливая сгибание, одновременно несколь-
ко поворачивая его внутрь. Малая грудная мышца
оттягивает плечевой пояс вперед и вниз и фиксирует
его к грудной клетке.

Из приведенных сведений ясно, что решаю-
щего значения в двигательной функции плеча и вер-
хних ребер эти мышцы не имеют. Однако нарушение
иннервации синергически действующих мышечных
групп может приводить к ограничению движения в
плечевом поясе и уменьшению амплитуды дыхатель-
ных экскурсий грудной стенки [5]. Изначально еще
до проведения реабилитационных мероприятий при
первичном обследовании женщин были выявлены

рестриктивный и обструктивный тип нарушений на
основании автоматизированного заключения с ис-
пользованием прибора «Спирограф-2». Такая раз-
ноплановость предопределила разделение пациенток
на 2 группы: группа А – с рестриктивным типом на-
рушения функции внешнего дыхания, в которую вош-
ли 67% женщин; группа Б – с обструктивным типом
нарушения – 33 %. Результаты изменения парамет-
ров системы внешнего дыхания в первой и второй
группах после проведенного курса реабилитации
представлены в таблицах 1, 2 соответственно.

Как видно из результатов таблицы 1, мы на-
блюдали достоверное повышение ЖЕЛ в среднем на
400мл (при p < 0,05) от исходной величины у тех жен-
щин, которые имели рестриктивный тип нарушения
функций внешнего дыхания либо незначительные
изменения, причем преимущественно возрастание
этого показателя происходило за счет увеличения
РОвыд, который достоверно возрос на 480 мл при
математической обработке средних результатов по
критерию Стьюдента, и в меньшей степени за счет
РОвд, который имел тенденцию к увеличению на 130
мл в среднем.

Вероятно, логично предположить, что увели-
чение ЖЕЛ происходило в значительной мере за
счет привлечения к работе вспомогательных дыха-
тельных мышц, на развитие которых и были ориен-
тированы некоторые компоненты комплекса физи-
ческих упражнений.

 Достоверное увеличение РОвыд, на наш
взгляд, обусловлено, прежде всего, развитием экспи-
раторных дыхательных мышц, так как во время вы-
полнения упражнений в воде формируется услов-
ный проприоцептивный двигательный рефлекс,
образующийся при многократном сочетании рабо-
ты дыхательных и скелетных мышц. Темп и ритм ды-
хания координируется с плавательными движения-
ми таким образом, что выдох производится в момент
сокращения мышц грудной клетки, то есть в момент
гребка руками, а вдох – в момент расслабления мышц
рук и относительного расширения грудной клетки.
Это связано с тем, что в выполнении гребка участву-
ют не только мышцы рук, а и мышцы спины и груд-
ной клетки, в результате чего грудная клетка сдавли-
вается [2].

 После применения гидрокинезотерапевтичес-
ких средств физической реабилитации мы также на-
блюдали в виде тенденции увеличение ФЖЕЛ на 460
мл, ОФВ – на 120 мл, а также уменьшение отноше-
ния ОФВ/ЖЕЛ на 7%, что обусловлено более значи-
тельным увеличением ЖЕЛ по сравнению с ОФВ1
Математическая обработка изменения ПОС показа-
ла достоверный прирост средних результатов по дан-
ному показателю, который составил увеличение на
1,14 л/с (при p < 0,05). По данным показателям мы
судили об улучшении бронхиальной проходимости
и уменьшения сопротивления воздухоносных путей
потоку воздуха вследствие симпатической активации
гладкой мускулатуры и расширения бронхов, что зна-
чительно снижает энергетические затраты, связан-
ные с вентиляцией легких.
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Влияние гидрокинезотерапии на дыхательную
систему с обструктивными нарушениями представ-
лена в таблице 2.

По результатам первичного обследования жен-
щин, перенесших радикальную мастэктомию, мы ус-
тановили, что большинство показателей функциональ-
ного состояния системы внешнего дыхания снижены
и не соответствуют должным параметрам. После про-
веденного комплекса реабилитационных мероприя-
тий нам удалось зафиксировать лишь незначительное
увеличение показателей, характеризующих ФВД, бо-
лее того некоторые из них даже ухудшились.

 В частности, мы наблюдали увеличение ЖЕЛ
на 190 мл, что в 2 раза меньше, чем в первой группе
обследуемых; однако изменение ФЖЕЛ было боль-
шим, чем в первой группе на 100мл и составило 555мл
(вероятно, за счет уже описанного механизма увели-
чения РОвд; такие показатели как ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ,
ПОС снизились в среднем на 130мл, 17%, 0,89л/с соот-
ветственно. Однако РОвд возрос на 630 мл, но прирост
значительно варьировал у различных пациентов. Од-
нако это не изменяло существенно тенденцию к брон-
хообструкции. После реабилитационных мероприя-
тий МОД уменьшился в покое на 2,37 л, что в 2 раза
выше, чем в первой группе что свидетельствует об
улучшении адаптационных возможностей системы
внешнего дыхания, экономизации функции дыхатель-
ного аппарата и эффективности его использования.

 МВЛ возросла незначительно – на 1,89л по
сравнению с первой группой, в которой прирост

МВЛ является достоверным на 12,4л (при p < 0,05).
Это говорит о том, что при обструктивных наруше-
ниях организм значительно хуже мобилизирует име-
ющиеся морфофункциональные возможности вен-
тиляторного аппарата и эффективность использова-
ния дыхательных резервов [3].

 Полученные данные позволяют однозначно
сделать вывод об ухудшении показателей ФВД, пре-
имущественно за счет ухудшения бронхиальной про-
ходимости, о чем свидетельствовали показатели сни-
жения ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ, ПОС. Причинами, по
нашему мнению, могут являться как дисрегуляция
вегетативного тонуса с преобладанием активации
парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы, так и рефлекторное снижение проходимо-
сти бронхов в ответ на возможное снижение уровня
сурфактанта в альвеолах, наличие воспалительного
процесса в бронхах; кроме того, в анамнезе этой груп-
пы у 90% стоит наличие хронического бронхита. Это
свидетельствует о том, что данный тип гидрокинезо-
терапевтических средств требует усовершенствова-
ния для категории лиц, имеющий обструктивный тип
нарушения дыхания.

Выводы.
 Исходя из анализа современных источников

периодической литературы, можно сделать вывод о
том, что, несмотря на значительный рост показате-
лей злокачественных новообразований молочной
железы, большое количество исследований посвяще-
но совершенствованию методов диагностики и вы-

Таблица 1 
Изменение показателей ФВД в группе с рестриктивными нарушениями до и после реабилитации 

 
Группа А Показатели ФВД 

до после Процент изменения 
ЖЕЛ 2,73±0,11 3,13±0,14 14,6* 
ФЖЕЛ 2,55±0,24 3,01±0,15 18 
ОФВ1 2,28±0,21 2,40±0,12 5,2 
РОвыд 1,24±0,13 1,72±0,16 38,7* 
РОвд 1,28±0,15 1,41±0,18 10,2 

ОФВ/ЖЕЛ 84,75±7,32 78,76±1,77 - 7,0 
ПОС 4,91±0,50 6,05±0,38 23,2* 
МОД 9,02±1,43 8,00±0,95 -11,4 
МВЛ 79,06±4,10 91,04±2,26 15,0* 

* – p< 0,05 
 Таблица 2 

Изменение показателей ФВД в группе с обструктивными нарушениями до и после реабилитации 
 

Группа Б Показатели ФВД 
до после Процент изменений 

ЖЕЛ 2,50±0,19 2,69±0,19 7,6 
ФЖЕЛ 2,39±0,30 2,94±0,26 23,0 
ОФВ1 1,75±0,31 1,62±0,12 -7,5 
РОвыд 1,39±0,29 1,51±0,43 8,6 
РОвд 0,90±0,33 1,53±0,48 70,0 

ОФВ/ЖЕЛ 68,69±8,80 51,77±9,39 - 25,7 
ПОС 3,95±0,39 3,06±0,56 - 22,6 
МОД 10,88±1,90 8,51±2,01 - 22,8 
МВЛ 64,87±11,4 66,76±5,76 2,9 

* – p< 0,05 
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бору наиболее адекватной тактики лечения рака мо-
лочной железы, а вопрос о влиянии радикальной
мастэктомии на функцию внешнего дыхания прак-
тически не освещается в периодической и моногра-
фической литературе.

На основании проведенного спирографичес-
кого исследования женщин после радикальной мас-
тэктомии, можно сделать вывод о том, что наряду с
адаптивными реакциями системы внешнего дыхания
и энергообеспечения на физическую нагрузку, на-
блюдаются и дезадаптивные, которые сопровожда-
ются ухудшением показателей в процессе реабили-
тации, что требует применения дифференцирован-
ной методики физической реабилитации, которая
повысит эффективность ликвидации постмастэкто-
мических осложнений и уровень функционального
состояния женщин.

Наше экспериментальное исследование пока-
зало актуальность и необходимость дальнейшего изу-
чения поставленной проблемы.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ
УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

У ПРАЦЯХ ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ
Осадча К.П.

Мелітопольський державний педагогічний
університет ім.Б.Хмельницього

Анотація. У статті висвітлюються проблеми у підготовці
вчителів інформатики, що розглядаються  вченими США,
Пакістану, Ізраїлю, Польщі та Франції. Виокремлюється про-
гресивний досвід зарубіжних країн у професійній підготовці
учителів інформатики, які мають виконувати провідну роль
у процесі розвитку інформаційного суспільства. Основні
проблеми професійної підготовки учителів інформатики в
Україні: формулювання та стандартизація чітких вимог до
професійної підготовки учителів інформатики. Вони обу-
мовлені специфікою навчального предмету та нестачею ком-
петентних фахівців у сфері середньої шкільної освіти.
Ключові слова: професійна підготовка, учитель інформа-
тики, зарубіжний досвід.
Аннотация. Осадча К.П. Проблемы подготовки учите-
лей  информатики в работах зарубежных ученых. В ста-
тье освещаются проблемы в подготовке учителей информа-
тики, которые рассматриваются учеными США, Пакистана,
Израиля, Польши и Франции. Выделяется прогрессивный опыт

зарубежных стран в профессиональной подготовке учите-
лей информатики, которые должны выполнять ведущую роль
в процессе развития информационного общества. Основ-
ные проблемы профессиональной подготовки учителей ин-
форматики в Украине: формулирование и стандартизация
четких требований к профессиональной подготовке учите-
лей информатики. Они  обусловлены спецификой учебного
предмету и недостатком компетентных специалистов в сфе-
ре среднего школьного образования.
Ключевые  слова: профессиональная подготовка, учитель
информатики, зарубежный опыт.
Annotation. Osadcha K.P. Problems of preparation of
teachers of information science in works of foreign
scientists.  The article highlights the problems in the
preparation of computer science teachers,  considered by
scientists  of the United States, Pakistan, Israel, Poland and
France. Advanced experience of foreign countries in training of
the computer science teachers, who are called to perform a
leading role in the process of an information society, is
emphasized. The basic problems of professional training of
teachers of information science in Ukraine: a formulation and
standardization of precise requests to professional training
teachers of information science.  They are st ipulated by
specificity educational to a subject and defect of competent
experts in an orb of average school education.
Key words: professional training, teacher of computer science,
Foreign experience.

Вступ.
Освіта відіграє дуже важливу роль у соціаль-

ному, економічному і моральному розвитку сусп-
ільства, особливо у процесі його глобалізації та інфор-
матизації. Навчання та компетенції людей, стають
найважливішим цінностям сучасної цивілізації та
інформаційного суспільства, заснованого на знаннях.
Ці процеси висувають на перша місце постать учи-
теля інформатики, професійна підготовка і компе-
тентність якого є важливими факторами розвитку
інформаційного суспільства.

Учитель інформатики, чий рівень кваліфікації
та відкритість до нововведень надають їм значущу
роль у  суспільстві, повинен надихати молоде покол-
іння на реалізацію свого потенціалу, щоб вони могли
стати повноцінними громадянами, що готові здійсню-
вати як свої особисті та професіональні завдання, так
і стати активним учасниками розвитку інформацій-
ного суспільства.

Після широкого розповсюдження комп’ютер-
ної техніки і її впровадження у освітню сферу науко-
вцями багатьох зарубіжних країн почала піднімати-
ся проблема підготовка вчителів інформатики.
Сьогодні науковцями різних країн (А. Томрсон
(A. Thompson), Р. Бредлі (R. Bradley), Зульфикар А.
Хан (Zulfiqar A. Khan), О. Хазан (Orit Hazzan) і
Т. Лапідот (Tami Lapidot), Г. Кєдровіч (G. Kiedrowicz),
E. Mączyńska (Є. Мазинська), Arsac Jacques (Арсак
Ж)) піднімаються різноманітні проблеми підготов-
ки учителів інформатики.

Робота виконана за планом НДР Меліто-
польського державного педагогічного університету
ім. Б. Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є аналіз проблем підго-

товки учителів інформатики та досвіду їх вирішення
у зарубіжній науці.

© Осадча К.П., 2009
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Методи дослідження: аналіз та узагальнення
науково-методичної літератури та електронних дже-
рел мережі Інтернет

Результати дослідження.
Американські вчені відмічають недостатню

увагу до питань підготовки учителів інформатики у
США та нестачу вчителів у середніх школах. Так
А. Томрсон (A. Thompson) пише, що є ступіні у на-
вчанні математики, у навчанні читання, у викладанні
всіляких речей, але я не чую багато про ступінь вик-
ладання інформатики. Він вважає більша частина цієї
проблеми полягає в тому, що немає достатньо над-
ійних досліджень про навчання комп’ютерних наук у
середній школі [1]. Р. Бредлі (R. Bradley), викладач ком-
п’ютерних науки, зазначає, що попит на комп’ютерні
науки значно перевищує пропозицію і ми не маємо
великого числа кваліфікованих випускників універ-
ситетів з комп’ютерних наук. Д. Колдуел (D. Caldwell),
наголошує, що проблема в пошуку кваліфікованих
вчителів полягає у тому, що промисловість більше
платить їм, ніж державні школи. А як зауважує К.
Стівенсон (Chris Stephenson) цей факт ускладнюєть-
ся тим, що викладачі комп’ютерних наук стикаються
з іншими проблемами, такими, як труднощі поступу
в ногу зі змінами в технологіях через брак часу для
професійного розвитку і брак грошей [2]. Для вирі-
шення даної проблеми у США проводяться семіна-
ри та симпозіуми з метою підтримки і заохочення
навчання інформатиці та комп’ютерним дисциплі-
нам, як наприклад щорічний Alice Symposium (http:/
/www.alice.org), літні семінари TeachScheme (http://
www.teach-scheme.org), або одноденний семінар
підвищення кваліфікації викладачів комп’ютерах наук
у Маріоті тощо. На подібних семінарах вчителя про-
понують вивчення конкретних прикладних програм
або вивчення провідних технологій у викладанні,
більшість семінарів організовані з метою ознайом-
лення з продуктами компанії Майкрософт (Microsoft),
а також курси навчання вчителів (наприклад, ).

На вирішення таких проблем Асоціація обчис-
лювальної техніки США у звернені до обраного пре-
зидента Обами пропонує свою співпрацю і дає такі
попередні рекомендації [3]:
• розглянути комп’ютерні науки як однин з основних
курсів, які необхідні студентам для розвитку життє-
во важливих в 21-му столітті навичок як частини
будь-якої НТРМ (Наука, Технологія, Розробка і
Математика) освітньої ініціативи;

• оскільки дослідження показують, що програма се-
редньої школи має суттєвий вплив на визначення
майбутніх інтересів дітей, будь-які зусилля, спря-
мовані на зміцнення середнього освіти, мають вклю-
чати положення, спрямовані на введення цих учнів
до комп’ютерної науки. Існує декілька нових
підходів у галузі комп’ютерної наук, що демонст-
рують потенціал у справі привертання й утриман-
ня уваги дітей середнього шкільного віку;

• активізувати зусилля для збільшення кількості жінок
і представників меншин, що слабо представлені  в
цій галузі;

• роз’яснити і розширити можливості професійного
розвитку для викладачів комп’ютерної науки у се-
редніх школах. Це дозволить покращити викладан-
ня і успішність учнів, зокрема, в блоці грантових
програм, що надаються державам;

• сфокусувати фінансування наукових досліджень
системи комп’ютерної освіти K-12 для заповнення
багатьох прогалин в розумінні того, як студенти
застосовують цю життєво важливу область;

• переглянути більш продуктивні методи держав у
координації, роз’ясненні і покращенні існуючих
вимог до акредитації вчителів, особливо вчителів
комп’ютерної науки.

Пакистанський учений Зульфикар А. Хан
(Zulfiqar A. Khan) при вивченні основ програмуван-
ня пропонує дотримуватися активних методів навчан-
ня, побудованих на серіях прикладів, та дотримують-
ся конструктивістського підходу, зауважуючи, що
вони можуть значною мірою сприяти поліпшенню
навичок програмування. Це відбувається тому, що
ці спеціально налаштовані приклади програмування
постійно оновлюють знання студентів, пов’язуючи
його із завданнями, які були виконані раніше. Ця ро-
бота надає змогу вирішити питання доцільності вик-
ладання студентам першого семестру факультету
обчислювальної техніки в першу чергу складних тем,
в контексті конструктивістського підходу. Результати
свідчать про те, що така практика виявилася ефектив-
ною для підвищення рівня виконання та розвитку
зрілих навичок програмування у студентів [4].

Ізраїльські дослідники О. Хазан (Orit Hazzan) і Т.
Лапідот (Tami Lapidot) пропагують активні методи на-
вчання інформатиці майбутніх учителів комп’ютер-
них наук. Вони розробили активну модель викладан-
ня, зорієнтовану на навчання і призначену для
впровадження  в курс «Методи викладання інформа-
тики у вищій школі». Вони запевняють, що запропо-
новані моделі викладання стануть підтримкою в ство-
ренні перспективного професійного сприйняття
вчителя інформатики як вчителя інформатики майбут-
нього. Ці моделі об’єднують викладацькі цілі, методи,
відношення до відповідей учнів та їх помилок, до про-
цесу навчання, а також до наочних знань, знань педа-
гогічної складової та ін. Цитуючи Конфуція (551 р. до
н.е. – 479 до н.е.), (Я чув, і я забуваю, я бачу, і я пам’я-
таю, я роблю, і я розумію), вони наголошують, що
активне навчання сьогодні отримало широке визнан-
ня, як більш якісна освіта. Слідом за думкою Клемент-
са (Clements) і Батісти (Battista) (1990), науковці вважа-
ють, що насправді практично неможливо викладати
інформатику, також, як і неможливо навчати викла-
данню інформатики. Ефективною вважається робота
тих вчителів, які можуть стимулювати учнів вчитися, у
нашому випадку вивчати концепції інформатики і саме
по собі викладання інформатики [5, 57]. Серед числен-
них визначень активного навчання О. Хазан і Т. Лапі-
дот виділяють думку Зільбермана (Silberman) (1996г.)
про те, що перш за все, студентам необхідно «робити»
– пізнавати речі самостійно, наводити власні прикла-
ди, пробувати застосовувати навик і виконувати зав-

http://www.alice.org)
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дання, які ґрунтуються на знаннях, які у них вже є або
які вони повинні придбати. Як і інші конструктивісти
(Килпатрік (Kilpartrick), 1897, Девіс (Davis), Мейер
(Maher) і Ноддіс (Noddings), 1990, Конфрі (Confrey),
1995), вони впевнені, що навчання – це активне прид-
бання ідей, а не пасивний процес, в якому той, що
навчається, пасивно конструює своє знання. Іншими
словами, навчання вимагає індивідуальності в тому,
щоб бути активним і бути залученим в конструюван-
ня своїх власних розумових моделей. Як випливає з
цитати знаменитого китайського філософа, чим актив-
ніше учні, тим природніше для них розуміння того,
що вони вивчають [5, 58].

У Польщі у 2003 році були прийняті Стандарти
підготовки вчителів у ділянці інформаційних техно-
логій та інформатики, у яких окремо виділені Стан-
дарти підготовленості вчителя інформаційних техно-
логій, тобто вчителя: предмету «Інформатика» у
молодших класах; предмету Інформатика в гімназії;
предмету «Інформаційна технологія» в рамках за-
гального навчання у старших класах. У них зазначаєть-
ся, що учитель інформаційних технологій у по-
рівнянні із учителем-предметником розширює
комп’ютерні компетенції, щодо основ користування
термінологією (поняттями), приладами (засобами),
програмним забезпеченням (інструментами) і мето-
дами ІТ) та інформаційних технологій як складової
місця праці вчителя, тим, що знає елементи алгорит-
міки, програмування і більш складніших можливос-
тей операційної системи, програм користувача та
інших програм; щодо ролі і використання ІТ в на-
вчанні вчителем свого предмету – завдяки викорис-
танню складніших можливостей комп’ютерної сис-
теми та  її програмного забезпечення, що є
необхідними для проведення певних інформаційних
занять; щодо використання ІТ в якості дидактичного
посередника в навчанні свого предмету – вмінням
навчати інформатики та інформаційні технології
відповідно до етапу навчання, вказівок у програмній
основі предмету і підготовки, а також освітніх потреб
учнів; щодо використання інформаційних технологій
у пізнаванні інших галузей знання – здатністю інтег-
рації знання основ інформатики та інформаційних
технологій і їхнього використання з методичним знан-
ням, стосовно застосування цієї технології у збага-
ченні і допомозі власному навчанню і навчанню всіх
предметів. Окремо у Стандарті виділені вимоги до
вчителя інформатики, які  є поглибленою компетент-
ністю, вчителів окремих інформаційних занять у мо-
лодших класах, в гімназії, і в старших класах, описа-
них у 4 розділі. Ця компетентність передбачає знання,
необхідне для проведення уроків з ділянки інформа-
тики, що в ліцеї містить елементи інформатики як
академічної науки, в т.ч. такі розділи: 1) алгоритміка,
2) мова і методи програмування, 3) бази даних,
4) мультимедіа, 5) комп’ютерні мережі [6].

Польська дослідниця Є. Мазинська (E.
Mączyńska) наголошує, що вчитель інформатики у
інформаційному суспільстві відіграє особливу роль,
тому будь-які недоліки і помилки у змісті їх підготовки

необхідно вирішувати. На її думку основна проблема
у процесі підготовки вчителів інформатики полягає у
динамічному розвитку великих областей знань. З цієї
причини учителю необхідно постійно оновлювати
знання з інформаційних технологій. Безперервне на-
вчання є необхідністю для цієї професійної групи. Вона
зазначає, що уроки інформатики в школі не можна
порівняти з іншими предметами. Учитель інформати-
ки не може виступати в ролі менеджера, а очевидною
стає роль консультанта у виборі шляху самовизначен-
ня учнів відповідно до їх потреб і можливостей. Є.
Мазинською був проведений експеримент, мета яко-
го полягала у тому, щоб продемонструвати не-
обхідність запропонованого методу вдосконалення
знань викладачів. Цей метод полягав у тому, щоб до-
повнити прогалини в знаннях вчителів з виділеного
змісту бази інформаційних технологій. В експерименті
брали участь 167 студентів з трьох гімназій і шість вик-
ладачів комп’ютерних наук, які провели в загальній
складності 108 годин експериментальних уроків. Ос-
новною мірою успіху експерименту була кількісна
оцінка наслідків заповнення прогалини в знаннях вчи-
телів та її вплив на успішність студентів. Проведений
експеримент, в тому числі показав, що удосконалення
знань у сфері інформації вчителями інформатики у
середній школі призводить до статистично значущого
збільшення рівня декларативних та фактичних знань
учителів; заповнення прогалини в знаннях учителів, у
тому числі що охоплюють більшу частину змісту на-
вчальних програм, немає статистично значущого впли-
ву на результати навчання школярів; чим вище зрос-
тання рівня знань викладачів у результаті заповнення
розриву знань з інформаційних технологій, тим вище
рівень досягнень учнів [7].

Польським вченим Г. Кєдровічем проблема
підготовки викладачів інформатики розглядається у
двох площинах: підготовка нових викладачів під час
навчання у вищих навчальних закладах; підвищення
кваліфікації зайнятих викладачів на курсах. На його
думку, головну увагу доцільно приділяти організації
навчання нині працюючих викладачів. Крім навчан-
ня майбутніх викладачів у вищому навчальному зак-
ладі, працюючих – на курсах, доцільно передбачити
форми обов’язкового неперервного удосконалення
майбутніх викладачів у галузі інформатики. Для на-
вчання і неперервного удосконалення треба викори-
стовувати всі наявні можливості. Поряд з навчальни-
ми закладами, що займаються підвищенням
кваліфікації викладачів, відповідні курси можуть
організовувати і проводити університети, а також
наукові й промислові інституції. Необхідно також ви-
користовувати методи дистанційного навчання
(відкриті університети, телевізійні навчальні програ-
ми, системи відео) і різноманітні інші засоби [8,17].

Г. Кєдровіч розробив авторську концепцію
підготовки вчителів інформатики, а також підготовки
їх до застосування комп’ютерних технологій. В ос-
нові цієї концепції – положення загальних теорій пе-
дагогічної освіти, які цілком відповідають підготовці
викладачів інформатики. У підготовці вчителів інфор-
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матики має враховуватися надзвичайно швидкий
розвиток цієї галузі знань, у зв’язку з чим їх освоєння
має відбуватися неперервно і ґрунтовно. Учитель
інформатики не повинен виконувати роль тільки ке-
рівника, за командою якого учні мають виконувати
певні завдання за допомогою комп’ютера. Він му-
сить бути добрим порадником учнів щодо вибору
ними шляху наукового пізнання згідно з їхніми по-
требами і здібностями. Таким чином, викладач інфор-
матики виступає творцем дидактичного процесу,
підтримуючи учнів і допомагаючи їм в їхньому роз-
витку. Учитель інформатики повинен постійно вра-
ховувати ту обставину, що він далеко не єдине джере-
ло знань у галузі інформатики. Багато важливої і
різноманітної інформації про комп’ютери і комп’ю-
терні технології учні мають змогу одержувати з Інтер-
нету, по телебаченню, в комп’ютерних клубах та ін.
Він наголошує, що традиційна парадигма навчання-
учіння інформатики характеризувалася ключовими
поняттями: урок, домашнє завдання, класна робота,
навчати, виховувати, вправляти, оцінювати та ін. Нині
одним із завдань навчання є формування у викла-
дачів та учнів уміння пристосовуватися до світу тех-
нологій, який надзвичайно швидко змінюється. Тому
попередня парадигма поступово перетворюється на
нову, основні поняття якої: проект, продукт, дискусія,
порада, узгодження, співпраця. Під час навчання
інформатики часто застосовуються два принципи
навчання, а саме: поступове підвищення складності
завдань і утворення тематичних груп. Така форма
завдань дає змогу навчати по спіралі, тобто послідов-
но вводити матеріал, ступінь складності якого зрос-
тає. На думку Г. Кєдровіча, важливим завданням учи-
теля інформатики є розвиток творчого
комп’ютерного мислення. У процесі вивчення інфор-
матики учні постійно мають переконуватися в існу-
ванні різних способів розв’язання конкретної пробле-
ми і важливості пошуку власних оригінальних рішень.
Знаходження оригінального рішення має приносити
задоволення учням, причому останнє буває тим
більшим, чим складнішою була розв’язана пробле-
ма і чим витонченішим було рішення. Задоволення
від розв’язання складних проблем позитивно позна-
чається на мотивації навчання, на виробленні внутр-
ішньої дисципліни учнів [8, 19-20]. Розроблена ним
концепція курсів для учителів на базі вищої освіти у
Вищій інженерній школі в Радомі передбачала одер-
жання диплома викладача техніки й інформатики.
Навчальним планом передбачалося вивчення 11 обо-
в’язкових і 2 факультативних навчальних предметів
(на навчання упродовж 4 семестрів відводилося всьо-
го 415 годин). Програми до чотирьох навчальних пред-
метів (основи інформатики, мови програмування,
комп’ютерна графіка і дидактика інформатики) роз-
роблені Г. Кєдровічем [8, 21].

Французський науковець Арсак Ж. (Arsac
Jacques) звертає увагу на дидактику інформатики,
особливо на питаннях програмування, зауважуючи,
що розвиток програмування, яке наблизилося до ста-
тусу наукових дисциплін і було визнане як наука, і
виникнення „методології програмування”, не може

не впливати на навчання [9, 12]. Він наголошує, що
вчителі інформатики повинні зробити реальним план
“ІТ для всіх”. Для чого вирішити такі питання: Які
компетенції необхідні для вчителів? Треба бути екс-
пертом з обробки текстів, електронних таблиць або з
керування базами даних? Чи повинен він знати комп-
’ютер? Чи повинен бути фахівцем у програмуванні
[9, 13]? На думку Арсак Ж. перш за все важливо, щоб
педагогічні наукові дослідження в галузі комп’ютер-
ної науки приймалися до уваги, щоб науковці піклу-
валися про освіту, щоб викладачі були у курсі резуль-
татів наукових досліджень [9, 17].

Висновки.
Отже з невеликого аналізу наукових праць за-

рубіжних учених можна зробити висновок, що про-
блеми професійної підготовки учителів інформати-
ки піднімаються ученими різних країн, і вони мають
багато спільного як у США та країн Європи (Польща)
так і у країн Сходу (Пакістан, Ізраїль). Основні з них
стосуються і України, а саме: формулювання та стан-
дартизація чітких вимог до професійної підготовки
учителів інформатики, що обумовлені специфікою
навчального предмету; нестача компетентних
фахівців у сфері середньої шкільної освіти і їх відтік у
сферу промисловості.

Перспективи подальших досліджень в дано-
му напрямку полягають в більш глибокому і деталь-
ному вивченні досвіду вищезазначених країн, науко-
вих праць вчених інших країн, з метою аналізу
зарубіжного досвіду з професійної підготовки учи-
телів інформатики.
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ТЕХНИКА БЕГА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ И МЕТОДИКА АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМА К ЗАДАННОЙ НАГРУЗКЕ

Попичев М.И., Носов Ю.А.
Крымский юридический институт Национальной
юридической академии Украины им. Ярослава

Мудрого

Аннотация. В статье приводятся практические советы по
технике оздоровительного бега для восстановления и укреп-
ления здоровья студентов и методика адаптации  организма к
нагрузке, которая задается с интенсивностью по «разговор-
ному тесту». Дан сравнительный анализ  пульсометрии и
особенности восстановления частоты сердечных сокраще-
ний  после кроссового бега, что является важным показате-
лем функциональной активности сердечно-сосудистой сис-
темы и уровня физической подготовленности студентов.
Оздоровительный бег по своим специфическим особеннос-
тям и спектру многогранного воздействия на  человека не
имеет себе равных.
Ключевые слова: нагрузка, техника, кросс, организм, ана-
лиз, пульс, сердце.
Анотація. Попічєв  М .І., Носов  Ю.О. Техніка бігу для
оздоровлення студентів та методика адаптації організ-
му до заданого навантаження. У статті наводяться
практичні поради з техніки оздоровчого бігу для відновлен-
ня та зміцнення здоров’я студентів та методика адаптації
організму до заданого навантаження , яка задається з інтен-
сивністю по „розмовному тесту”. Наведений порівняльний
аналіз пульсометрії та особливості відновлення частоти сер-
цевих скорочень після кросового бігу, що є важливим  показ-
ником функціональної активності серцево-судинної системи
та рівня фізичної підготовки студентів. Оздоровчий біг че-
рез специфічні особливості та багатогранний вплив на лю-
дину немає собі рівних.
Ключові слова: навантаження , техніка, крос, організм,
аналіз, пульс, серце.
Annotation. Popichev M.I.,  Nosov U.A. Techniques of
jogging for  students and technique of an adaptation of
an organism to the set loading. Practical advise on
techniques of jogging for restoration and strengthening of health
of students, and the technique of adaptation of an organism to
the set loading which is set with intensity under the speaking
test are given in the article. The comparative analysis of the
diagrams of pulsometer and particularities of restoration of
frequency of palpitation after cross run that is the important
parameter of functional activity of cardiovascular system and a
level of physical readiness of students are set in the article.
Jogging on the specific features and a spectrum of many-sided
influence on the person has no equal.
Keywords: loading, techniques, cross, organism, analysis, pulse,
heart .

Введение.
В наше время стрессов и страстей, в век уди-

вительных открытий и достижений возникла острая
проблема сохранения и укрепления здоровья целых
народов. Поток «болезней цивилизации» – сердеч-
но-сосудистых и эндокринных – начал нарастать столь
стремительно, что, по утверждению ученых – меди-
ков в ближайшем будущем одна половина человече-
ства будет болеть, а вторая – лечить её и ухаживать за
больными.

Лечение современных болезней вызывает
объективные трудности и обходится очень дорого.
Подсчитано, например, что лечение одного больно-
го инфарктом миокарда обходится государству еже-
годно примерно в 5500 долларов США. На наш взгляд,
гораздо легче и дешевле предупредить заболевание
путем проведения профилактических мероприятий.

Известно, что причиной многих заболеваний
является недостаток двигательной активности чело-
века. А это приводит, в первую очередь, к детрени-
рованности опорно-двигательного аппарата, нео-
правданному увеличению массы тела. Высокие
показатели двигательной активности в режиме дня
многочисленных групп населения в значительной
степени способствуют обеспечению в дальнейшем
здорового долголетия [1].

Давно известно о благотворном воздействии
на сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную
системы человека физических нагрузок, направлен-
ных на развитие выносливости, в частности, продол-
жительного бега. Не случайно возникло и получило
достаточно широкое распространение понятие «оз-
доровительный бег». Главное, что отличает оздоро-
вительный бег от спортивного, – это возможность
восстановить и укрепить здоровье человека, а не ус-
танавливать рекорды на беговой дорожке [2]. Извес-
тно, что серьезные занятия оздоровительным бегом
приводят к значительным изменениям в организме
человека, происходящем на генетическом, молеку-
лярном уровне, и это поражает даже ученых, кото-
рые изучают феномен медленного бега. В длинном
ряду различных видов физической культуры и спорта,
развивающих силу, ловкость, быстроту и выносли-
вость, оздоровительный бег стоит на особом месте:
он прост, доступен и обладает самым высоким коэф-
фициентом полезного действия. Кроме того, регу-
лярные занятия оздоровительным бегом неизменно
приводят человека к здоровому образу жизни, раци-
ональному питанию, закаливанию и сочетанию бега
с другими видами физической культуры. Практика
показала, что люди, увлекающиеся бегом, как прави-
ло, делают зарядку, занимаются ритмической гимна-
стикой, имеют гантели и гири, не говоря уже о плава-
нии и туристических походах. То есть, речь идет о
гармоническом развитии личности [3].

Оздоровительный бег должен быть естествен-
ным, происходить в слегка расслабленном состоя-
нии, но для этого надо овладеть правильной техникой
бега. Руки при беге должны быть согнуты в локтях
примерно под углом 90°. Кисти рук не сжаты, они
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должны быть полусогнутыми и обращены вовнутрь.
Надо помнить, что свобода движений обеспечивает
непринужденное ритмичное дыхание, а значит, за-
нимающийся будет меньше уставать.

Одним из главных условий правильной техни-
ки являются рациональные движения ногами. Необ-
ходимо твердо помнить правило: “умей бегать толь-
ко ногами”. Важнейшим элементом техники бега
является постановка стопы на землю. В оздорови-
тельном беге следует ставить стопу, по возможнос-
ти, плоско, и тогда удары о землю будут смягчены,
так как их воспримет вся стопа. При беге гораздо луч-
ше выполнять короткий шаг, при котором одна нога
(передняя) согнута в колене под углом 90°, а другая –
полностью выпрямляется в коленном суставе, что
обеспечивает необходимую эффективность отталки-
вания. Это обеспечит меньше болевых ощущений
после первых тренировок и позволит избежать трав-
матизма. Так как суставы, хрящи и мышцы требуют
больше времени для адаптации к возрастающим на-
грузкам, чем сосудистая система, рекомендуется
начинать занятия не с бега, а с ежедневных получа-
совых пеших прогулок в течение 6-8 недель. Только
после этого можно надевать тренировочный костюм
и выходить на беговую дорожку [4].

Нельзя начинать оздоровительный бег на
твердой опоре: по асфальту, деревянному полу, бе-
тону. Более благоприятны для бега лесная тропа,
земляная дорожка в сквере, саду, парке. Хорошо
бегать по траве.

Лучшее время бега – с 10 до 12ис 17 до 19
часов. Исследования показывают, что в суточном
биологическом ритме человека в это время наблю-
дается самая высокая физическая активность. Поэто-
му в первые месяцы занятий физическая нагрузка
будет переноситься легче. Начинать беговую трени-
ровку надо через 2-3 часа после еды. Можно бегать и
через меньшее время, но в этом случае еда должна
состоять из легкого завтрака или полдника.

Для занятий оздоровительным бегом важно
правильно подобрать одежду и обувь, чтобы они не
мешали свободно двигаться. Одежда должна соот-
ветствовать не только погоде, но и уровню трениро-
ванности, быть достаточно легкой и комфортной. Для
бега следует пользоваться специальной обувью: крос-
совками, кедами, полукедами. Самой удобной явля-
ется обувь соответствующего размера со шнуров-
кой, так как стопа должна быть зафиксирована.
Рекомендуется надевать хлопчатобумажные носки,
хорошо впитывающие пот, что позволит избежать по-
тертости кожи, мозолей [5].

Необходимо иметь в виду, что оздоровитель-
ный бег окажет благотворное воздействие на орга-
низм лишь в сочетании с другими факторами: раци-
ональным питанием, водными и гигиеническими
процедурами и достаточным отдыхом, умением
регулировать свое психическое и эмоциональное
состояние. Очень своевременным окажется и отказ
от вредных привычек. Оздоровительный бег не соче-
тается с курением, злоупотреблением алкоголем.

Выбор продолжительности тренировок по
бегу в первые недели занятий зависит от целого ряда
факторов: состояния здоровья, психоэмоционально-
го настроя, мотивации и т.д. Время бега определяет-
ся индивидуально по самочувствию, но в любом слу-
чае первые пробежки должны быть не больше 12-15
минут. Бег рекомендуется начинать не сразу, а после
ускоренного шага в течение 5-6 минут. Заканчивать
его также следует ходьбой и через 2-3 минуты вы-
полнять упражнения на дыхание, осанку и расслаб-
ление.

Продолжительность бега каждую неделю мож-
но увеличивать на 1-2 минуты, сохраняя тот же темп.
Через 2-3 месяца, при положительной реакции орга-
низма на беговую нагрузку, рекомендуется постепен-
но увеличивать дистанцию. При хорошем самочув-
ствии через 5-6 месяцев можно бегать до 30 минут [6].

Бег для студентов должен быть с нагрузкой,
вызывающей увеличение частоты сердечных сокра-
щений (далее ЧСС) от 130 до 150 ударов в минуту. Этот
режим развивает и хорошо поддерживает работоспо-
собность сердца и ведет к дальнейшей эффективной
капилляризации мускулатуры. Потребление, кислоро-
да в этом режиме бега – на уровне 50-60% от макси-
мума. Для тренирующихся студентов бег в таком ре-
жиме является основным видом оздоровительного
бега, так как увеличивает ударный объем сердца, а,
следовательно, укрепляет сердечную мышцу [7].

Работа выполнена в соответствии с планом
научно-исследовательской работы кафедры физичес-
кого воспитания Крымского юридического институ-
та Национальной юридической академии Украины
имени Ярослава Мудрого на 2008-2009 учебный год
по теме: «Методико-биологические исследования
студентов и влияние учебных занятий на здоровье и
физическое развитие».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: экспериментально показать

эффективность восстановления частоты сердечных
сокращений (далее ЧСС) в первую, третью, пятую
минуты отдыха после пробежки кроссовой дистан-
ции на основе методики «разговорного теста».

Организация и методы исследования:
Для эксперимента была выбрана кроссовая

дистанция в 3000 метров. Бег проходил по набереж-
ной реки Салгир в парке культуры и отдыха им. Ю.А.
Гагарина г. Симферополя (1500 метров – против и
1500 метров – по течению реки).

В эксперименте приняли участие 70 студен-
тов основной медицинской группы Крымского юри-
дического института Национальной юридической
академии Украины им. Ярослава Мудрого: 35 юно-
шей первого курса (пять экспериментальных групп)
и 35 юношей второго курса (пять контрольных групп).
Исследования проводились с 08 сентября по 17 нояб-
ря 2008 года.

Экспериментальные группы преодолевали
3000 метров (10 пробежек), применяя «разговорный
тест» а контрольные группы бежали 3000 метров (10
пробежек) по общей программе, чтобы выполнить
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контрольный норматив на этой дистанции. До нача-
ла бега все студенты определяли свою ЧСС (в покое).
Преподаватель подготавливает юношей эксперимен-
тальных групп к предстоящему бегу: «Вы собрались
вместе, чтобы хорошо провести время на лоне при-
роды, в великолепном парке возле реки. Но это вре-
мя вы проводите в беге. Вы бежите одной группой
не на результат, а для здоровья». «Разговорный тест»
проводится в парах, сначала говорит один студент,
затем другой, по 2 минуты каждый. При этом «тес-
те» устанавливается ритм бега каждой пары бегунов
и всей группы в целом. Очень важно, что студенты
пробегают эту дистанцию легко, раскрепощено, без
какого-либо психологического напряжения.

После бега студенты экспериментальных и
контрольных групп в первую, третью и пятую мину-
ты отдыха определяли ЧСС каждые 10 секунд.

Результаты исследования.
Предлагаем простой способ контроля нагруз-

ки: каждое утро измерять пульс в покое, после про-
буждения. Если частота его постепенно снижается,
значит, все идет как надо. Если на следующее утро
после тренировки ЧСС увеличивается на 5-8 ударов в
минуту по сравнению с предыдущим днем, то на-
грузку надо уменьшать.

 Для определения интенсивности нагрузки на
сердечно-сосудистую систему предлагается наибо-
лее простой и доступный метод, названный нами
“разговорный тест”. Если вы способны во время бега
поддерживать разговор с партнером по бегу, значит,
нагрузка не создает излишнего напряжения для орга-
низма. Не превышайте “разговорный” темп бега, – и
вы гарантированы от перегрузок.

Важным показателем уровня физической под-
готовленности студентов является время восстанов-
ления ЧСС после бега. Определяем ЧСС каждые 10
секунд в 1-ю, 3-ю, 5-ю минуты отдыха. Приводим два
примера.

Пример первой пульсометрии:
- ЧСС в 1-ю минуту восстановления – 10" = 30 уда-
рам; 20" = 30 ударам; 30" = 28 ударам; 40" = 29
ударам; 50" = 30 ударам; 60" = 29 ударам.

- ЧСС в 3-ю минуту восстановления – 10" = 20 уда-
рам; 20" =19 ударам; 30" = 20 ударам; 40" = 19 уда-
рам, 50" = 19 ударам; 60" = 18 ударам.

- ЧСС в 5-ю минуту восстановления- 10" = 15 ударам;
20" =14 ударам; 30" = 15 ударам; 40" = 14 ударам;
50" = 14 ударам; 60" = 14 ударам.

По ЧСС в 1-ю минуту отдыха мы видим, как
сердце реагирует на нагрузку. При этом пульс стаби-
лен, без резких скачков, на одном уровне, и уже сни-
жается к концу 1-й минуты на 1-2 удара. На 3-й мину-
те ЧСС уменьшилась на 10-12 ударов. Это говорит о
том, что нагрузка адекватна состоянию организма,
сердечно-сосудистая система с ней справляется и
хорошо восстанавливается. На 5-й минуте ЧСС со-
ставляет 84-90 ударов в минуту, что соответствует
функциональным возможностям организма.

Приводим пример второй пульсометрии:
 – ЧСС в 1-ю минуту восстановления: 10" = 32 уда-
рам; 20" = 33 ударам; 30" = 31 удару; 40" = 33 уда-
рам; 50" = 31 удару; 60" = 32 ударам.

 – ЧСС в 3-ю минуту восстановления: 10" = 30 уда-
рам; 20" = 31 удару; 30" = 30 ударам; 40" = 29 уда-
рам; 50" = 31 удару; 60" = 31 удару.

 – ЧСС в 5-ю минуту восстановления: 10" = 25 уда-
рам; 20" = 26 ударам; 30" = 25 ударам; 40" = 23
ударам; 50" = 23 ударам; 60" = 23 ударам.

Пульс во втором примере на 1-й минуте явля-
ется нестабильным и волнообразным. Функциональ-
ные возможности организма не точно реагируют на
полученную нагрузку. На протяжении 3-й минуты
волнообразность продолжается, и только к концу 3-й
минуты пульс стабилизировался, организм, очевид-
но, приступил к восстановлению. Характеристика 5-
й минуты несколько повторяет характеристику 1-й и
3-й минуты; к концу 5-й минуты процесс восстанов-

Таблица 1.

Результаты восстановления ЧСС в первую,
третью, пятую минуты отдыха после бега

на 3000 метров 

Показатели ЧСС уд./мин Группы 
в 1′ в 3′  в 5′ 

Экспериментальные группы 
11 19,3 15,8 13,2 
12 19,0 15,9 13,6 
13 19,9 16,5 14,2 
14 18,3 15,5 13,2 
15 18,4 15,8 13,5 

Контрольные группы 
21 19,6 16,4 14,3 
22 20,8 17,2 14,9 
23 21,1 17,8 16,1 
25 18,6 15,5 13,4 
26 20,3 16,9 15,0 

 

 

Показатели ЧСС уд./мин. (М ср.) Группы 

в 1′ в 3′  в 5′ 

Экспериментальные  
группы 19,0 15,9 13,5 

Контрольные  
группы  20,1 16,8 14,7 

Таблица 2.

Показатели ЧСС в период восстановления в первую, тре-
тью, пятую минуты после бега на 3000 метров
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ления стабилизируется. Это ещё раз подтверждает
то, что функциональность организма способна на
большие нагрузки, но требует постоянной и систе-
матической тренированности.

По результатам двух вариантов пульсометрии
видно, что в 1-ом варианте испытуемый показывает
прекрасную адаптацию к нагрузке и хорошее вос-
становление сердечно-сосудистой системы. Во 2-ом
варианте испытуемый адаптируется и восстанавли-
вается хуже, необходимы постоянные и системати-
ческие занятия. В этой связи мы считаем необходи-
мым экспериментально подтвердить рекомендован-
ный выше подход по восстановлению частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) после нагрузки по «раз-
говорному тесту».

После проведения исследования мы получи-
ли следующие результаты, которые представлены в
таблицах 1,2.

Экспериментальные группы имеют лучшие
показатели восстановления ЧСС в первую минуту (<
на 1,1 уд./мин.), в третью минуту (< 0,9 уд./мин.), в
пятую минуту (< на 1,2 уд./мин.) по сравнению с кон-
трольными группами.

Средний показатель восстановления ЧСС в
первую, третью, пятую минуты отдыха в экспери-
ментальных группах лучше по сравнению с конт-
рольными группами, что видно из таблицы 2.

Выводы.
В нашем эксперименте нагрузка – кроссовый

бег на 3000 метров (юноши) и интенсивность бега адек-
ватны состоянию организма; сердечно-сосудистая
система с ней справляется и хорошо восстанавливает-
ся, что подтверждается результатами проведенного
(повторного) исследования. Это дает нам основания
рекомендовать студентам оздоровительный бег по
методике «разговорного теста» для применения на
занятиях по физическому воспитанию (и вне занятий),
направленных на развитие выносливости.

Дальнейшие исследования предполагают изу-
чение влияния на здоровье студентов оздоровитель-
ного бега по методике «разговорного теста» с учетом
их индивидуальных особенностей, а также для выпол-
нения контрольного норматива в беге на 3000 метров.
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имени Тараса Шевченко

Аннотация. В статье рассматривается важная  проблема кли-
нической медицины – лечение больных с первичным остео-
артрозом, которой уделяется повышенное внимание  в тече-
ние последних лет. Проанализированы  результаты
комбинированной терапии с использованием мелоксикама и
дипиридамола в лечении больных с первичным остеоартро-
зом. Обследовано 40 пациентов  с первичным  остеоартро-
зом. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффек-
тивности  и безопасности применения комбинированной
терапии у этой категории больных.
Ключевые слова: эффективность, безопасность, комбини-
рованная  терапия, мелоксикам, дипиридамол, первичный
остеоартроз.
Анотація. Прихода І.В . Ефективність  та безпечність
комбінованої терапії з використанням  мелоксикаму та
дипіридамолу у хворих на первинний  остеоартроз . У
статті розглядається важлива  проблема клінічної медицини –
лікування  хворих з первинним  остеоартрозом, якій при-
діляється підвищена увага протягом останніх років. Проана-
лізовано результати комбінованої терапії з використанням
мелоксикаму та дипіридамолу у лікуванні хворих на первин-
ний  остеоартроз. Обстежено 40 пацієнтів  із первинним ос-
теоартрозом. Отримані дані свідчать про високу ефективність
та безпечність використання комбінованої терапії у даної
категорії хворих.
Ключові слова: ефективність, безпечність, комбінована
терапія, мелоксикам, дипіридамол, первинний  остеоартроз.
Annotation. Prikhoda I.V. The efficacy and security of
the combination therapy of meloxicam and dipiridamol
on treatment in patients with primary osteoartrosis. The
clear correlation between the peculiarities of the treatment in
patients with primary osteoartrosis. The results of the
combination therapy of meloxicam and dipiridamol on
treatment in patients with primary osteoartrosis pas been
analyzed in the article. There were examined 40 patients with
primary osteoartrosis. The high efficacy and security of clinical
application were determined.
Key words: efficiency, security, combination therapy,
meloxicam, dipiridamol primary osteoartrosis.

Введение.
Остеоартроз (ОА) – хроническое прогресси-

рующее невоспалительное заболевание суставов
различной этиологии, характеризующееся первич-
ной дегенерацией суставного хряща с последующи-
ми структурными изменениями в субхондральной
кости и развитием краевых остеофитов и сопровож-
дающееся явным или скрыто протекающим реактив-
ным синовитом. В зарубежной литературе вместо
термина “остеоартроз” нередко используют другое
понятие – “остеоартрит” – из-за частого выявления
сопутствующих признаков воспаления [1].

Согласно современным данным ОА – самое
распространенное заболевание суставов, которым
страдают около 20% населения. Заболевание обычно
начинается в возрасте старше 40 лет, в молодом возра-
сте может развиваться после перенесенных травм су-
ставов, воспалительных процессов, у пациентов с
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врожденной патологией опорно-двигательного аппа-
рата. При этом ОА тазобедренного сустава (коксарт-
роз) более чем в 2 раза чаще наблюдается у мужчин, а
ОА коленного сустава (гонартроз) – у женщин [1].

Выделяют две основные формы ОА: первич-
ный (идиопатический) и вторичный (симптоматичес-
кий), возникающий на фоне различных заболеваний.

Сложность патогенеза ОА обусловлена осо-
бым строением хрящевой ткани, важнейшая функ-
ция которой заключается в адаптации сустава к меха-
нической нагрузке (сжатие при нагрузке и
восстановление при прекращении ее действия) и
обеспечении движения в суставе без трения сустав-
ных поверхностей. Гиалиновый суставной хрящ со-
стоит из соединительнотканного матрикса и клеточ-
ных элементов – хондроцитов. Наиболее важные
компоненты хрящевого матрикса – макромолекулы
коллагена различных типов (преимущественно 2-го)
и протеогликана, обеспечивающих уникальные адап-
тационные свойства хряща. При этом 90% протеог-
ликана хряща – аггрекан (молекула состоит из белко-
вого ядра, к которому прикреплены цепи хондроитин
сульфата, кераан сульфата и гиалуроновой кислоты).
Структура аггрекана обеспечивает очень высокую
гидрофобность, что в сочетании с низкой вязкостью
делает аггрекан идеальной молекулой для защиты
сустава от механической нагрузки [1, 3, 4, 5].

Хондроциты играют ключевую роль в поддер-
жании равновесия между синтетическими (анаболи-
ческими) и деструктивными (катаболическими) про-
цессами. При возникновении ОА преобладают
катаболические процессы, при этом существенную
роль имеет синтез провоспалительных цитокинов,
главным образом интерлейкина-1 (ИЛ-1), под дей-
ствием которого хондроциты продуцируют протео-
литические ферменты (матриксные металлопротеа-
зы), вызывающие дегенерацию коллагена и
протеогликанов хряща. Одновременно происходит
гиперпродукция хондроцитами циклооксигеназы-2
(ЦОГ-2) – ключевого фермента, индуцирующего
синтез простагландинов, принимающих участие в
развитии воспаления, и индуцируемой формы син-
тетазы оксида азота (фермента, регулирующего об-
разование оксида азота, оказывающего токсическое
действие на хрящ и вызывающего апоптоз хондроци-
тов) [1, 3, 4, 5, 9, 10].

Клиническая картина заболевания определя-
ется локализацией и степенью выраженности пато-
логического процесса. Чаще всего в патологический
процесс вовлекаются суставы, подвергающиеся наи-
большей механической нагрузке (коленные, тазобед-
ренные), мелкие суставы кистей (дистальные и про-
ксимальные межфаланговые суставы, первый
пястно-запястный сустав кисти) и позвоночник. Вне-
суставные проявления при ОА не наблюдаются [1].

Комплексное лечение ОА представляет собой
сложную задачу и предусматривает адекватную дли-
тельную, индивидуальную немедикаментозную и
медикаментозную терапию, которая направлена на
достижение следующих целей:

1)уменьшение боли и воспалительного процесса в
пораженных суставах;

2)снижение риска обострений и поражения новых
суставов;

3) замедление прогрессирования заболевания;
4)улучшение качества жизни пациента;
5)предотвращение инвалидности пациента.

Медикаментозное лечение ОА направлено на
купирование болевого синдрома и синовита, улуч-
шение внутрикостного и регионарного кровотока,
стимуляцию регионарных и системных метаболичес-
ких процессов [1, 3, 4, 5, 9, 10, 11].

В связи с этим, представляет целесообразность
изучить эффективность и безопасность комбиниро-
ванной терапии с использованием нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) – селек-
тивных ингибиторов ЦОГ-2 и ангиопротекторных
препаратов (улучшающих микроциркуляцию в суб-
хондральной кости) у больных с первичным ОА.

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данного исследования явилось изуче-

ние эффективности и безопасности комбинирован-
ной терапии с использованием мелоксикама и дипи-
ридамола у больных с первичным ОА.

Материалы и методы исследования.
Обследовано 40 больных с первичным ОА, в

возрасте от 45 до 72 лет (средний возраст 57,8±2,5 лет).
Длительность заболевания составила от 5 до 15 лет (в
среднем 10,5±1,6 лет).

Рентгенологически 15 (37,5%) пациентов име-
ли І стадию ОА, 25 (62,5%) пациентов – ІІ стадию ОА.
Функциональная недостаточность суставов (ФНС) І
стадии диагностирована у 22 (55%) пациентов, ІІ ста-
дии – у 18 (45%) пациентов.

Комплекс обследований включал сбор анам-
неза, общий осмотр, объективное обследование, оп-
ределение функционального состояния суставов:
тест Ли, индекс Ричи, Станфордскую анкету здоро-
вья, исследование лабораторных показателей актив-
ности процесса (лейкоцитарная формула, СОЭ, уро-
вень серомукоидов, АСЛ-О, АСГ, С-реактивного
белка, α2- и γ-глобулинов).

С целью диагностики возможных поражений
слизистой оболочки эзофагогастродуоденальной
зоны (НПВП-гастропатии, НПВП-ассоциированные
язвы, кровотечения), как побочных эффектов тера-
пии НПВП [2, 6, 7, 8], всем пациентам проводили эн-
доскопическое исследование – фиброэзофагогастро-
дуоденоскопию (ФЭГДС) c микроскопической
оценкой состояния слизистой оболочки. Последнюю
осуществляли при помощи приготовленных срезов,
окрашенных гематоксилин-эозином. Диагностику
проводили согласно Сиднейской системы с учетом
дополнений Хьюстонской классификации.

Все больные получали комбинированную те-
рапию с использованием мелоксикама и дипирида-
мола. Мелоксикам назначали в суточной дозе 15 мг;
дипиридамол – в суточной дозе 75 мг. Кроме этого,
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все больные получали индивидуальную терапию
хондропротекторами: хондроитин сульфат в суточ-
ной дозе 1000 – 1500 мг или глюкозамин сульфат в
суточной дозе 500 – 1500 мг.

Анализ динамики всех клинико-инструмен-
тальных и лабораторных показателей проводили дваж-
ды: до начала и через 4 недели комплексного лече-
ния. Достоверность полученных результатов
определяли при помощи критерия t-Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ результатов проведенного исследова-

ния выявил высокую клиническую эффективность
комбинированной терапии с использованием Ниме-
сила и Курантила у больных с первичным ОА. Отме-
чена положительная динамика показателей суставно-
го синдрома, выражающаяся в статистически
достоверном уменьшении показателей теста Ли, ин-
декса Ричи, утренней скованности и Станфордской
анкеты (основной и дополнительной шкал) (таблица).

Под влиянием комбинированной терапии
уменьшение боли в суставах происходило на 3,15±0,25
сутки, а увеличение объема движений – на 4,25±0,35
сутки лечения.

Показатели теста Ли уменьшились на 61% (р <
0,001), показатели индекса Ричи (болезненность и
припухлость) уменьшились на 72,6% (р < 0,001) и
71,6% (p < 0,001) соответственно. Одновременно на-
блюдали уменьшение показателей утренней скован-
ности на 59,4% (р < 0,001). Также отмечали уменьше-
ние показателей основной и дополнительной шкал
Станфордской анкеты на 63,2% (р < 0,001) и 74,5% (р
< 0,001) соответственно.

К концу 4 нед комбинированной терапии от-
мечали улучшение показателей формулы крови: ста-
тистически достоверное снижение СОЭ на 55,6% (р
< 0,001) и количества палочкоядерных лейкоцитов –
на 46,8% (р < 0,001), сопровождающееся одновремен-
ным увеличением количества лимфоцитов и моно-
цитов. Анализ динамики протеинограммы выявил
статистически достоверное снижение концентрации
a2- и g-глобулинов на 45,5% (р < 0,001) и 42,6% (р <
0,001) соответственно. Уровень серомукоидов и С-
реактивного белка уменьшился на 41,6% (р < 0,001) и
40,3% (р < 0,001) соответственно.

Субъективно 30 (75%) больных отметили “хо-
роший” и “очень хороший” эффект проведенного

лечения, 10 (25%) больных расценили эффект тера-
пии, как “удовлетворительный”.

Объективно у 35 (87,5%) больных отмечен хо-
роший эффект лечения, у 5 (12,5%) – удовлетвори-
тельный. Следует отметить тот факт, что при обеих
методиках оценки эффективности проведенного ле-
чения (субъективной и объективной) не наблюдали
пациентов с недостаточно выраженной эффективно-
стью терапии.

С целью изучения влияния комбинированной
терапии на состояние слизистой оболочки эзофаго-
гастродуоденальной зоны всем больным до и через
4 нед после начала лечения проводили ФЭГДС с био-
псией слизистой оболочки. Отмечали слабо выра-
женную пятнистую гиперемию, преимущественно
в теле и пилорическом отделе желудка, а также в лу-
ковице двенадцатиперстной кишки. Морфологичес-
кое исследование биопатов, взятых из участков гипе-
ремии, выявило лейкоцитарную инфильтрацию
слизистой оболочки.

Комбинированная терапия с использованием
мелоксикама и дипиридамола у больных с первич-
ным ОА хорошо переносилась и была безопасной.
За весь период исследования ни у одного больного
не наблюдалось существенных побочных эффектов
(прежде всего со стороны желудочно-кишечного
тракта), способствовавших уменьшению доз или от-
мене препаратов.

Дальнейшие исследования планируется посвя-
тить изучению других вопросов применения комби-
нированной терапии с использованием мелоксика-
ма и дипиридамола у больных с первичным ОА.

Выводы:
1. Применение комбинированной терапии с исполь-
зованием мелоксикама и дипиридамола патогене-
тически обосновано и оказывает высокий терапев-
тический эффект у больных с первичным ОА.

2. Комбинированная терапия с использованием ме-
локсикама и дипиридамола способствует улучше-
нию функциональной способности суставов у
больных с первичным ОА.

3. Комбинированная терапия с использованием ме-
локсикама и дипиридамола у больных с первич-
ным ОА хорошо переносится, безопасна и не со-
провождается побочными эффектами (прежде
всего со стороны желудочно-кишечного тракта).

Таблица.  
Динамика показателей тестов функциональной способности суставов у больных  

с первичным ОА под влиянием комбинированной терапии 
 

Показатель До лечения, 
M±m (n=40) 

Через 4 нед, 
M±m (n=40) 

∆,% P 

Тест Ли 12,95±0,82 5,05±0,64 -61 < 0,001 
Индекс Ричи (болезненность) 8,55±0,62 2,34±0,28 -72,6 < 0,001 
Индекс Ричи (припухлость) 2,96±0,36 0,84±0,12 -71,6 < 0,001 
Утренняя скованность 26,88±1,65 10,92±0,78 -59,4 < 0,001 
Станфордская анкета (основная шкала) 5,46±0,54 2,01±0,17 -63,2 < 0,001 
Станфордская анкета (дополнительная 
шкала) 

3,96±0,12 1,01±0,05 -74,5 < 0,001 
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Дальнейшие исследования планируется посвя-
тить изучению других вопросов применения комби-
нированной терапии с использованием мелоксика-
ма и дипиридамола у больных с первичным ОА.
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ЗМІСТ КРЕАТИВНО-АКМЕОЛОГІЧНОГО
ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Сегеда Н.А.
Мелітопольський державний педагогічний

університет ім.Б.Хмельницького

Анотація. Дана  стаття презентує авторське розуміння кре-
ативно-акмеологічного підходу і його змісту в дослідженні
професійного зростання викладача вищої школи;  креатив-
ності як інтегральної якості зрілої особистості, що визначає
акмеологічну спрямованість професійного зростання вик-
ладача та відбиває   людинотвочу сутність професії. Підхід
ґрунтується на  самопізнанні  професійно-особистісних ре-
сурсів; спрямованості особистості на самокероване навчан-
ня протягом життя. Творча діяльність обумовлена потре-
бою успіху в професійній сфері життєдіяльності; досягненні
професійної компетентності, самоорганізації.
Ключові слова: креативно-акмеологічний підхід, емоція, по-
чуття, успіх, професійний, зростання, становлення, викладач.
Аннотация. Сегеда Н.А. Содержание креативно-акмео-
логического  подхода к изучению феномена профессио-
нального роста преподавателя высшей школы. Статья

презентует авторское понимание  креативно-акмеологичес-
кого похода и его содержания в исследовании профессио-
нального роста преподавателя; креативности как интеграль-
ного качества зрелой личности , которое определяет
акмеологическую направленность профессионального рос-
та преподавателя и отражает человекотворческую сущность
профессии. Подход основывается на самопознании профес-
сионально-личностных ресурсов; направленности  личнос-
ти на самоуправляемое обучение на протяжении жизни. Твор-
ческая деятельность обусловлена потребностью успеха в
профессиональной сфере жизнедеятельности; достижении
профессиональной компетентности, самоорганизации.
Ключевые слова: креативно-акмеологический подход, эмо-
ция , чувство, успех, профессиональный, рост, становление,
преподаватель.
Annotation. Segeda N.A. The content of the creative-
acmeological approach to the teacher’ s professional
development. The article gives grounds of the author’s creative-
acmeological approach to the teacher’s professional
development; to creativity as an integral  part of a mature
personality determing the acmeological professional
development of a teacher and reflecting a person’s professional
nature. The approach is based to self-knowledge of professional
– personal resources; orientations of the person on homing
learning during life. Creative activity is stipulated by need of
success for a professional orb of vital activity; reaching of
professional competence, self-organization.
Keywords: creative-acmeological the approach, emotion,
sense, success, professional, body height, becoming, teacher.

Вступ.
У суспільстві формується стійке і довгочасне

замовлення на яскраву, фізично і духовно розвинуту
особистість, ініціативну і своєрідну, творчу і висо-
копрофесійну, здатну до життєдіяльності в різних та
нових професійних і соціокультурних умовах. У зв’яз-
ку з цим стає актуальною проблема формування
нових підходів гуманітарного змісту, що обумовлю-
ють наукову рефлексію розвитку складних і розгалу-
жених систем теоретичного і практичного людиноз-
навства, спрямованих на забезпечення особистості
технологіями успішного професійного становлення
і досягнення суспільно і індивідуально значущих ре-
зультатів життєтворчості. Зазначена проблема акту-
алізує вирішення низки протиріч різного рівня: між
ступенем особистісної і професійної адаптованості
викладача музичного мистецтва і динамікою соціаль-
но-педагогічної реальності музичної освіти; між об-
’єктивними потребами в континуальному професій-
ному зростанні і відсутністю ефективного механізму,
який вмотивовує систематичне накопичення  і збага-
чення індивідуально-особистісно-професійного ре-
сурсу на етапі “після формального” визнання педа-
гогічної і науково-педагогічної кваліфікацій.

Акмеологічний підхід в сучасній гуманістиці
достатньо яскраво представлено в працях С.Верш-
ловського, В.Воронцової, Н.Гузій, Н.Кузьминої,
А.Кузьмінського, В.Сластьоніна, Л.С.Рибалки та ін.
Необхідність обґрунтування основних підходів щодо
розкриття сутності поняття “креативність” та її вив-
чення переконливо доведена в працях відомих педа-
гогів та психологів – В.Андрєєвої, Є.Князєва, В.Мо-
ляко, А.Козирєвої, О.Ніколенко, Л.Оніщук, С.Сисоєвої,
Д.Богоявленської, Л.Орбелі, Л.Єрмолаєвої-Томіної.
Проте, аналіз останніх досліджень і публікацій щодо
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застосування акмеологічного підходу до висвітлення
людинотворчої сутності професійного зростання вка-
зує на те, що його наукова рефлексія не дістала дос-
татнього теоретичного обґрунтування.

Робота виконана за планом НДР Меліто-
польського державного педагогічного університету
ім.Б.Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: розглянути зміст запропоно-

ваного автором креативно-акмеологічний підходу до
вивчення сутності професійного зростання виклада-
ча вищої школи, розкрити внутрішні зв’язки основ-
них характеристик креативності з акмеологічним
змістом професійного зростання викладача музич-
ного мистецтва вищого навчального закладу.

Результати досліджень.
Соціальний запит суспільства на професіона-

ла, здатного навчатись протягом життя в умовах жор-
сткої конкуренції на ринку праці та розвитку інфор-
маційної цивілізації, виявив потребу наукового
забезпечення практики безперервної (загальнокуль-
турної і спеціальнопрофесійної) освіти. Зазначені тен-
денції актуалізували наукове оформлення акмеології,
предметом вивчення якої є сукупність багатозмістов-
них факторів, властивих зрілій особистості та пов’я-
заних з її розвитком і реалізацією творчого потенціа-
лу засобами освіти і самоосвіти; формування
індивідуальної стратегії життєтворчості; становлен-
ня методології високопродуктивної професійної
діяльності [3],[4],[5].

Метою особистісно орієнтованої гуманної
освіти в умовах розвитку української державності є
підтримка і розвиток людини, створення для неї умов
опанування механізму особистісно-професійного
розвитку на різних етапах, у різних сферах життєді-
яльності. Сутнісною характеристикою освітнього
процесу є взаємообумовлені засвоєння визначених
суспільством рівнів культурної спадщини та індиві-
дуальний розвиток особистості. Зазначений процес
є оптимальним, коли діяльність його суб’єктів відпо-
відає тенденціям культури, притаманним актуально-
му рівню суспільного розвитку. Світовою й вітчизня-
ною парадигмою освітніх процесів є  обумовленість
їх мета-завданням   – ставленням до Людини як най-
вищої цінності цивілізації. Виконання культурного
призначення освіти можливе лише за умови методо-
логізації процесу становлення особистості, що вка-
зує на актуалізацію формування нових підходів гу-
манітарного змісту.  Процес гуманізації освіти не
зводиться до збільшення обсягу знань. Суть його по-
лягає у цілеспрямованій орієнтації освітнього про-
цесу на особистість, розвиток її творчих якостей. Гу-
манізація освіти обумовлює спрямованість на
унікальність кожної людини, вільний розвиток духов-
ного потенціалу, формування цілісності його культу-
ри. Фундаменталізація неперервної педагогічної ос-
віти викладача передбачає глибину загально
філософських, загальнокультурних, психолого-педа-
гогічних і спеціальних знань, вдосконалення структу-
ри наукової підготовки, високий рівень теоретичних

узагальнень й разом з тим професійну актуалізацію
здобутих знань, умінь й навичок, що піднімає на но-
вий рівень питання професійного зростання як про-
лонгованої акмемети людино-культуротворчої пара-
дигми освіти протягом життя.

Проблема професійного зростання індивіда у
соціальному середовищі, а саме – у професійній
сфері життєдіяльності, входить до кола питань, що
пов’язані з біо-психо-соціо-культурною сутністю
людини, її життєвим шляхом, смислом буття, свобо-
дою вибору, засобами самоздійснення, творчим ха-
рактером діяльності, тобто вічних проблем людини,
гуманізму та виховання. Ці категорії низують істо-
ріографію соціально-гуманітарного знання і зберіга-
ють актуальність у сучасній педагогічній науці, кон-
центруючись навколо необхідності вивчення і
з’ясування сутності професійного зростання люди-
ни, його гуманітарно-аксіологічних, праксіологічних,
гедоністичних контекстів і шляхів їх теоретизації. Вив-
чення феномену названого процесу уможливило
усвідомлення і створення концепції креативно-акме-
ологічного підходу до професійного зростання вик-
ладача, яке визначається креативністю (як тією кате-
горією, що компенсує можливі негативні впливи
професіоналізації на особистісне зростання) і куль-
туровідповідним вмотивуванням досягнень (як акме-
ологічної ознаки професійного зростання).

Творчість є ціннісно-процесуальним феноме-
ном, найважливішими характеристиками якого є са-
мовиробництво, саморозвиток сутнісних сил та
здібностей людини. Проблема особистісно-профес-
ійного зростання розглядається сучасними науковця-
ми в контексті досліджень неперервної професійної
освіти, психології праці, професійного розвитку [4],
[5]. Останній є основоположною і органічною скла-
довою загального розвитку особистості і в певних
періодах найбільш виразно характеризується: фор-
муванням здатності до свідомого вибору професії –
в період професійної орієнтації учнівської молоді
середнього і старшого віку; успішністю оволодіння
професійними знаннями, уміннями і навичками під
час професійного навчання за обраними професія-
ми; усвідомленням плану професійної самореалізації
особистості випускниками професійних навчальних
закладів; досягненням професійної придатності; сус-
пільно-професійним успіхом [9,с.6]. Запропонована
концепція дає підстави стверджувати, що на часі є
вивчення специфіки та формування відповідної інди-
відуально-творчої технології рекурентного навчання
викладача, яке визначає поступальний рух до особи-
стісних і професійних  досягнень, відчуття успіху і
задоволення процесом творення власної професій-
ної біографії.

Акмеологічне призначення зростання у про-
фесійно-педагогічній сфері життєдіяльності акцентує
на тому, що системоутворюючою ознакою професій-
ної самосвідомості викладача є самосприйняття – уяв-
лення про роль власного Я в професійних подіях.
Суб’єктність викладача виявляється в бажанні і здат-
ності постійно аналізувати, коректувати і вдосконалю-
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вати власне професійне зростання. Необхідною пере-
думовою і підґрунтям розвитку суб’єктності є вклю-
чення майбутнього викладача в діалог зі своєю особи-
стістю і професійною сутністю, поєднання з
педагогічною реальністю. Результатом цього проце-
су має бути формування готовності до систематич-
ного особистісного і професійного саморозвитку, гу-
маністична спрямованість якого повинна
коректуватись професійною “Я – МИ концепцією” і
визначатись накопиченням професійно-особисісних
ресурсів.

 У процесі професійного зростання людина
здійснює своєрідний самовнесок  в особистість, за-
лишаючи у власній свідомості образ смислів профес-
ійної діяльності. Людинотворча сутність зазначеного
процесу вказує на необхідність дослідження пробле-
ми розвитку креативності, як комплексної інтеграль-
ної особистісної якості акмеологічного призначен-
ня. Необхідність обґрунтування основних підходів
щодо розкриття сутності поняття “креативність” та її
вивчення переконливо доведена в працях відомих
педагогів та психологів (В.Андрєєвої, Є.Князєва,
В.Моляко, А.Козирєвої, Н.Лимонової, Б.Нікітіної,
О.Ніколенко, Л.Оніщук, С.Сисоєвої, О.Феоксистової,
Д.Богоявленської, В.Дружиніної, Л.Орбелі, Л.Єрмо-
лаєвої-Томіної). В теоріях особистості креативність
визначається як  здатність дивуватися та пізнавати,
вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаці-
ях, спрямованість на відкриття нового та можливості
до глибокого усвідомлення свого досвіду; продуку-
вати унікальні ідеї, результати, засоби вирішення усіх
життєвих проблем [7, с.498, с.570].

Креативність являє собою одну з найважливі-
ших, пов’язаних з оптимальною психологічною
зрілістю характеристик повноцінно функціонуючої
людини, яка реалізує свій потенціал, рухається у на-
прямку повного пізнання самої себе та сфери своїх
переживань. Долаючи зовнішньо спрямовані обме-
ження та стандарти, креативна особистість здатна
продукувати нові незвичайні ідеї, відхилятись у мис-
ленні від традиційних схем, швидше вирішувати про-
блемні ситуації.

Історіографія категорії вказує на наступні ха-
рактеристики: креативність – здатність адаптивно ре-
агувати на необхідність у нових підходах та нових про-
дуктах, яка дозволяє усвідомлювати нове, незвичайне
у бутті, хоча й сам процес має як свідомий, так і не-
свідомий характер; специфічними властивостями
креативного процесу є оригінальність, спроможність,
валідність; підвищене сприймання фактів, концепцій,
гіпотез, відносна відкритість у відношенні до власних
переживань, імпульсів, фантазій; найбільш яскраво
виявляється у нестандартності, нешаблонності мис-
лення, відсутності страху перед чужим авторитетом,
здатності протистояти стійким переконанням, погля-
дам, точкам зору.

У психологічній науці поняття “креативність”
розглядається більшістю авторів як творчі можливості
людини, як здатність народжувати багатство різно-
манітних ідей у нерегламентованих умовах діяльності

[7,с.226]; особлива якість (стійка властивість) людсь-
кого індивідууму, яка зумовлює здатність виявляти
соціально значущу творчу активність [8,с.683]; по-
шуково-перетворювальне відношення особистості до
дійсності, яке виявляється у пошуково-перетворю-
вальній активності; глибока особистісна властивість,
що виявляється в оригінальній постановці пробле-
ми, сповненої особистісним смислом [2,с.25].

Останнім часом проблему творчих здібностей
підводять до проблеми творчої особистості та розг-
лядають креативність як комплексну особистісну ка-
тегорію (Д.Богоявленська, А.Брушлінський, В.Дру-
жинін, В.Козленко, О.Лук, П.Нечаєв, Л.Орбелі,
А.Дж.Танненбаум та інші). Згідно позиції цих дослід-
жень, творчі здібності є утворенням від інших якос-
тей особистості. Відомі психологи та педагоги ствер-
джують, що творчих здібностей, як вони є, не існує. Є
особистість, яка має творчу мотивацію та креативні
властивості. За твердженнями Д.Б.Богоявленської,
креативність все частіше розглядається у науковій літе-
ратурі як інтегративна особистісна якість [2,с.7].
Вітчизняні психологи та педагоги наголошують на
таких ознаках креативності: відкритість у відношенні
до досвіду – чуттєвість до нових проблем; широта
категорізації – віддаленість асоціативного ряду;
швидкість мислення – здатність переходити достат-
ньо швидко від однієї категорії до іншої; оригі-
нальність мислення – самостійність, незвичайність,
кмітливість.

Розглядаючи креативність, як інтегральну, ба-
гатогранну характеристику особистості, виникає пи-
тання про її структурні елементи, які в комплексі за-
безпечують акмеологічне призначення професійного
зростання викладача та відбивають її людинотворчу
сутність. Логічна структура даного феномену вклю-
чає систему креативних властивостей та здібностей
особистості. Вона являє собою своєрідне та унікаль-
не поєднання мотиваційних, емоційних, інтелектуаль-
них, естетичних, екзистенціальних, комунікативних і
креативних якостей, котрі в комплексі індексують твор-
чу стилістику поведінки, забезпечують продук-
тивність, новизну, унікальність засобів, результат
діяльності, схильність та готовність до конструктив-
них перетворень у різних сферах життєдіяльності.
Безпосередньо, в процесі професійної самоосвіти
викладача, як творчої діяльності, вищевказані особ-
ливості розвиваються найбільш повноцінно та гар-
монійно, створюючи, таким чином, модель креатив-
них властивостей, яка має умовне структурування:
мотиваційно-креативні особливості – інтерес, потре-
ба у саморозвитку, творча позиція; емоційно-креа-
тивні особливості – емпатія, емоційний тезаурус, ек-
спресивна емоційність; інтелектуально-креативні
властивості та здібності – інтуїція, здатність до пере-
творень, поліфонічність, багатофакторність інтелек-
туальних процесів, передбачення, уява; естетичні
креативні властивості та здібності – естетична емпа-
тія, почуття форми, почуття стилю, почуття гумору.

У вивченні конструкту професійного зростан-
ня викладача, враховуючи гіпотетичну цілісність інди-
відуально-особистісно-професійного ресурсу, мож-
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ливим, на нашу думку, є виокремлення складових
елементів креативності, що визначають його люди-
нотворчу сутність: інтересу (мотиваційно-креативних
особливостей), емпатії, експресивної емоційності
(емоційно-креативних особливостей), уяви, інтуїції
(інтелектуально-креативних особливостей) та чуттє-
вої сфери особистості, пов’язаної з естетичними кре-
ативними властивостями та здібностями.

У людини, яка відчуває емоцію інтересу, ви-
никає бажання досліджувати, розширювати досвід
шляхом включення нової інформації та звертатися
до об’єкта з іншого боку, який викликав інтерес. Інте-
рес – це один з генетично ранніх проявів креативних
якостей особистості і, водночас, мотиваційне джере-
ло розвитку творчих здібностей. В структурі креатив-
ності емоційні особливості посідають одне з цент-
ральних місць. Саме емоційні переживання та
враження є основою виникнення всіх креативних яко-
стей особистості, що в комплексі з емоційними влас-
тивостями забезпечують продуктивність, уні-
кальність та  новизну процесу професійної
самоосвіти.

Згідно поглядів Є.Басіна, творчі особистості
часто ідентифікують себе з іншими особистостями та
легко змінюють ролі, що є свідченням кореляції твор-
чості з високим рівнем емпатії та емоційної експресії
[1, с.28]. Емпатія – універсальна творча здібність, яка
веде до осягнення емоційного світу іншої людини та
являє собою вчуття в події, явища, об’єкти мистецтва
на основі переживання певних станів, які виникають у
процесі творчої діяльності. У безпосередньому зв’яз-
ку з емпатією знаходиться творча уява, яку розгляда-
ють як діяльність, що віддзеркалює багатства знань та
вражень, здобутих людиною та перетворених у власній
свідомості. Механізм уяви стрижневий у творчій діяль-
ності, тому що він дозволяє домислити те, чого не існує
в дійсності, охопити своєю фантазією певні часові та
просторові феномени, компенсуючи недостатню в
реальності семантичну та естетичну інформацію.
Сутність уяви можна висловити таким чином: уява –
це психічний процес, який перетворює елементи пер-
цептивного, емоційно-чуттєвого та абстрактно-логіч-
ного досвіду індивіда в суб’єктивно-нові поєднання.

Інтуїція є необхідним, внутрішньо зумовленим
природою творчості, моментом виходу за межі сте-
реотипів, що склалися, зокрема, логічних програм
пошуку вирішення завдання. Зв’язок інтуїції з уявою
підкреслено вченим Дж.Бройлер, який стверджує, що
уява дозволяє нам представити одразу частину фізич-
ного світу у вигляді наявної картини, у прояві певних
її деталей; інтуїція несподівано розкриває нам в яко-
мусь внутрішньому осяянні глибини реальності, вона
є можливостями, органічно притаманними розуму
[6, с.187]. Критерієм роботи механізму інтуїції є гар-
монія створюваного, а перетворення зразків та ду-
мок здійснюються під контролем почуття гармонії за
матеріалами, які зберігаються у пам’яті (думки, по-
чуття, продукти роботи уяви насичені певним енер-
гопотенціалом). Цей механізм притягує до себе інфор-
мацію та енергію до тих пір, доки вони не почнуть
набувати критичної ваги. В результаті цього вони

перетворюються в новий образ чи думку або систе-
му думок.

Однією з основних систем, що забезпечують
активні творчі форми життєдіяльності людини є емо-
ційна сфера – конкретна система поглядів та переко-
нань, яка постійно збагачується, змінюється і, водно-
час, зберігається; вона створює певну стійкість
[8,с.24]. Спираючись на закони загального емоційно-
го знаку й емоційної реальності уяви, ми можемо
зазначити, що сам процес людської діяльності викли-
кає в особистості певні емоції, але, з іншого боку,
емоційні стани індивіда впливають на його діяльність.
Вони не тільки обумовлюють діяльність, але й самі
зумовлюються нею. Сам характер емоцій, їх основні
властивості і побудова емоційних процесів певною
мірою залежать від діяльності. У свою чергу, емоції
суттєво впливають на хід діяльності. Як форма про-
яву потреб особистості, емоції виступають в якості
внутрішніх спонукань до діяльності. Ці внутрішні спо-
нукання, які висловлюються у почуттях, зумовлені
реальним відношенням індивіда до навколишнього
світу. Тут ми бачимо взаємозворотній зв’язок між
творчою діяльністю та емоціями: за допомогою різних
емоцій ми впливаємо на творчий процес індивіда,
активізуючи при цьому кардинальні креативні якості.

В процесі творчої діяльності виникають певні
емоції, що охоплюють всі інші психічні явища, впли-
ваючи на них з різних боків. Кожна емоція залишає
слід у свідомості людини та зберігається саме в ній.
Повторення одних й тих самих емоцій призводить до
виникнення почуття. Між емоціями та почуттями
існують складні взаємовідносини. Почуття виявляють
себе через емоції, а емоції, що соціалізуються, здатні
перетворюватись у почуття, в яких ще більше, ніж в
емоціях, виявляється особистість, її соціальні уста-
новки та інтереси, потреби та смаки. Узагальнюючи
емоційні відображення та поняття людини, почуття
пов’язуються з високими потребами та мотивами
діяльності, виконуючи саморегулюючі функції на
особистісному та соціально-психологічному рівнях.
Емоції та почуття іманентно присутні у процесі про-
фесійної самоосвіти, водночас вони виявляють його
мотивацію, цілі (радість відкриття), що вказує на ге-
доністичні джерела цього феномену.

У процесі особистісного зростання людина
живе особливим життям. З одного боку вона кон-
центрує в собі весь накопичений нею емоційний і
культурний досвід, з другого – вона виконує необхід-
ну селекцію, при цьому збагачуючи його та створю-
ючи джерело нового досвіду. Взаємодія всіх вище-
зазначених психічних процесів призводить до
цілісного розвитку властивостей, які визначають лю-
динотворчу сутність професійного зростання викла-
дача, як діяльності самотворення в професії, коли
людина переживає певні стани, на основі яких відбу-
вається “вчуття” в події, явища, смисли об’єктів
пізнання, “врощення” в професію. В свідомості інди-
віда відбувається синтез та творчі перебудови сприй-
няття в суб’єктивно-нові поєднання у відповідності
до принципів художнього духовно-практичного ос-
воєння світу, що обумовлює виникнення певного
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роду емоцій, які є індикатором внутрішніх пережи-
вань особистості і здатні відбиватися на внутрішньо-
му стані людини, викликаючи при цьому різноманітні
асоціації, уявлення, образи.

Ознайомлення з основними характеристика-
ми креативності дозволяє провести внутрішні взає-
мозв’язки між ними, які обумовлені використанням
креативно-акмеологічного підходу до професійного
зростання викладача (інтерес – емпатія – емоція –
уява – почуття – досягнення – радість – успіх). Взає-
модія всіх якостей веде до їх розвитку та зміцненню в
структурі професійного зростання, як феномену лю-
динотворчого змісту, а також цілісно впливає на фор-
мування творчих можливостей викладача та дозво-
ляє характеризувати креативність як інтегральну
якість особистості акмеологічного призначення, що
спрямовує особистість на професійну зростання як
індивідуально-творчу технологію досягнення успіху
в професійній діяльності і стабільності професійного
становлення, як сукупності особистісних і професій-
них якостей, що набуває у свідомості фахівця своєї
інтенційності.

Згідно креативно-акмеологічного підходу кож-
на людина досягає “вершин” у своїй професії
найбільш прийнятними, оптимальними для неї шля-
хами, серед яких розвиток креативності виводить на
домінантний рівень професійне зростання, яке обу-
мовлює  стабільність і успішність не тільки професій-
ного становлення викладача, але й його культурного
простору.

Висновки.
Таким чином, використання креативно-акмео-

логічного підходу до вивчення професійного зростан-
ня викладача вказує на те, що цей процес ґрунтується
на самопізнанні професійно-особистісних ресурсів;
спрямованості особистості на самокероване навчан-
ня протягом життя, як творчу діяльність, обумовлену
потребою успіху в професійній сфері життєдіяльності;
досягненні професійної компетентності, самооргані-
зації (як мобілізації власної мотивації, когнітивних та
емоційно-чуттєвих ресурсів, поведінкової активності)
та є людинотворчим за своєю сутністю.

У подальшому дослідженні планується акту-
алізація гедоністичного і праксіологічного підходів у
вивченні професійного зростання в системі неперер-
вної педагогічної освіти викладача.
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ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ: ВИЗНАЧЕННЯ,
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА

Середа І.О.
Тернопільський національний педагогічний
університет ім. Володимира Гнатюка

Анотація. В даній статті прослідковуються підходи науковців
до розуміння поняття «творчі здібності» в історичному ас-
пекті, а також аналізується їх сутність, структура і показни-
ки досконалості творчих здібностей. Для розвитку творчих
здібностей та виявлення його динаміки  необхідно керува-
тись показниками  креативності особистості. Показниками
креативності є: новизна, продуктивність та гнучкість мис-
лення, оригінальність думки; творча самостійність; динамі-
ка засвоєння нових рухів та рухових дій, точність їх вико-
нання , пластичність,  раціональність, економічність,
доцільність, своєчасність, що комплексно оцінюють вико-
нання рухів та рухових дій.
Ключові слова: творчість, здібності, креативність, струк-
тура, компоненти, досконалість.
Аннотация. Середа И.О. Творческие способности  чело-
века: определение , сущность, структура. В данной  ста-
тье прослеживаются подходы научных работников к пони-
манию  понятия «творческие способности» в историческом
аспекте, а также анализируется их сущность, структура и
показатели совершенства творческих способностей. Для
развития творческих способностей и выявления их динами-
ки необходимо руководствоваться показателями креативно-
сти личности. Показателями креативности являются: новиз-
на , производительность и гибкость мышления,
оригинальность мысли; творческая самостоятельность; ди-
намика усвоения новых движений и двигательных действий,
точность их выполнения, пластичность, рациональность,
экономичность, целесообразность, своевременность, кото-
рые комплексно оценивают выполнение движений  и двига-
тельных действий.
Ключевые слова: творчество, способности, креативность,
структура, компоненты, совершенство.
Annotation. Sereda I.O. Creative abilities of the person:
definition, nature, frame. In the given article approaches of
science officers to comprehension of concept «creative abilities»
in historical aspect are tracked, and also their nature, frame and
parameters of perfection of creative abilities is analysed. For
development of creative abilities and revealing of their dynamics
it is necessary to be guided by parameters creative persons.
Parameters creative are: novelty, productivity and flexibility
of intellection, originality of idea; creative independence;
dynamics of a digestion of new locomotions and motorial actions,
accuracy of their  fulfi lment,  a plasticity, a rationality,
profitability, expediency, timeliness which in a complex estimate
fulfilment of locomotions and motorial actions.
Keywords: creativity, abilities, creative, frame, ingredients,
perfection.

Вступ.
Гуманістичний принцип є одним із основних

теоретичних положень освіти. Ефективним способом
його реалізації, на думку В. Сухомлинського, Л. Зан-
кової, О.Савченко, Ш. Амонашвілі є орієнтація на-

© Середа І.О., 2009

mailto:elena_lastochka@km.ru


111

вчально – виховного процесу на розвиток творчих
здібностей людини. Тому, система освіти України зо-
рієнтована на формування активної творчої особис-
тості [4].

Фізичне виховання, як елемент системи осві-
ти, розкриває широкі можливості для забезпечення
тривалої творчої активності і є важливим засобом
задоволення творчих запитів кожної людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій пока-
зав, що питанню творчих здібностей присвячена знач-
на кількість робіт у галузях психології, педагогіки та
філософії. В працях Т. Равлюка, Т.В. Москальця, С.И.
Багана, Е.Н. Звєрєва, Л.С. Виготського, К.Е. Ціолковсь-
кого, В. Рогозіної, Дж. Гілфорда, Т.В. Кудрявцева, А.В.
Петровского, С.Ю.Лазарєва, Е.Ю.Фатєєва та інших
розглядаються питання про поняття та сутність твор-
чих здібностей, їх структурних компонентів. Проте,
єдиного підходу до визначення понятійного апарату
проблеми розвитку творчих здібностей особистості
серед науковців не має. Аналіз різних поглядів дослі-
дників на поняття і зміст творчих здібностей як у фізич-
ному вихованні, так і у суміжних галузях науки ство-
рить теоретичне підґрунтя для розробки програми їх
розвитку у школярів на уроках фізичної культури.

Робота виконана за планом НДР Тернопільсь-
кого національного педагогічного університету імені
В. Гнатюка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашого дослідження – проаналізувати

в літературних джерелах визначення «творчі
здібності», тлумачення їх сутності, показники та струк-
турні компоненти.

Результати дослідження та їх обговорення.
Аналіз літератури дозволив прослідкувати

підходи науковців до розуміння поняття «творчі
здібності» в історичному аспекті.

Так, стародавні греки поняття інтелектуально–
творчого потенціалу дитини розуміли як єдність та-
ких складових: практичної спрямованості розуму,
здатності стисло і ясно висловлювати власну думку,
швидко схоплювати сутність речей і явищ, уміння
швидко досягати мети, бути винахідливим. У римлян
інтелектуально–творчі здібності ототожнювались з
естетичним світосприйняттям та розбудовою на цій
основі суспільних взаємовідносин [4].

В історії питання про здібності висловлювала-
ся думка про те, що творчі здібності виявляються
лише в науці, літературі та мистецтві. Це сприяло
відриву практичної діяльності людини від розумової
праці [2].

Заперечуючи таку позицію, Л.С. Виготський
підкреслює, що елементи творчості проявляються
при вирішенні повсякденних життєвих задач, зокре-
ма тих, що притаманні шкільному навчальному про-
цесу. Така ідея поширена і в працях К.К. Платонова,
А.В. Петровського, В.И. Глухова, В.Д. Богоявленсь-
кої та ін.

Аналіз літератури показав, що науковці по
різному трактують поняття «творчі здібності». Т. Рав-
люк, Т.В. Москалець, С.И. Баган, Е.Н. Звєрєва розгля-

дають творчі здібності, як синтез властивостей осо-
бистості, які характеризуються ступінню відповідності
певного виду творчої діяльності вимогам до неї та
зумовлюють результативність такої діяльності [3,6].

К.Е. Ціолковський визначає творчі здібності як
продукт саморуху, самостійного розв’язання задач і
питань, самостійного розкриття закономірностей і
зв’язків між предметами і явищами, продукт роботи
мозку на шляху «від відкриття істин, усім відомих, до
відкриття істин, нікому невідомих».

В. Рогозіна вважає, що творчі здібності є особ-
ливим видом розумових здібностей, які виражаються
в умінні породжувати мислительну діяльність за ме-
жами вимог, відхилятись під час мислення від традиц-
ійних норм,  генерувати різноманітні оригінальні ідеї
та знаходити способи їх практичного вирішення[7].

Часто в літературі при розгляді питань творчих
здібностей використовується термін «креативність».
У Великій психологічній енциклопедії (2007) під креа-
тивністю розуміється здатність людини до творчості,
що проявляється в мисленні, спілкуванні, відчуттях,
окремих видах діяльності і характеризують особистість
в цілому або її окремі сторони. Е.П.Торренс та
Т.М.Третяк додають, що креативність визначається як
здатність породжувати нові, оригінальні ідеї і, таким
чином, ефективно вирішувати проблемні ситуації.
Зважаючи на спільний зміст понять «креативність» та
«творчість» їх можна вважати тотожними [8].

Творчі здібності являють собою сплав різних
якостей. Питання про компоненти творчого потенці-
алу людини залишається до цього часу відкритим,
хоча на даний момент існує декілька гіпотез, які сто-
суються даної проблеми.

Психологи переконані, що здібності до  твор-
чої діяльності визначаються, насамперед, особливо-
стями мислення. Відомий американський вчений Дж.
Гілфорд виявив, що творчим людям притаманне так
зване дивергентне мислення, яке лежить в основі твор-
чого мислення і є основним компонентом творчих
здібностей.

Опираючись на дослідження Г.С.Альтшулле-
ра, Л.С.Виготського, В.Н.Дружиніна, Т.В.Кудрявцева,
А.В.Петровского, С.Ю.Лазарєва, Е.Ю. Фатєєва  було
виявлено, що до компонентного складу креативних
здібностей належать: творче мислення та творча уява.

Г.К. Іванова зазначає, що творчий потенціал
людини визначається не лише мисленням, але й інши-
ми психічними явищами: свідомістю, інтуїцією,
уявою, мотивами, емоціями, пам’яттю, волею тощо.
Автор вичленує в творчих здібностях три їх складові.
Перша – пов’язана з мотивацією і представлена інте-
ресами та нахилами, друга – з темпераментом і про-
являється через емоційність, а третя –  представлена
розумовими здібностями людини [1].

В.О. Моляко, розділяючи позицію попереднь-
ого автора щодо елементів творчих здібностей, додає
до їх структури ще такі компоненти: здатність до са-
морегуляції та самооцінку.

До загальної структури творчих здібностей шко-
лярів, крім творчої уяви та мислення, Н. Комісаренко
відносить також розвинену пам’ять і точність рухів.
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А.М. Матюшкін, беручи до уваги праці бага-
тьох вчених-дослідників (Н.С. Лейтес, В.М. Теплов,
В.А. Крутецький, Е.І. Ігнатьев, В.М. Русалов, Т.В. Куд-
рявцев, Дж. Берлайн і багато інших), до структури
креативності включає: домінуючу роль пізнавальної
мотивації; дослідницьку творчу активність, що вияв-
ляється в знаходженні нового, в поставленні і вирі-
шенні проблем; можливість досягнення оригіналь-
ності рішень; можливість прогнозування і
попередження; здатність до створення ідеальних ета-
лонів, що включають високі естетичні, моральні, інте-
лектуальні оцінки.

В.В. Кліменко складовою творчих здібностей
вважає психомоторику, обумовлюючи свою думку
єдністю руху, дій, думки та енергопотенціалу люди-
ни. Головною умовою роботи механізму творчості,
автор розглядає оптимальний стан душі (мислення,
почуття, уява) і тіла (енергопотенціал, психомотори-
ка) та гармонійність розвитку всіх його складових.
Лише тоді мислення, почуття, уява будуть знаходити
нові завдання, психомоторика їх розв’язувати, а енер-
гопотенціал давати життя діям.

Психомоторні здібності включають в себе:
відтворення часових, динамічних та просторових па-
раметрів, диференціювання часових, динамічних та
просторових зусиль, переключення тонусу між гру-
пами м’язів, в координаційноскладних вправах та у
мінливих умовах. Критеріями досконалості  психо-
моторних здібностей є динаміка засвоєння нових рухів
та рухових дій, точність їх виконання, пластичність та
раціональність, економічність, доцільність, своє-
часність, а показниками їх розвитку відповідно є:
швидкість і міцність; влучність і кучність; виразність,
цілісність, гармонійність, граціозність, естетичність;
спритність [5].

Почуття людини виражаються в її ставленні до
навколишнього світу. Показниками прояву почуттів,
за В.В. Кліменком, є уміння порівнювати предмети
чи їх властивості, оцінювати ставлення людини до
чогось, готовність діяти так, а не інакше.

Продуктами дії творчої уяви особи є синтез
багатьох відображень (образів, думок) в одну
цілісність. Найважливішим її показником є фан-
тазійність, відображення ще неіснуючого в діяльності.

Енергопотенціал людини виявляється через її
здатність і готовність до дії, тому показниками енер-
гопотенціалу є, насамперед, мотиви. Показниками
енергопотенціалу за П.Ф. Кравчуком та  Е.П. Торрен-
сом, можуть бути: творча самостійність, як здатність
віднаходити нові ідеї; стійка потреба в застосуванні
творчих здібностей у діяльності; прагнення  до само-
вдосконалення, свідомий розвиток і формування
власних здібностей до творчості; риси творчої осо-
бистості та креативності в контексті самоактуалізації.

В.О. Моляко визначив показники розвитку ро-
зумових здібностей, як невід’ємної складової творчих.
До них належать: темпи засвоєння нового матеріалу;
уміння аналізу і синтезу; економічність мислення (ра-
ціональність, об’єктивна простота спроб вирішення
задач, прагнення до досягнення найбільш красивого
рішення); самостійність мислення (здатність без до-

помоги долати труднощі, що виникають у ході робо-
ти); гнучкість мислення (здатність змінювати способи
дій відповідно до зміни ситуації) [3].

О.Я. Савченко до вище перелічених показників
розумових здібностей додає: вміння переносити знан-
ня в нову ситуацію; розвинену уяву; вміння створю-
вати нові образи; вміння знаходити багатоваріантність
розв’язків.

Л.Г. Чорна виділяє якості людини, що визнача-
ють наявність творчих здібностей: спонтанність, фан-
тазійність, багатоваріативність, хаотичність, гнучкість
та оригінальність думки, інтуїтивність народження
ідей, використання підсвідомого у розв’язанні про-
блем, несподіваність та раптовість виникнення ідей,
іноді – наявність суперечностей, як результату нео-
бґрунтованих припущень [9].

Критеріями розвитку творчих здібностей за
Е.П. Торренсом та Дж.Гілфордом є: продуктивність
мислення (кількість висунених ідей); гнучкість мис-
лення (кількість різних категорій відповідей, кількість
змін аспектів предмета); оригінальність (до оригіналь-
них відносять ідеї, що відрізняються від очевидних,
банальних чи міцно усталених; також враховується
частота використання цих ідей); деталізація (визна-
чається умінням виділяти і описувати значущі деталі
при висуненні нової ідеї).

Висновки.
На підставі проведеного дослідження можна

зробити такі висновки:
На сьогоднішній день не має однозначного

визначення творчих здібностей та єдиного підходу до
їх структурування. Проте, більшість науковців сутні-
стю творчих здібностей вважають здатність пород-
жувати нові, оригінальні ідеї, ефективно вирішуючи
проблемні ситуації. Термін «творчі здібності» та «кре-
ативність» є тотожними.

Враховуючи особливості змісту процесу
фізичного виховання, який передусім, передбачає
рухову активність учнів, вважаємо позицію
В.В.Кліменка про структуру творчих здібностей най-
доцільнішою, згідно якої їх компонентами є: творче
мислення, творча уява, почуття, енергопотенціал та
психомоторика людини, які забезпечують креа-
тивність людини за умов їх оптимального та гармон-
ійного розвитку.

Для розвитку творчих здібностей та виявлення
його динаміки необхідно керуватись показниками
креативності особистості, якими, на наш погляд, є:
новизна, продуктивність та гнучкість мислення, ори-
гінальність думки; уміння порівнювати предмети чи
їх властивості, оцінювати ставлення людини до чо-
гось, готовність діяти так, а не інакше; фантазійність;
мотиви, творча самостійність, стійка потреба в зас-
тосуванні творчих здібностей в діяльності; прагнен-
ня  до самовдосконалення, свідомого розвитку і фор-
мування власних здібностей до творчості; динаміка
засвоєння нових рухів та рухових дій, точність їх ви-
конання, пластичність, раціональність, економічність,
доцільність, своєчасність, що комплексно оцінюють
виконання рухів та рухових дій.

Перспективами нашого подальшого дослід-
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ження є розроблення програми розвитку творчих
здібностей учнів на уроках фізичної культури з ура-
хуванням  проаналізованого матеріалу.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ГРИ В ЗАХИСТІ

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТІВ
Скалій Т.В., Козерецький В.Т.

Тернопільський національний педагогічний
університет ім. Володимира Гнатюка

Анотація. В статті проаналізована змагальна діяльність гри
в захисті гандболістів високого класу. Вивчені кореляційні
зв’язки між компонентами змагальної діяльності гри в за-
хисті і фізичною підготовкою спортсменів. Запропонована
методика для покращення ефективності гри в захисті. При
побудові загальнокомандної програми фізичної підготовки
доцільно враховувати взаємозв’язки показників  фізичної
підготовленості та компонентів ЗД кваліфікованих ганд -
болістів. При розробці програм розвитку фізичних якостей
слід акцентувати увагу на тих фізичних якостях, які необхідні
для ефективної гри.
Ключові слова: змагальна  діяльність, рухові  дії, захист,
фізичні якості,  кореляція.
Аннотация. Скалий Т.В., Козерецький В.Т. Направления
усовершенствования эффективности  игры в защите
высококвалифицированных гандболистов . В статье про-
анализирована  соревновательная деятельность (СД) игры в
защите гандболистов высокого класса. Изучены корреляци-
онные связи между компонентами СД игры в защите и физи-
ческой подготовкой спортсменов.  Разработана методика
повышения эффективности игры в защите. При построении
общекомандной программы физической подготовки целесо-
образно учитывать взаимосвязи  показателей физической под-
готовленности и компонентов СД квалифицированных ганд-
болистов. При разработке программ развития физических
качеств следует акцентировать внимание на тех физических
качествах, которые необходимые для эффективной игры.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, двига -
тельные действия, защита, физические качества, корреляция.
Annotation. Skaliy T.V., Kozerets’kiy V.T. Directions of
perfecting  efficacy of a play in protection of highly skilled
handballers. Competition activity of game in defence of
handballers of high class is analysed in the article. Cross-

correlation connections are studied between komponentami of
competit ive activity of game in defence and physical
preparation of sportsmen. The method of increase of efficiency
of game is developed in defence. At construction of the general
command program of physical preparation expediently to take
into account interrelations of parameters of physical readiness
and builders of competitive activity of the qualified handballers.
By development of programs of development of physical
qualities it is necessary to accent attention to those physical
qualities, which necessary for an effective play.
Keywords: competition activity, motive actions, defence,
physical qualities, correlation.

Вступ.
В останні роки зусилля багатьох фахівців в

спортивних іграх сконцентровані на аналізі змагаль-
ної діяльності (ЗД) команди і окремих гравців [1,2,3],
тому що тільки в змагальних умовах в повній мірі
проявляються позитивні і негативні сторони підго-
товленості спортсмена і тільки вивчивши ЗД можна
розробити адекватну до неї систему тренування [3].
Процес тренування в гандболі повинен будуватися
на основі принципів теорії управління. Тому вини-
кає необхідність розробки і застосування методів си-
стемного підходу до побудови тренувального проце-
су на основі врахування взаємозв’язків  і
взаємообумовленості компонентів ЗД та факторів, що
їх забезпечують.

Практично весь захист в сучасному гандболі
побудований на протидії захисника і нападаючого.
Атакуючий гравець майже ніколи (за винятком атак з
відривом від захисників) не проходить захист чисто –
без одноборств із захисником [2]. Ігрові дії в захисті
вимагають від гравців високої здатності до приско-
рень, до витривалості та орієнтувально-вибіркової
діяльності, тому що гандболісти повинні швидко орі-
єнтуватися у швидкоплинних ігрових ситуаціях, прий-
мати рішення і вести постійний пошук ефективної
для реалізації одноборства позиції у відповідності з
динамікою гри в подальшому.

Аналізуючи ігрові дії в захисті на сучасному
етапі розвитку на прикладі ігор Вищої ліги чемпіона-
ту України серед чоловічих команд, можна сказати,
що у чемпіонаті України майже всі команди застосо-
вують зонний захист „6–0”, „3–3”. Це пов’язано з тим,
що команди при нападі застосовують всю площину
майданчику, залучаючи до атаки і крайніх, і лінійних
гравців, діючи широким фронтом, тому всі гравці
захисту мають діяти на високому професійному рівні,
використовуючи всі свої здібності і навички.

Звідси постали наступні завдання підготовки
сучасного захисника:
- відпрацювання дій персональної опіки;
- підвищення якості взаємодії з партнером;
- організація індивідуального і групового блокування;
- розвиток фізичних якостей, прояв яких підвищує
ефективність гри в захисті.

У практиці чоловічого гандболу основна ува-
га тренерів і спортсменів приділяється безпосеред-
ньо вдосконаленню техніки і тактики гри. Розвиток
необхідних фізичних якостей гандболістів у більшості
випадків здійснюється безсистемно, по ходу техніко-
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тактичної підготовки. Однак із ростом спортивної
майстерності, коли технічні і тактичні дії вивчені з
необхідною повнотою, все більшого значення набу-
ває фізична підготовленість, на базі якої реалізується
висока техніка і ефективна тактика ведення гри. Це, у
свою чергу, потребує застосування науково обґрун-
тованих і апробованих на практиці засобів і методів
розвитку основних фізичних якостей в навчально-тре-
нувальному процесі команд високого класу.

Робота виконана по плану НДР Тернопільсь-
кого національного педагогічного університету ім..
Володимира Гнатюка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити взаємозв’язки між

параметрами фізичної підготовленості кваліфікова-
них гандболістів та показниками їх ЗД та вдосконали-
ти методику розвитку фізичних якостей кваліфікова-
них гандболістів з урахуванням компонентів ЗД гри в
захисті.

Завдання дослідження:
1.Вивчити зміст ЗД гри в захисті в гандболі;
2.Визначити взаємозв’язки між параметрами фізич-
ної підготовленості кваліфікованих гандболістів та
показниками їх ЗД в захисті;

3. Розробити і експериментально обґрунтувати ме-
тодику підвищення ефективності гри в захисті.

Організація дослідження. В експерименті взя-
ли участь гандболісти команди „Енергетик-Наек”
вищої ліги чемпіонату України серед чоловіків. Реє-
страцію і статистичний облік компонентів ЗД ганд-
болістів команд вищої ліги “Енергетик – НАЕК” за-
гальною кількістю 14 спортсменів, здійснено за
допомогою відеоматеріалів виступів цієї команди на
Національному чемпіонаті країни 2007 – 2008 рр. За-
галом було відзнято і опрацьовано 8 ігор за участі
команд “Енергетик – НАЕК”, “Авіатор – Київ”, “Ака-
демія – МАУП”, “УДХТУ – Дніпропетровськ”, “ЗДІА
–ЗТР”, “БВУФК”.

Результати дослідження.
Зміст ЗД в захисті вивчали за наступними по-

казниками: переміщення вздовж 6 м лінії; вихід до

нападаючого; блокування нападаючого; блокуван-
ня мўяча гравцями; вихід з-під заслону; перехоплен-
ня м’яча; ривок при переході.

На основі аналізу наукових досліджень фахівців
з гандболу було визначено кілька фізичних якостей,
розвиток яких необхідний для ефективної гри в за-
хисті [1, 2]. У нашому експерименті ми досліджуємо
п’ять фізичних якостей – стартову швидкість (біг 6 м),
вибухову силу (стрибок вгору з місця за Абалако-
вим), силову витривалість (вистрибування вгору з
положення низького сіду до відмови), швидкісну силу
(присідання за 30 с) і швидкість реакції (ловіння гімна-
стичної палиці).

Одним із завдань нашого дослідження було
вивчення кореляційних взаємозв’язків між показни-
ками фізичної підготовленості і компонентами ЗД в
захисті гандболістів (табл. 1).

Найбільшу інформативність про стан спец-
іальної тренованості кваліфікованих гандболістів дає
тест присідання за 30 секунд, його результати коре-
люють з усіма компонентами змагальної діяльності
(див. табл.1).

Велику кількість позитивних кореляційних взає-
мозв’язків встановлено між бігом на 6 м та компо-
нентами змагальної діяльності, оскільки його резуль-
тати корелюють майже з усіма показників змагальної
діяльності.

Інформацію про стан спеціальної тренованості
гандболістів також дає тест на ловіння гімнастичної
палиці, так як його результати корелюють з полови-
ною показників змагальної діяльності. Кореляційні
взаємозв’язки цього тесту встановлено з блокуван-
ням нападаючого (r = 0,526) та м’яча (r = 0,487), ривок
при переході (r = 0,425), вихід з-під заслону (r = 0,306).

Також встановлено кореляційний взаємозв’я-
зок між вистрибуванням вгору до відмови та показ-
никами змагальної діяльності. Тісні зв’язки цього те-
сту встановлено з такими компонентами: вихід до
нападаючого (r = 0,659), переміщення вздовж 6-мет-
рової лінії (r = 0,436), блокуванням нападаючого (r=

Таблиця 1. 
Взаємозв’язки між показниками фізичних якостей та змагальної діяльності в захисті кваліфікованих 
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Вихід до нападаючого 0,566 0,101 0,659 0,050 0,497 
Переміщення вздовж 6м лінії 0,410 0,172 0,436 0,250 0,610 
Спроба перехоплення м’яча 0,565 0,106 0,225 0,155 0,437 
Вихід з-під заслону 0,129 0,136 0,223 0,306 0,424 
Ривок при переході 0,730 0,401 0,058 0,425 0,677 

Нападаючого 0,502 0,205 0,413 0,526 0,540 Блокування М’яча    0,580 0,180 0,044 0,487 0,566 
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0,413). З іншими компонентами змагальної діяльності
цей тест корелює слабше.

Стрибок вгору з місця не має значущих коре-
ляційних взаємозв’язків компонентами ЗД гри в за-
хисті, крім ривка при переході (r= 0,401).

Отже, рівень розвитку досліджуваних фізич-
них якостей кваліфікованих гандболістів суттєво впли-
ває на ефективність ігрових дій в захисті, про що
свідчать значущі кореляційні взаємозв’язки.

Тому, наступним кроком нашого досліджен-
ня буде розробка і впровадження методики розвитку
фізичних якостей гандболістів високого класу. При
розробці програми розвитку фізичних якостей слід
акцентувати увагу на тих фізичних якостях, які не-
обхідні для ефективної гри в захисті.

Методологічними засадами розробленої нами
програми фізичної підготовки гандболістів є враху-

вання взаємозв’язку показників між фізичною підго-
товленістю та компонентами ЗД у кваліфікованих
спортсменів. Гандболісти тренувалися в режимі 7-
денних мікроциклів (МКЦ) (6 + 1) – 6 робочих днів 2
години з 10.30 до 12.30, 7-ий день відновлюючий. Екс-
перимент складався із одного мезоциклу (МЗЦ) –
МЗЦ складався із 4-ох МКЦ. Наприклад, зміст фізич-
ної підготовки спортсменів на 2 – й МКЦ.

Порівняння показників фізичної підготовле-
ності гандболістів зазначеної команди до і після екс-
перименту свідчить про позитивні зміни у багатьох її
показниках (табл. 2).

Отже, у процентному відношенні ми може зро-
бити такі висновки (рис. 1), що розвиток швидкості
реакції збільшився на 6 %, вибухова сила та швидкісна
сила зросли на 4 %, стартова швидкість зросла на 6,5
%, а найбільше зросла силова витривалість на 7,5 %.

 
Ø 1 – й день 

1. Ходьба глибокими випадами зі штангою на плечах масою 30% від індивідуального максимуму    8 х 15 м. 
2. 10 стрибків “кенгуру” на місці плюс прискорення 20 м    3 рази. 
3. Старти з різних вихідних положень  10 х 10 м. 
4. Один гравець знаходиться на 6-ти метровій лінії лицем до воріт. Інші гравці стоять в колоні один за 
одним з м’ячами на 9-ти метровій лінії, також лицем до воріт. За сигналом гравець, що стоїть на 6-ти 
метровій лінії, обертається на 180°, його завдання – поставити блок. За тим самим сигналом гравці, які 
стоять в колоні, виконують довільні кидки по воротах. 
5. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи   3 серії до відмови. 

Ø 2 – й день 
1. Стрибки на гімнастичній лаві в. п. – ліва нога на лаві, права на підлозі. Стрибки з почерговою зміною 
ніг  3 рази по 20 відштовхувань на кожну ногу. 
2. Біг приставними кроками вздовж 6-метрової лінії зі штангою масою 30% від індивідуального 
максимуму плюс прискорення на 10 м   3 х 44 м. 
3.  4 гравці розташовуються по квадрату на відстані 7 – 8 один від одного, в кожного м’яч, 5-й 
знаходиться в центрі квадрату. Гравці, що розташовані по квадрату, виконують передачі м’яча за 
годинниковою стрілкою, кожен по 5 передач. 
4. Біг з високого старту   4 х 6 м. 
5. Біг з високого старту   2 серії 4 x 20 м. 

Ø 3 – й день 
1. Біг приставними кроками вздовж 6-метрової лінії. По ходу виконати 5 різких виходів на 9-метрову 
лінію   3 х 22 м. 
2. 7 бар’єрів висотою 60 – 65 см, стрибки на двох ногах через бар’єр    3 серії по 5 разів. 
3. Старти з різних вихідних положень  10 х 10 м. 
4. Стрибки зі скалкою  попереміно на лівій та правій нозі   2 х 60 р. 
5. З в. п. – лежачи на спині піднімання тулуба в сід  3 х 20 р. 

Ø 4 – й день 
1. Біг з високого старту   4 х 6 м. 
2. Біг з високого старту   4 х 9 м. 
3. Стрибки на двох ногах зі скалкою  3 х 60 р. 
4. Повторення вправи № 4 перший день. 
5. Ходьба глибокими випадами зі штангою на плечах масою 30% від індивідуального максимуму    8 х 15 м. 

Ø 5 – й день 
1. Біг з високого старту   2 серії 4 x 20 м. 
2. Біг з високого старту   4 серії 2 x 20 м. 
3. Ходьба по сходинках зі штангою 50% від індивідуального максимуму   3 х 25 м. 
4.  Повторення вправи № 3 другий день. 
5. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи   3 серії до відмови. 

Ø 6 – й день 
1. Крос – 45 хв, темп рівномірний. 
2. Стрибки на двох ногах зі скалкою  3 х 60 р. 
3. Біг з високого старту   2 серії 4 x 20 м. 
4. Старти з різних вихідних положень  10 х 10 м. 

Ø 7 – й день – відпочинок 
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Таблиця 2. 
Статистичні данні тестування фізичних якостей гандболістів 

 
Тест Етапи експерименту X M V 

До 8,14 0,55 14% Ловіння гімнастичної палиці (см) 
Після 7,67 0,48 12% 
До 50 0,83 6% Стрибок у висоту (см)  
Після 51 0,81 5% 
До 51 0,325 12% Вистрибування в гору до відмови 

(кіл-ть разів) Після 55 0,40 2% 
До 1,28 0,002 0,75% Біг на 6 м (с) 

 Після 1,2 0,002 0,75% 
До 26,5 0,3 2% Присідання за 30 сек 
Після 27 1,66 2,2% 

 

Рис. 1. Темпи приросту розвитку фізичних якостей гандболістів

Таблиця 3. 
Ігрові дії в захисті команди вищої ліги „Енергетик-Наек” (кількість раз за одну гру) 

 
Компоненти Етапи експерименту X M V 

До 20 1,53 18% Вихід до нападаючого 
Після 21 1,53 17% 
До 11 1,44 24% Блокування нападаючого 
Після 11,5 1,45 22% 
До 6 1,4 25% Блокування польоту м’яча 
Після 6,5 1,4 23% 
До 15 0,72 11% Переміщення вздовж 6м лінії 
Після 16,5 0,80 11% 
До 5 0,32 16% Спроба перехоплення м’яча 
Після 5,5 0,24 10% 
До 4 0,64 19% Вихід з-під заслону 
Після 5 0,64 17% 
До 18 1,63 12% Ривок при переході 
Після 18,5 1,61 11% 
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Аналіз захисних дій до і після експерименту
свідчить, що показники статистичних даних зросли:
вихід до нападаючого (– 1 раз), блокування нападаю-
чого (– 0,5 раз), блокування польоту м’яча при кидку
(– 0,5 раз), переміщення вздовж 6 м лінії (– 1,5 раз),
спроба перехоплення м’яча (– 0,5 раз), вихід з-під зас-
лону (– 1 раз), ривок при переході (– 0,5).

Висновки.
При побудові загальнокомандної програми

фізичної підготовки доцільно враховувати взаємозв-
’язки показників фізичної підготовленості та компо-
нентів ЗД кваліфікованих гандболістів. При розробці
програм розвитку фізичних якостей слід акцентувати
увагу на тих фізичних якостях, які необхідні для ефек-
тивної гри.

Застосовані нами тести для контролю за ста-
ном спеціальної тренованості, за винятком стрибка у
висоту,  досить тісно корелюють з різними компо-
нентами ЗД в захисті, що свідчить про їх валідність.
Найбільшу кількість значущих кореляційних зв’язків
між компонентами ЗД встановлено за результатами
бігу на 6 м, присідань за 30 с, ловіння гімнастичної
палиці та вистрибуванням вгору до відмови.

Порівняльний аналіз результатів дослідження
фізичної підготовленості і змагальної діяльності ган-
дболістів команди “Енергетик – НАЕК” свідчить про
ефективність нашої методики. У процентному відно-
шенні розвиток швидкості реакції збільшився на 6%,
вибухова сила та швидкісна сила зросли на 4%, стар-
това швидкість зросла –  на 6,5 %, а найбільше зросла
силова витривалість – на 7,5%.

Проведені нами педагогічні спостереження
ігор команди “Енергетик – НАЕК” свідчать про те,
що команда посідала шосте місце в чемпіонаті Украї-
ни, після закінчення чемпіонату команда посіла чет-
верте місце. Також про ефективність даної методики
свідчать кількість пропущених м’ячів: до експеримен-
ту команда за одну гру в середньому пропускала у
свої ворота 26 м’ячів, після експерименту цей показ-
ник становив – 22 м’яча.

Виходячи з того, що розглянуті компоненти
змагальної діяльності адекватно відображають рівень
спортивної кваліфікації гандболістів, кількісні показ-
ники змагальної діяльності провідних гандбольних
команд України доцільно розглядати як модельні для
менш кваліфікованих команд.

Подальше вдосконалення системи фізичної
підготовки можливе шляхом вивчення моделей
профілів фізичної підготовленості кваліфікованих ган-
дболістів за ігровими амплуа і адекватної корекції
тренувального процесу.
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РАССТОЯНИЯ В СПОРТИВНОМ
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Аннотация. В работе представлена методика развития точ-
ности восприятия расстояния, которая заключается в приме-
нении специальных упражнений на развития точности вос-
приятия расстояния «на глаз» и целенаправленной работе с
иллюзионными рисунками, восприятие которых при долж-
ной концентрации внимания становится реальным. Развитие
точности восприятия расстояния является важным навыком
для адекватной работы с картой.
Ключевые слова: ориентирование, карта, восприятие, ил-
люзия, расстояние, рисунок.
Анотація. Скрипченко  І.Т., Козіна Ж.Л. Розвиток  точ-
ності сприйняття  відстані в спортивному орієнтуванні.
В роботі представлено методику розвитку точності сприй-
няття відстані, яка полягає у застосуванні спеціальних вправ
на розвиток точності сприйняття відстані «на око» та цілес-
прямованій праці над ілюзіон ними малюнками, сприйняття
яких при належній концентрації уваги стає реальним. Розви-
ток точності сприйняття відстані є важливою навичкою для
адекватної роботи з картою.
Ключові слова: орієнтування, карта, сприйняття, ілюзія,
відстань, малюнок.
Annotation. Skripchenko I.T., Kozina Z.L. Development
of exactness of perception of distance is  in a sporting
orientation. The method of development of exactness of
perception of distance is in-process presented, which consists
in application of the special exercises on development of
exactness of perception of distance «on an eye» and to
purposeful work with illyuzionnymi pictures perception of which
during the due concentration of attention becomes the real.
Development of exactness of perception of distance is important
skill for adequate work with a map.
Keywords: orientation, map, perception, illusion, distance,
picture.

Введение.
Одним из важных резервов повышения

спортивных результатов ориентировщиков является
работа с картой на местности [5,6]. Работа с картой –
это основной атрибут соревновательного поведения
спортсмена-ориентировщика, отличающий его от
других беговых видов спорта, поэтому в спортивном
ориентировании одной из главных задач педагогичес-
кого процесса является развитие способности спорт-
смена к эффективной работе с картой. Для точного
ориентирования спортсмену необходимо уметь оце-
нивать пройденное расстояние, определять направ-
ление движения, опознавать ориентиры [5]. Это тре-
бует напряженной умственной деятельности, которая
включает в себя получение и обработку информа-
ции, заложенной в карте, запоминание местности и
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выбор оптимального пути движения между конт-
рольными пунктами [6]. Поиск «выигрышного» сти-
ля мышления, а значит «выигрышной» траектории
передвижения спортсмена, может стать определяю-
щим для выявления способов улучшения спортив-
ного результата. Немаловажную роль при этом иг-
рают индивидуальные психологические свойства
личности спортсмена-ориентировщика, помогаю-
щие ему справиться с напряжением (или, напротив,
препятствующие этому).  В тренировочном процес-
се спортсменов-ориентировщиков широко исполь-
зуются специфические упражнения. Прежде всего,
это задания, основанные на материале спортивных
карт: таблицы памяти, выбор пути движения, под-
счет количества знаков, легенды, набор высот, поиск
отдельно предложенного фрагмента на целой карте
(«Перевертыши») и другие [5].

В процессе спортивной подготовки необходи-
мо совершенствовать не только знание карты и уме-
ние ею пользоваться, но и развитие специфических
способностей, таких, как восприятие расстояния.
Восприятие расстояния может осуществляться на
местности и на карте. Для развития восприятия рас-
стояния на местности в спортивном ориентирова-
нии разработаны специальные упражнения, а мето-
дика развития восприятия расстояния на карте только
начинает формироваться.

Однако имеющиеся в арсенале тренера по
спортивному ориентированию упражнения не сис-
тематизированы и предлагаются авторами научно-
методических разработок только списком в форме
рекомендаций.

С этих позиций целенаправленное развитие спе-
циальных способностей восприятия является важней-
шим компонентом процесса современной спортив-
ной подготовки в спортивном ориентировании.

Исследование проводилось согласно Сводно-
му плану научно-исследовательской работы Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и

спорта на 2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-мето-
дические основы индивидуализации учебно-трени-
ровочного процесса в отдельных группах видов
спорта» (№ гос. регистрации 0108U010862).

Формулирование целей работы.
Цель работы – разработать методику разви-

тия специальных способностей ориентировщиков,
связанных с восприятием расстояния на карте.

Результаты исследования.
В процессе анализа литературных данных и

собственной творческой деятельности была разра-
ботана методика развития точности восприятия рас-
стояния на карте. Было выявлено, что в ориентиро-
вании существует два способа измерения расстояния
на карте: по линейке и глазомерный; а на местности
– три: глазомерный, по времени движения и по коли-
честву шагов. Основным способом измерения рас-
стояния на местности считается подсчет пар шагов.
Менее точным, хотя и очень быстрым, а часто и един-
ственно возможным, является глазомерный способ
оценки. Именно этот метод является основным так-
же для развития точности восприятия расстояния на
карте. Предлагаем примерные упражнения для раз-
вития этих способностей.

Упражнение № 1. От начальной точки в на-
правлении стрелки отложите»на глаз» отрезки дли-
ной 1) 14 мм, 2) 9 мм, 3) 12 мм, 4) 17 мм, 5) 27мм, 6) 31
мм, 7) 22 мм, 8) 13 мм, 9) 6 мм, 10) 39  мм.

Запишите результат:_________ мм.  Ошиб-
ка:_________ мм.

Прежде, чем отложить очередной отрезок,
прикройте предыдущие. Проверьте результаты. Рас-
считайте ошибку. Суммарная ошибка не должна пре-
вышать 20 мм (рис. 1).

Упражнение № 2. Определите «на глаз» дли-
ну отрезков, показанных ниже (с точностью до мм)
(рис. 2).

Упражнение № 3. Определите длину извилис-
тых линий (рис. 3).

Рис. 1. Иллюстрация упражнения 1
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Рис. 2. Иллюстрация упражнения 2

Запишите полученные результаты:

Рис. 3. Иллюстрация упражнения 3

Рис. 4. Иллюзия Мюллера-Лайера, или иллюзия стрелы

 
Результат Данные по линейке Результат Данные по линейке 

1   6   
2   7   
3   8   
4   9   
5   10   
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Проверьте результаты с помощью курвимет-
ра или нитки. Запишите полученные результаты.

Упражнение № 4. Самостоятельно нарисуйте
извилистые линии длиной: 4 см, 8 см, 6,5 см, 5 см, 11
см.   Проверьте результаты с помощью курвиметра.

При работе над развитием точности восприя-
тия размера и формы объекта необходимо также учи-
тывать возможность возникновения зрительных иллю-
зий, когда объект воспринимает не точно, а с
некоторыми искажениями. Такие зрительные иллю-
зии подмечены давно, их эффекты изучаются в физи-
ологии, психологии [1,2,3,7], однако практически не
применяются на практике для развития точности вос-
приятия. Мы предлагаем применение известных ил-
люзионных рисунков для развития точности восприя-
тия расстояния у ориентировщиков. Упражнения
заключаются в том, чтобы, глядя на иллюзионный ри-
сунок, добиться его точного, не иллюзионного вос-
приятия. Приводим примеры иллюзионных рисунков.

Рисунки 4—6 демонстрируют многие из наи-
более известных иллюзий. Они носят имена открыв-
ших их исследователей, главным образом, психоло-
гов, работавших в Германии в прошлом столетии
[4,7,8], —  однако удобнее было бы дать некоторым
из них описательные названия. Наиболее известным
из рисунков такого рода являются стрелы Мюллер-
Лайера, изображенные на рис. 4. Это просто пара
стрел, древки которых одинаковой длины, но одна
стрела имеет наконечники с расходящимися, а дру-
гая со сходящимися к древку концами. Стрела с рас-
ходящимися наконечниками кажется длиннее, хотя
фактически обе стрелы одинаковой длины.

Для развития точности восприятия расстояния
следует, глядя на рисунок, добиться правильного вос-
приятия длины «стрел». Для этого необходимо от-
влечься от «наконечников» стрел, а сосредоточить
свое внимание на длине линий. При достаточной кон-
центрации иллюзия исчезает.

Второй пример также хорошо известен, и спе-
циалисты называют его фигурой Поицо. Он состоит

всего из четырех линий: двух одной и той же длины,
идущих рядом, но сходящихся, и между ними двух
других, равных по длине и параллельных (рис. 5). Одна
из линий, расположенная в узкой части простран-
ства, заключенного между двумя сходящимися ли-
ниями, кажется длиннее, хотя фактически обе парал-
лельные линии одинаковой длины.

Для того, чтобы воспринять длины параллель-
ных линий реально, следует отвлечься от сходящихся
линий и сосредоточиться на параллельных. При дос-
тижении необходимого уровня концентрации иллю-
зия исчезает.

Наконец, мы имеем рисунки, на которых квад-
рат и круг искривляются на фоне круговых или скре-
щивающихся линий (рис. 6).

Для того, чтобы воспринять искажаемый круг
реально, следует отвлечься от круговых линий и со-
средоточиться на внутренней окружности. При дос-
тижении необходимого уровня концентрации иллю-
зия исчезает.

В настоящее время физиологическая приро-
да возникновения зрительных иллюзий не объясне-
на, однако применение иллюзионных рисунков на
практике является эффективным средством развития
точности восприятия расстояния на карте у ориен-
тировщиков. Мы рекомендуем применение в учеб-
но-тренировочном процессе ориентировщиков уп-
ражнений для развития способности определения
расстояния «на глаз» и иллюзионных рисунков, вос-
приятие которых при должной концентрации внима-
ния становится реальным, что является важным на-
выком для адекватной работы с картой.

Выводы.
1. В процессе спортивной подготовки ориентиров-
щиков необходимо совершенствовать не только
знание карты и умение ею пользоваться, но и раз-
витие специфических способностей, таких, как вос-
приятие расстояния.

Рис. 5. Иллюзия Понцо,
или иллюзия железнодорожных путей

Рис. 6. Влияние фона,
вызывающее искажение фигуры
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2. В процессе анализа литературных данных и собствен-
ной творческой деятельности была разработана ме-
тодика развития точности восприятия расстояния на
карте, которая заключается в применении специаль-
ных упражнений на развития точности восприятия
расстояния «на глаз» и целенаправленной работе с
иллюзионными рисунками.

3. Применение в учебно-тренировочном процессе
ориентировщиков упражнений для развития спо-
собности определения расстояния «на глаз» и ил-
люзионных рисунков, восприятие которых при дол-
жной концентрации внимания становится
реальным, является важным навыком для адекват-
ной работы с картой.

В перспективе предполагается дальнейшее
изучение физиологических механизмов восприятия
и разработка методик
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ОБУЧЕНИЕ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ НА ЭТАПЕ

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Скрипченко И.Т.

Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта

Аннотация. В работе представлена методика целенаправ-
ленного и углубленного обучения начинающих  ориенти-
ровщиков свободному владению условными обозначениями
на карте и оперирование ими. Особенность и новизна разра-
ботанной методики заключается в том, что, помимо «пас-
сивного» изучения карты, когда спортсмен запоминает ус-
ловные обозначения исключительно на  визуальной основе,
предлагаются задания для «активного» изучения карты, ког-
да спортсмен сам оперирует символами. Разработанная ме-
тодика может применяться не только для обучения владению
картой юных ориентировщиков, но и для студентов вузов
физкультурного профиля, менеджеров туризма, специалис-
тов в области экологии на начальных этапах подготовки.
Ключевые  слова: ориентирование, карта, техника, такти-
ка, горизонтали, местность, символ.
Анотація. Скрипченко І.Т. Навчання орієнтувальників
техніко-тактичним  елементам  на  етапі  початкової
підготовки. У роботі представлена методика цілеспрямова-
ного і поглибленого навчання орієнтувальників-початківців

вільному володінню умовними позначеннями на карті і опе-
руванню ними. Особливість і новизна розробленої методики
полягає в тому, що, окрім «пасивного» вивчення карти, коли
спортсмен запам’ятовує умовні позначення виключно на
візуальній основі, пропонуються завдання для «активного»
вивчення карти, коли спортсмен сам оперує символами. Роз-
роблена методика може застосовуватися не тільки для на-
вчання володінню картою юних орієнтувальників, але і для
студентів вузів фізкультурного профілю, менеджерів туриз-
му, фахівців в області екології на початкових етапах підго-
товки.
Ключові слова: орієнтування, карта, техніка, тактика, го-
ризонталі, місцевість, символ.
Annotation. Skripchenko I.T. Teaching of orientееrings
to the technic-tactically element the stage of initial
preparation. The procedure of the purposeful and profound
education of initial sportsmen to the free possession of legends
on the map and an operation is in-process introduced to them.
The feature and novelty of designed procedure consists in passive
study of the map. The sportsman remembers legends extremely
on a visual basis. Tasks for the fissile study of the map are
offered. The sportsman himself operates with numerals. The
designed procedure can be applied on pioneering stages of
preparation to learning to possession of the map of juvenile
sportsmen, students of high schools of physical training,
managers of tourism, experts in range of a bionomics.
Keywords: al ining,  map, engineering, tactics, horizontals,
terrain, numeral.

Введение.
Одним из основных аспектов технико-тактичес-

кой подготовки ориентировщика является работа с
картой [2,3,5]. Особую актуальность обучение тех-
нико-тактическим элементам приобретает на началь-
ном этапе подготовки, поскольку без владения кар-
той невозможно ориентирование в  лесу и
прохождение соревновательных дистанций. В ходе
соревнований по ориентированию спортсмену не-
обходимо ознакомиться с картой, мысленно проло-
жить на карте самый результативный путь от одного
контрольного пункта (КП) к другому и наметить спо-
собы движения на местности, учитывая при этом
свои физические и технические данные, рельеф мес-
тности, погодные условия и т. д. Мысленное действие
ориентировщика в предполагаемых обстоятельствах
— это основа всех последующих его действий по ра-
циональному использованию путей движения от КП
к КП в зависимости от особенностей сложившейся
ситуации [1,4,6].

По мере оценки тех или иных элементов об-
становки ориентировщик приходит к определенным
выводам о характере ориентирования и спортивной
борьбы на трассе. Ориентирование относится к та-
ким видам деятельности, где целенаправленное дви-
жение (бег) может осуществляться только после при-
нятия решения на основе информации, получаемой
с карты. Процесс ориентирования складывается из
сличения карты с местностью, анализа результатов
такого сличения и принятия решения.

Таким образом, непрерывное сопоставление
выводов, сделанных из оценки своих действий, харак-
тера местности и указаний на карте, является базой
для обоснованного и быстрого предвидения правиль-
ности выбора пути движения и успешного исхода
спортивной борьбы.

© Скрипченко И.Т., 2009
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 Образец  

Рис. 1. Иллюстрация
упражнения 1

Рис. 2. Иллюстрация упражнения 2

С этих позиций целенаправленное развитие спе-
циальных способностей чтения карты является важней-
шим компонентом процесса современной спортивной
подготовки в спортивном ориентировании.

Работа выполнена по плану НИР Днепропет-
ровского государственного института физической
культуры и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработать методику разви-

тия специальных способностей ориентировщиков,
связанных с чтением карты, на начальном этапе под-
готовки.

Результаты исследования.
В результате анализа литературных данных

[1,2,5,6] и собственного практического опыта автора
была разработана методика целенаправленного и

углубленного обучения начинающих ориентировщи-
ков свободному владению условными обозначения-
ми на карте и оперирование ими. Особенность и но-
визна разработанной методики заключается в том,
что, помимо «пассивного» изучения карты, когда
спортсмен запоминает условные обозначения ис-
ключительно на визуальной основе, предлагаются
задания для «активного» изучения карты, когда спорт-
смен сам оперирует символами.

Приводим некоторые упражнения из разрабо-
танной методики.

Упражнение № 1. Используя как можно боль-
ше условных обозначений, нарисуйте какую-нибудь
забавную картинку (рис. 1).

При чтении карты наиболее сложным являет-
ся восприятие рельефа местности. В этой связи по-
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лезно следующее упражнение.
Упражнение № 2. Расставьте в пустых клетках

рядом с номерами профилей холмов буквы, кото-
рые написаны около соответствующих им рисунков,
изображенных с помощью горизонталей. Если сде-
лаете все правильно, то Вы сами увидите, что это так
(рис. 2).

Упражнение № 3. Изобразите в пустых ячей-
ках с помощью горизонталей данные холмы (рис. 3).

Упражнение № 4. Определите высоту холмов,
если известно, что высота пересечения рельефа 5 м
(рис. 4).

Упражнение № 5. Определите глубину впади-
ны (ямы), если известно, что высота пересечения
рельефа 5 м (рис. 5).

Упражнение № 6. Обозначьте красным цве-
том наиболее крутые склоны, а синим – наиболее
пологие (рис. 6).

Упражнение № 7. Определите азимут со стар-
та на все контрольные пункты (КП). Результаты запи-
шите в таблицу (рис. 7).

Упражнение № 8. Определите последователь-
но азимут от КП на КП – 1КП – 9КП. Результаты изме-
рений занесите в таблицу (рис. 8).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 3. Иллюстрация упражнения 3

Рис. 4. Иллюстрация упражнения 4

Рис. 5. Иллюстрация упражнения 5
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Рис. 6. Иллюстрация упражнения 6

 
старт – 1КП  старт – 6КП  

старт – 2КП  старт – 7КП  

старт – 3КП  старт – 8КП  

старт – 4КП  старт – 9КП  

старт – 5КП  старт – 10КП  

Рис. 7. Иллюстрация упражнения 7
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Разработанная методика может применяться
не только для обучения владению картой юных ори-
ентировщиков, но и для студентов вузов физкультур-
ного профиля, менеджеров туризма, специалистов в
области экологии на начальных этапах подготовки.

Выводы.
1. В процессе спортивной подготовки ориентиров-
щиков необходимо совершенствовать знание кар-
ты и умение ею пользоваться, что наиболее акту-
ально на начальных этапах подготовки.

2. В процессе анализа литературных данных и соб-
ственной творческой деятельности была разрабо-
тана методика целенаправленного и углубленного
обучения начинающих ориентировщиков свобод-
ному владению условными обозначениями на кар-
те и оперирование ими.

3. Разработанная методика может применяться не
только для обучения владению картой юных ори-
ентировщиков, но и для студентов вузов физкуль-
турного профиля, менеджеров туризма, специали-
стов в области экологии на начальных этапах
подготовки.

В перспективе предполагается дальнейшая
разработка методик совершенствования технико-так-
тических навыков ориентировщиков.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ВУЗА
Суриков В.Е., Беляев В.П., Борисов Е.В.

Днепропетровский государственный институт
физической культуры и спорта

Аннотация. Разработана методика биомеханического анали-
за спортивной техники с использованием компьютерных тех-
нологий и видеотехники. Апробация методики проведена на
спортсменах 12-14 лет специализирующихся в гребле на бай-
дарках. Методика была внедрена в учебный процесс студен-
тов института физкультуры для выполнения расчетно-графи-
ческих работ по курсу «Биомеханика». Простота и
доступность применяемых технических средств и программ-
ного обеспечения позволили рекомендовать данный методи-
ческий подход для использования в учебном процессе.
Ключевые  слова: методика, видеосъемка, программное
обеспечение, биомеханические показатели.
Анотація. Суріков В.Є., Беляєв  В.П., Борисов Є.В. Зас-
тосування  комп’ютерних технологій в учбовій і науко-
во-дослідній   роботі  студентів спортивного  вузу. Роз-
роблена методика біомеханічного аналізу спортивної техніки
з використанням комп’ютерних технологій і відеотехніки.
Апробація методики проведена на спортсменах 12-14 років,
яки спеціалізуються у веслуванні на байдарках. Методика
була упроваджена в учбовий процес студентів інституту
фізкультури для виконання розрахунково-графічних робіт
по курсу «Біомеханіка». Простота і доступність застосова-
них технічних засобів і програмного забезпечення дозволи-
ли рекомендувати даний  методичний підхід для використан-
ня в учбовому процесі.
Ключові слова: методика, відео зйомка, програмне забез-
печення, біомеханічні показники.
Annotation. Souricov V.E.,  Belyaev V.P., Borisov E.V.
Application of computer technologies in educational and
research  work of students of sporting institute.  The
developed method of biomechanics analysis of sporting
technique with the use of computer technologies and videogenic.
Approbation of method is conducted on sportsmen 12-14 years,
specialized in rowing on kayaks. A method was inculcated in the
educational process of students of institute of physical culture
for realization of computation-graphic works on the course of
«Biomechanics». Simplicity and availabili ty of the applied
hardware’s and software allow to recommend the given
methodical approach for the use in an educational process.
Keywords: method, video analysis, software, biomechanics
indexes.

Введение.
С появлением персональных компьютеров и

программных средств создаются благоприятные воз-
можности для использования их в учебном процессе.

Современная стратегия развития информати-
зации общества предусматривает внедрение новей-
ших компьютерных технологий в систему физичес-
кого воспитания, в частности с целью оценки и
анализа двигательной функции человека. Наиболее
эффективными и перспективными для решения этой
задачи имеются биомеханические видеоанализиру-
ющие системы [2 и др.].

В Украине работы по созданию подобной си-
стемы ведутся с 80-х годов прошлого века в специа-
лизированных лабораториях научно-исследователь-
ских институтов  и отдельными специалистами в
области физической культуры и спорта.

Во 1-м номере журнала «Теория и методика
физического воспитания и спорта» за 2003 год Мак-
сим Островский рассказал о внедрении в практику
подготовки метателей сборной команды Украины
аппаратно-программного комплекса “Lumax” и раз-
работанных алгоритмах расчета биомеханических
характеристик контроля над становлением техничес-
кого мастерства атлета [4].

 В том же журнале в 2004 г. Хмельницкая И.В.
представила, разработанный под руководством про-
фессора А.М. Лапутина и В.О. Кашубы программ-
ный комплекс (ПК) биомеханического видеокомпь-
ютерного анализа, который предназначен для
получения кинематических и динамических характе-
ристик двигательных действий человека по видео-
грамме. Там же дополнительную программу снятия
координат точек КООПО предназначена для созда-
ния массива координат точек тела человека или дру-
гого объекта (ласты для подводного плавания, вело-
сипед, автомобиль, шест для прыжка в высоту, весло
и т. п.) в процессе его движения [5].

Во 2-м номере за 2006 год Жирновым А. были
представлены результаты экспериментального иссле-
дования кинематической структуры техники гребковых
движений у квалифицированных байдарочников во вза-
имосвязи с изменением скорости лодки в цикле гребка.
Автором применялся видеокомпьютерный анализ, но
конкретного описания данного метода нет [1].

В 1-м номере журнала «Спортивный вестник
Приднепровья» за 2008 год Собянина Г.М. предста-
вила компьютерную программу по определению
статического положения тела для биомеханической
оценки рабочей пози школьников. Программа вклю-
чает: определение пространственного расположения
основных звеньев тела в системе координат, опреде-
ление положения ЗЦМ аналитическим способом и
оценку стойкости положения тела в постоянной ста-
тической позы с учетом влияния антропометричес-
ких данных (масса тела испытуемого) по результа-
там обработки фотограммы [3].

Таким образом, большинство специалистов для
биомеханической оценки кинематических, динамичес-
ких и статических характеристик создают авторские
специализированные компьютерные программы.

К сожалению, существующие комплексы ви-
деокомпьютерного анализа и авторские компьютер-
ные программы используются небольшим числом
специалистов-практиков или соискателями при про-
ведении научных исследований по темами диссерта-
ционных работ.

Для выполнения же студенческих расчетно-
графических, лабораторных и научно-исследователь-
ских робот применение таких очень ценных техноло-
гий практически невозможно.

Работа выполнена по плану НИР Днепропет-
ровского государственного института физической
культуры и спорта.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – разработать и экспериментально опро-

бовать (на примере гребли на байдарках) биомехани-
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ческую видеокомпьютерную систему из доступных
технических средств и программного обеспечения.

При этом обязательными условиями разра-
ботки собственной системы стали: доступность и
минимальные требования к техническому и про-
граммному обеспечению, простота применения,
качество полученных данных.

Результаты исследований.
Методика. Технология проведения биомеха-

нического видеокомпьютерного анализа включает
два основных этапа: съемку видеокамерой и обра-
ботку полученных видеограмм (фотограмм) посред-
ством специализированного программного обеспе-
чения на компьютере.

Посредством аналоговой видеокамеры «JVC
GR-AX337E» проведенная биомеханическая ви-
деосъемка техники гребли на байдарке группы ис-
пытуемые 12-14 лет, 1-3 разряда, общее количество 5
человек. Видеосъемка проведена во время  област-
ных соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

 Сегменты тела спортсменов маркировали с
помощью контрастных меток в местах центров масс
кисти, предплечья, плеча и головы по стандартной
методике. Как тест-объект использовали масштабную
линейку длиной 2м разделенную по 5 см, нанесенную
на корпус лодки маркером. Оператор находится в ка-
тере и вел съемку байдарки, которая двигается парал-
лельным курсом в одной плоскости, на высоте 0,8 м.
от поверхности воды, расстояние до объекта 3 м.

В качестве теста гребцам было предложено:
1. равномерное прохождение 200 метровой дистан-
ции с контролем техники гребли;

2. прохождение 200 метровой дистанции в среднем тем-
пе с 50-метровым ускорением в середине отрезка.

Так как, нами применялась аналоговая видео-
запись, то для получения видеокадров в компьютере
было необходимо использовать специальное устрой-
ство захвата видео Aver Media EZ Maker.

Перечень проверенного нами программного
обеспечения и оборудования для поэтапной обра-
ботки  видеограмм представлен в  таблице 1.

Обработку видеозаписи проводили посред-
ством программы захвата и редактирования изобра-
жения Pinnacle System.  Снятие координат точек с изоб-
ражения проводили с использованием программного

обеспечения Microsoft Word путем наложения на
изображение нумеруемой по осям Х и Y координат-
ной сетки с размером ячейки  1х1 см. (Рис. 1).

На основе 16-звеновой плоской модели тела
человека и данных видеосъемки  рассчитывали пе-
редвижения, скорости и ускорения центров масс зве-
ньев на компьютере. Значение координат заносили в
электронные таблицы Ехсеl.

В результате были получены данные об уров-
не специальной и технической подготовленности ис-
пытанных гребцов (табл.2). Где ΔS – путь передвиже-
ния центров масс сегментов, а  V – скорость
передвижения сегментов при выполнении гребцами
разных тестовых заданий.

Так победитель областного первенства демон-
стрирует практически 3-х кратное увеличение траек-
торий и 5-и кратное скоростей центров масс кисти,
предплечья и плеча при скоростной гребле. Что го-
ворит об увеличении не только темпа гребли, но и об
удлинении гребка. Бронзовый призер областного
первенства практически не увеличивает траекторий
движений но в 2,5-3-и раза увеличивает скорости цен-
тров масс кисти, предплечья и плеча при скоростной
гребле. При этом демонстрирует нестандартные по-
казатели перемещения и скорости центра масс голо-
вы, что связано с особенностями или ошибками в
технике гребли. У финалиста областного первенства
наблюдается 2-о разовое увеличение скорости и
лишь 1,5 разовое траектории передвижения центра
масс кисти. Этому спортсмену для улучшения ре-
зультата достаточно исправить мелкие ошибки в тех-
нике и преодолеть нехватку функциональной подго-
товленности. Гребец – новичок (последнее место)
демонстрирует ровное в 1,5-2 раза увеличение всех
показателей центров масс сегментов при скоростной
гребле. У девочки, занявшее на соревнованиях 2-е
место при скоростной гребле наблюдается сокраще-
ние  траекторий движений центров масс сегментов и
незначительное увеличение их скоростей.

Выводы:
1. Биомеханический анализ видеозаписи эксперимен-
тального тестирования показал, что у исследуемых
наилучшие результаты показали гребцы, которые
применяют увеличение амплитуды гребка для ком-
пенсации недостатка функциональной подготов-
ленности;

Таблица 1 
Оборудование и программное обеспечение для системы биомеханического видеоанализа 

 
Технология Оборудование Программное обеспечение 

Съемка видеокамерой. Видеокамера 
(аналоговая или цифровая). 

 

Захват изображения  в компьютер.  Плата захвата; 
TV – тюнер; 
Порт USB, ІЕЕЕ1394. 

Adobe Premiere 
Pinnacle Studio 
Win DVD Creator 

Редактирование видеограмм  и 
покадровое снятие точек. 

Компьютер; 
Монитор 
(желательно TFT) 

Adobe Photoshop 
MS Office Picture Manager 
MS Office Word 

Обработка координат точек  Компьютер 
принтер 

MS Office Excel  
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Таблица 2 
Перемещения и скорости точек центров масс сегментов гребцов-байдарочников 12-14 лет при прохождении 

2-х тестирующих отрезков 200 м. разной направленности  
 

Тест Техническая гребля Скоростная гребля 

Точка ЦМ 
кисти 

ЦМ 
предпле
чья 

ЦМ 
плеча 

ЦМ 
головы 

ЦМ 
кисти 

ЦМ 
предпл
ечья 

ЦМ 
плеча 

ЦМ 
голо
вы 

Девочка 
14 лет 
2 место 

∆S(см) 
V(cм|c) 

52,6 
131,5 

48,4 
120,9 

29 
72,52 

1,4 
3,5 

44 
220 

30,4 
151,8 

15 
75,2 

6 
30 

Мальчик  
12 лет 
новичок 

∆S(см) 
V(cм|c) 

40,8 
77 

38,9 
73,4 

22,2 
41,9 

3 
5,7 

51,1 
138,1 

52,5 
141,8 

33 
89,2 

7 
18,9 

Мальчик  
13 лет 
3 место 

∆S(см) 
V(cм|c) 

70,6 
110,3 

67,1 
104,8 

37 
57,8 

13,2 
21,2 

68,9 
222,2 

75,3 
243 

49 
158,1 

8,1 
27 

Мальчик 
13 лет 
1 место 

∆S(см) 
V(cм|c) 

26,2 
46 

17,5 
30,7 

15,4 
19,5 

5 
7,8 

59,2 
197,4 

61,1 
203,7 

33,1 
110,3 

6,4 
20,7 

Мальчик 
13 лет 
6 место 

∆S(см) 
V(cм|c) 

54,8 
116 

71,2 
203,4 

36,3 
103,8 

6,1 
17,4 

72,1 
226,9 

65,1 
240 

37 
137,1 

5,4 
19,9 

 

Рис 1. Снятие координат точек с изображения посредством программного обеспечения Microsoft Word.

2.Предложенный комплекс видеокомпьютерного
анализа движений даёт возможность повысить
эффективность технических действий спортсмена
за счет введения коррективов в ходе учебно-трени-
ровочного процесса;

3.Для выполнения биомеханического видеокомпью-
терного анализа  студентам физкультурного вуза
достаточно применения следующего программно-
го обеспечения для поэтапной обработки видео-

грамм: Pinnacle Studio или Win DVD Creator, Adobe
Photoshop или MS Office Picture Manager, MS Office
Word и MS Office Excel.

Перспективы дальнейших исследований. В
дальнейшем предполагается разработать или исполь-
зовать готовый алгоритм программы считывания
координат точек исследуемого объекта. Создать соб-
ственную компьютерную базу данных по всем ви-
дам спорта.
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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ГАЛУЗІ

“СПОРТ ДЛЯ ВСІХ”
Сущенко Л.П.

Національний педагогічний університет імені
М.П.Драгоманова

Анотація. У статті з’ясовано основні складові моделі про-
фесійного самовдосконалення особистості майбутнього фа-
хівця, який планує здійснювати свою діяльність у галузі
“Спорт для всіх”. Фахівець повинен оволодіти такими вида-
ми знань : філософське, методологічне, історичне, теоретич-
не, технологічне, валеологічне і управлінське знання. Фахі-
вець повинен  оволодіти такими  функціями: світоглядна,
інструментальна, культурологічна, інноваційна  комунікатив-
на, мотиваційна  та функцією цілепокладання. Фахівець по-
винен оволодіти такими видами професійної діяльності: діаг-
ностична ,  реабілітаційна,  репродуктивна,  спортивна,
освітянська, профілактична, організаційна .
Ключові слова: модель,  професійне самовдосконалення,
майбутній фахівець, галузь “Спорт для всіх”.
Аннотация. Сущенко Л.П. Модель профессионального
самоусовершенствования личности  будущего специали-
ста  в отрасли  “Спорт для  всех”. В статье выяснена ос-
новная составная модель профессионального самоусовер-
шенствования личности будущего специалиста, который
планирует осуществлять свою деятельность в отрасли “Спорт
для всех”. Специалист должен овладеть такими видами  зна-
ний: философское, методологическое, историческое, теоре-
тическое, технологическое, валеологическое и управленчес-
кое знание. Специалист должен овладеть такими функциями:
мировоззренческая, инструментальная, культурологическая,
инновационная  коммуникативная, мотивационная  и функ-
цией целеполагания. Специалист должен овладеть такими
видами  профессиональной деятельности: диагностическая ,
реабилитационная, репродуктивная, спортивная, просвещен-
ская, профилактическая, организационная .
Ключевые слова: модель,  профессиональное самоусовер-
шенствование, будущий специалист, отрасль, “Спорт для всех”.
Annotation. Sushchenko L.P. The model of the
professional self-perfection of future specialist
personality in the field “Sport for  all”.  The basic
constituent model of the professional self-perfection of future
specialist personality which plans to carry out his activity in
the field “Sport for all” is determined in the article.
The expert should take possession of such kinds of knowledge:
philosophical,  methodological , historical , theoretical,

technological, valeological and administrative knowledge. The
expert should take possession of such functions: world outlook,
tool,  cultural , innovative communicative,  motivational and
function expediency. The expert should take possession of such
kinds of professional work: diagnostic,  rehabilitational,
reproductive, sports, enlightened, preventive, organizational.
Key words:  model, professional self-perfection, future
specialist, field  “Sport for all”.

Вступ.
Проблема професійного самовдосконалення

особистості майбутнього фахівця становить значний
інтерес для багатьох наук, а зокрема для педагогіки та
психології. Цій проблемі присвятили свої праці такі
науковці, як Л.Є.Варфоломеєва [2],  Н.Ю.Волянюк [2],
І.Д.Свіщев і С.В.Єрегіна [3], С.І.Філімонова  [5].  Учені
важливого значення надають професійно-практичній
самореалізації майбутнього фахівця, яка виступає
основною соціальною детермінантою та визначає
самовдосконалення молодої людини.

За останні роки дана проблема частіше при-
вертає увагу філософів, педагогів, психологів,
фахівців з фізичного виховання. Причина тому – ство-
рення самостійної держави, глибока стурбованість
кращих сил педагогічної науки і практики негативни-
ми явищами в суспільстві, пов’язаними зі складними
демократичними процесами в ньому та з низькою
моральною культурою спільноти. Тому в наукових
працях, педагогічній літературі, на науково-практич-
них конференціях в останні роки особливо гостро
стала звучати ідея професійного самовдосконалення
особистості майбутніх фахівців з метою відродження
моралі суспільства, держави, уряду, сім’ї, і насампе-
ред, школи та Вищого навчального закладу.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного педагогічного університету імені М.П. Драго-
манова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було з’ясувати основні

складові моделі професійного самовдосконалення осо-
бистості майбутнього фахівця у галузі “Спорт для всіх”.

Основним завданням дослідження було про-
вести аналіз психолого-педагогічної літератури та
інформацію з мережі Інтернет для з’ясування основ-
них складових моделі професійного самовдоскона-
лення особистості майбутнього фахівця у галузі
“Спорт для всіх”.

Результати дослідження.
Оволодіти спеціальністю означає, що май-

бутній фахівець повинен навчитися виконувати ос-
новні професійні функції. Тут поняття “функція”
відіграє важливу роль, оскільки системно розкриває
професійні властивості майбутнього фахівця фізич-
ного виховання та спорту.

Конкурентоспроможний відповідно до вимог
ринку праці фахівець має забезпечити у процесі
своєї професійної життєдіяльності систему профес-
ійних функцій.

Суть світоглядної функції полягає у відтво-
ренні ставлення людини до світу, розуміння власного
місця в ньому.

© Сущенко Л.П., 2009
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Зміст інструментальної функції полягає у
володінні фахівцем сукупністю методів дослідження
процесу, який відбувається у галузі “Спорт для всіх”.

Культурологічна функція визначає ступінь
залучення фахівця в духовне життя світової спільно-
ти шляхом якісного виконання ним своїх професій-
них обов’язків у суспільному розподілі праці. Вона
базується на аксіологічній та етичній складових. При
цьому аксіологічна складова пов’язана з визначен-
ням цінності того, що з’являється у професійній підго-
товці майбутніх фахівців для галузі “Спорт для всіх”
як з точки зору матеріального, так і духовного вироб-
ництва, а етична – зумовлює “правила” поведінки
фахівця, у першу чергу, в професійному середовищі,
а потім – у суспільстві в цілому.

Суть інноваційної функції полягає в здатності
фахівця відтворювати або створювати принципово
нову систему логічних зв’язків у професійній галузі,
що дає цілісне уявлення про її закономірності та
суттєві властивості; впроваджувати нові перспективні
технології. На основі саме теоретичного осягнення
проблемних ситуацій, що склалися відносно конкрет-
ного об’єкта, фахівець приймає оригінальні рішення
з метою удосконалення власної особистості та осо-
бистостей своїх вихованців.

Значення комунікативної функції полягає у
вмінні майбутнього спеціаліста спілкуватися з колега-
ми та підлеглими, засвоювати позитивний досвід про-
фесійної діяльності у галузі “Спорт для всіх”, уникати
повтору негативних підходів до фізичного виховання
особи. Змістово вона розкривається шляхом створен-
ня, застосування й визначення всього процесу про-
фесійної підготовки та засвоєння знань з урахуванням
технічних і людських ресурсів, їх взаємодії, своїм зав-
данням якого є оптимізація професійної освіти.

Зміст мотиваційної функції - неперервне за-
безпечення людини життєвими силами для виконан-
ня активної роботи як із розвитку особистості, так і в
галузі розбудови суспільства.

Суть функції цілепокладання  - аналіз ситуації,
що склалася в галузі, формалізація мети фізичного
виховання людини або спортивної команди, доведен-
ня оптимального шляху виходу до бажаних або прин-
ципово можливих  результатів.

Види професійної діяльності, якими повинен
володіти майбутній фахівець, який планує здійсню-
вати свою діяльність у галузі “Спорт для всіх”, мають
такий вигляд (рис. 1).

Діагностична діяльність фахівця полягає в
здійсненні системного аналізу фізичних можливос-
тей як на рівні окремої людини, так і соціальної гру-
пи, наприклад, спортивної команди. На основі одер-
жаних даних фахівець здатний спрогнозувати їх
подальший розвиток, тобто передбачити їх наслідки.

Реабілітаційна діяльність фахівця спрямова-
на на  відновлення знижених у процесі праці або інтен-
сивних занять іншими видами діяльності фізичних,
психічних, інтелектуальних властивостей людини; на
розробку методичного забезпечення і здійснення
реабілітаційних програм для громадян певного регі-

ону з урахуванням екологічних проблем. Цей вид
поєднується із лікувальним застосуванням фізичних
вправ. Як правило, потреба в послугах фахівця з фізич-
ної реабілітації  виникає в людини внаслідок катаст-
роф, перенесених стресів, різних аварій та інших не-
передбачених повсякденним життям потрясінь.
Метою такої діяльності є відновлення пошкоджених
підсистем організму людини.

Діагностична діяльність фахівця фізичного
виховання та спорту.

Репродуктивна діяльність спрямована на
створення соціально-культурного середовища, необ-
хідного для формування самодостатньої особистості
фахівця фізичного виховання та спорту.

Спортивна діяльність фахівця розкриває
максимальні можливості людини, її потенційні ре-
зерви, задовольняє потреби у змагальній діяльності.
Тренер у своїй професійній діяльності вважає за
доцільне досягнути певної мети, яка визначається
загальним розвитком спортивної галузі. Головною
функцією є вдосконалення окремих параметрів фун-
кціональних можливостей  організму людини, що
передбачає вихід за межу можливого, бо тільки в
такому випадку спортсмен спроможний  досягти
висот Олімпійського п’єдесталу або корони пере-
можця Чемпіонату світу та континенту.

Освітянська діяльність фахівця спрямована
на навчання кожного застосовувати набуті знання і
навички в повсякденному житті для самовдоскона-
лення; забезпечує раціональне формування індиві-
дуального фонду рухових умінь і навичок, необхід-
них у житті; передбачає навчальну та виховну роботу,
реалізується шляхом планомірної передачі вчителем
і наступним засвоєнням учнями певного обсягу
знань, систематичним їх поповненням і поглиблен-
ням. Навчальна діяльність спрямована на засвоєння
суспільно-історичного досвіду людства в галузі фун-
даментальної теорії й освіти про фізичний розвиток
людини, а виховна полягає у використанні спеціаль-
них фізичних вправ для формування фізично, психіч-
но й соціально зрілої особистості.

Профілактична діяльність або діяльність з
формування здорового способу життя спрямова-
на на забезпечення оптимального розвитку власти-
вих людині фізичних якостей і на їх основі – вдоскона-
лення фізичного розвитку; зміцнення і збереження
здоров’я; удосконалення будови тіла і формування
постави; забезпечення творчого довголіття.

Організаційна діяльність фахівця полягає в
упорядкуванні взаємодії людини з іншими людьми
у групі або, ширше, у суспільстві. До цього ж відно-
ситься упорядкування технологічних операцій у виз-
наченій галузі фізичного розвитку особи, групи, сус-
пільства.

Професійна самореалізація особистості май-
бутнього фахівця фізичного виховання та спорту
включає його активну життєву позицію й може ефек-
тивно формуватися лише у тісному взаємозв’язку
виховання та самовиховання, в активному постійно-
му прагненні самої особистості до швидкого досяг-
нення вищих рівнів професійної самореалізації, у
потребі в професійному самовдосконаленні.
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Рис. 1. Види професійної діяльності, якими повинен володіти майбутній фахівець

Рис. 2.  Модель професійного самовдосконалення особистості майбутнього фахівця,
який планує здійснювати свою діяльність у галузі “Спорт для всіх”
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Модель професійного самовдосконалення
особистості майбутнього фахівця, який планує
здійснювати свою діяльність у галузі “Спорт для всіх”
має такий вигляд (рис. 2).

За С.О.Сисоєвою, “самореалізація особистості
проявляється зовнішнє як самоконструювання особи-
стістю свого життєвого шляху, у якому проявляються
сутнісні її сили” [4, с. 14]. Тому самореалізуватися осо-
бистість може не тільки соціально-позитивно-актив-
но, а й соціально-нейтрально і соціально-негативно.
Ми поділяємо точку зору С.О.Сисоєвої на те, що “про-
фесійна сфера самореалізації є визначальною у житті
людини, а тому самореалізація особистості у про-
фесійній праці, задоволення професійним самовизна-
ченням є провідним чинником, який робить людину
або щасливою, або нещасною у житті” [4, с. 14].

Ми поділяємо точку зору С.О.Сисоєвої про
те, що “домінантними якостями особистості, які фор-
мують її здатність до самореалізації, є творчі якості
особистості” [4, с. 15].

За С.О.Сисоєвою, виділяються такі “базові”
якості:
- підсистема спрямованості: позитивне уявлення про
себе (адекватна самооцінка), бажання пізнати себе;
творчий інтерес, допитливість; потяг до пошуку
нової інформації, фактів; мотивація досягнення;

- підсистема характерологічних особливостей
особистості: сміливість; готовність до ризику;
самостійність; ініціативність; впевненість у своїх
силах та здібностях; цілеспрямованість; наполег-
ливість; вміння довести почату справу до кінця;
працелюбність; емоційна активність;

- підсистема творчих умінь: проблемне бачення;
здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей;
здатність до дослідницької діяльності; розвинуте уяв-
лення, фантазія; здатність до виявлення протиріч;
здатність до подолання інерції мислення; уміння
аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію;
здатність до міжособистісного спілкування;

- підсистема індивідуальних особливостей психі-
чних процесів: альтернативність мислення; дивер-
гентність мислення; готовність пам’яті; асоціа-
тивність пам’яті; цілісність, синтетичність, свіжість,
самостійність сприйняття; пошуково-перетворюю-
чий стиль мислення [4, с. 15].

Висновки:
1.Модель професійного самовдосконалення особис-
тості майбутнього фахівця, який планує здійснюва-
ти свою діяльність у галузі “Спорт для всіх” включає
такі компоненти, як макросередовище і мікросере-
довище, яким виступає навчально-розвиваюче се-
редовище вищого навчального закладу.

2.Майбутній фахівець, який планує здійснювати свою
діяльність у галузі “Спорт для всіх”, повинен оволо-
діти такими видами знань, як філософське, методо-
логічне, історичне, теоретичне, технологічне, вале-
ологічне і управлінське знання.

3.Майбутній фахівець, який планує здійснювати свою
діяльність у галузі “Спорт для всіх”, повинен оволо-
діти такими функціями, як  світоглядна, інструмен-
тальна, культурологічна, інноваційна комунікатив-

на, мотиваційна та функцією цілепокладання.
4.Майбутній фахівець, який планує здійснювати свою
діяльність у галузі “Спорт для всіх”, повинен оволо-
діти такими видами професійної діяльності, як діаг-
ностична,  реабілітаційна, репродуктивна, спортив-
на, освітянська, профілактична, організаційна.

Перспективним напрямком є створення на-
вчально-методичного забезпечення процесу підго-
товки майбутніх фахівців, які планують здійснювати
свою діяльність у галузі “Спорт для всіх”.

Література:
1. Варфоломеева Л.Е. Акмеологические основы развития
специалистов образования физической культуры: дис. на
снискание науч. степени д-ра психолог. наук: спец.
19.00.13 “Психология развития, акмеология”/ Л.Е.Вар-
фоломеева. – СПб., 1999. – 462 с.

2. Волянюк Н.Ю. Профессиональное развитие субъекта де-
ятельности / Н.Ю.Волянюк // Физическое воспитание сту-
дентов творческих специальностей. – Харьков, 2003. –№
2. – С. 37-47.

3. Свищев И.Д. Ориентация специалистов на  профессио-
нальную самореализацию в сфере физической культуры и
спорта / И.Д.Свищев, С.В.Ерегина // Теория и практика
физ. культуры. – 2002. – № 12. – С. 43-47.

4. Сисоєва С.О. Проблема формування особистості, здат-
ної до творчої самореалізаціі / С.О.Сисоєва // Збірник
наукових праць. – Миколаїв: Вид-во МФ НАУКМА. – 2000.
– Т. 7. – С. 13-19.

5. Филимонова С.И. Выявление основных формирующих
детерминант пространства физической культуры и спорта
для самореализации личности / С.И.Филимонова // Физи-
ческая культура: воспитание, образование, тренировка.
– 2005. – № 2. – С. 12-16.

Надійшла до редакції 16.03.2009р.
osipov@berdyansk.net

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З

ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
СТОПИ

Федорчак С.М., Кожевнікова Л.К., Ванькова Г.Ю.
Миколаївський державний університет

ім. В.О.Сухомлинського

Анотація. В статті йдеться про фізичну реабілітацію для
дітей молодшого шкільного віку з функціональною недостат-
ністю стопи, яка б сприяла гармонійному розвитку дітей,
корекції плоскостопості та попередженню функціональних
порушень, пов’язаних з нею. Створення диференційованих
програм сприяє зміцненню м’язово-зв’язкового апарату у
дітей з функціональною недостатністю стопи. Програми
сприятимуть попередженню розвитку плоскостопості і
зміцненню  здоров’я на  всіх етапах зростання і розвитку
підростаючого покоління.
Ключові слова:  фізичний розвиток,  функціональна недо-
статність стопи, фізична  реабілітація.
Аннотация. Федорчак С.М., Кожевникова Л.К., Ванько-
ва  А.Ю.   Физическая  реабилитация  детей  младшего
школьного возраста с функциональной недостаточнос -
тью стопы . В статье речь идет о физической реабилитации
для детей младшего школьного возраста с функциональной
недостаточностью стопы, которая бы содействовала гармо-
ничному развитию  детей, коррекции плоскостопия и пре-
дупреждению функциональных нарушений, связанных с ней.
Создание дифференцированных программ оказывает содей-
ствие укреплению мышечно-связочного аппарата у детей с
функциональной недостаточностью стопы. Программы бу-
дут  оказывать содействие предупреждению развития плос-

© Федорчак С.М., Кожевнікова Л.К.,
Ванькова Г.Ю., 2009

mailto:osipov@berdyansk.net


133

костопия и  укреплению здоровья на  всех этапах роста и
развития подрастающего поколения.
Ключевые слова: физическое развитие, функциональная
недостаточность стопы, физическая  реабилитация.
Annotation. Fedorchak S.M., Kozhevnikova L.K., Vankova
A.U. Physical rehabilitation of young schoolchildren with
functional disability of sex. The article is devoted to physical
rehabilitation of young schoolchildren with functional disability
of sex, which can help to harmonic children development,
platypodia correction and functional disability warning related
to it. Building of differentiated programs assists strengthening
of a muscular copular means at children with functional failure
of autopodium. Programs will assist the warning of development
of a platypodia and strengthening of health at all stages of body
height and development of rising generation.
Key words: physical development, functional disability of sex,
physical rehabilitation.

Вступ.
Сучасне вчення про реабілітацію хворих з фун-

кціональними та статичними деформуваннями опор-
но-рухового апарату виходить за межі будь-якої вуз-
івської спеціальності. Останніми роками основні
засоби і методи фізичної реабілітації знаходять все
більш широке застосування в комплексній системі
відновлювальної терапії. Цьому сприяють успішні
результати використання цих методів та наукове об-
ґрунтування механізму лікувальної дії основних за-
собів і методів кінозотерапії, яке починає створюва-
тись [1,3,6,8].

Одним з актуальних напрямків проблеми реа-
білітації при різних захворюваннях, травмах, дефор-
маціях опорно-рухового апарату є: винайдення оп-
тимальних програм лікувальної гімнастики для
різного контингенту дітей, створення нових систем з
включенням до них сучасних методів фізичного втру-
чання, перевірка ефективності апробованих часом
методів нетрадиційної медицини, визначення термінів
та найбільш раціональних режимів використання
різних методів гідрокнезітерапії для лікування та проф-
ілактики органів опори та руху, в тому числі і плоско-
стопості. Проблема функціональної та статичної не-
достатності стопи, особливо в дитячому віці, може
бути причиною серйозних змін в усьому організмі.

Згідно з даними більшості авторів деформація
у вигляді плоскостопості здійснює виключно негатив-
ний вплив на дитячий організм, оскільки захворю-
вання, не прогресуюче, що повільно протікає, пору-
шує ресорну та амортизаційну функції склепіння
стопи, тому що струс, поштовхи, вібрації, які отри-
муються людиною під час ходи, бігу або інших рухів,
передаються до внутрішніх органів, призводячи до
погіршення їх функцій. Підвищеному поширенню
ускладнень в результаті наявності плоскостопості у
дітей сприяє все ще недосконала ефективність віднов-
лювального лікування. В реабілітаційних програмах
таких хворих повинні передбачатись комплексні ліку-
вальні заходи, які б сприяли зміцненню м’язово-зв’яз-
кового апарату нижніх кінцівок в результаті загальної
стимуляції організму і тому, підвищенню загальної
фізичної працездатності. Але без педагогічних спос-
тережень та визначення функціональних можливос-
тей м’язово-зв’язкового апарату ступні та гомілки,

все ще проблематично науково обґрунтувати реабі-
літаційні заходи, призначити адекватні лікувально-
рухові режими, контролювати ефективність реабілі-
таційних заходів.

Все викладене є підставою для поглибленого
вивчення можливостей дітей з цією патологію з ме-
тою обґрунтування найбільш адекватної за характе-
ром дії фізичних вправ різної спрямованості на стан
опорно-рухового апарату дітей з плоскостопістю та,
враховуючи це, оптимізувати комплексні програми
фізичної реабілітації, простежити в динаміці дослід-
ження за ефективністю їхнього впливу на опорно-
руховий апарат дітей з плоскостопістю.

Аналіз даних науково-методичної літератури
дозволив представити основи технології занять фізич-
ними вправами, що спрямовані на реабілітацію дітей
з функціональною недостатністю стопи [4,5,7,11,12].

Масові дослідження режиму дня школярів
[2,9,10] показали, що багато дітей з порушенням
функцій стопи перебувають на свіжому повітрі знач-
но менше часу, ніж це передбачено нормами гігієни.
А саме, якщо весь вільний час прийняти за 100%, то
діти молодшого шкільного віку витрачають: 32% на
перегляд телевізійних програм; 38% на розважальні
ігри, що пов’язані з комп’ютерною мережею; 8% на
читання книжок, допомогу батькам тощо; 21% на
різноманітні ігри, прогулянки на свіжому повітрі. Слід
підкреслити, що в загальному бюджеті часу, що відво-
диться для активної рухової діяльності учнів молод-
ших класів з дефектом стопи (ранкова гімнастика,
фізкультхвилинки, уроки фізичної культури, фізична
праця), найбільшу частину займає час для прогуля-
нок, ігор, розваг на свіжому повітрі. І тому дуже важ-
ливо батькам вірно розподіляти час дитини і викори-
стовувати його для зміцнення здоров’я дітей,
профілактики порушень функцій стопи. У процесі
реалізації рухової активності школярів виділені такі
етапи навчання дітей з порушенням функції стопи:
мотиваційний; орієнтуючий; виконавчий;  оціноч-
ний. Тривалість етапів визначається вчителем фізич-
ної культури залежно від поставлених завдань.

Як зазначає О.Д.Дубогай (1998) вчитель пови-
нен знати умови життя дітей і проводити відповідну
роботу з дітьми та батьками, яка була б спрямована
на створення правильного режиму дня кожної дити-
ни, дотримання санітарно-гігієнічних умов проведен-
ня фізкультурно-оздоровчих заходів. Правильно скла-
дений режим дня і рухової активності дітей з
функціональною недостатністю стопи, що виконуєть-
ся, є вагомим внеском у корекційну роботу.

Дослідження В.С.Язловецького (1987) показа-
ли, що робота з реабілітації функції стопи була на
10% ефективнішою з дітьми, які систематично вико-
нували ранкову гімнастику, серед якої були вправи
на укріплення м’язово-зв’язкового апарату стопи.
Окрім того, фізичні вправи ранкової гімнастики спри-
яли переходу від стану загальмованості нервових про-
цесів у корі головного мозку до їх збудження і впли-
вали на розвиток м’язів усього організму, органів
дихання і кровообігу, поліпшували обмін речовин.
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Одним із дійових засобів, який стимулює учнів до
виконання ранкової гімнастики є наступна перевірка
та оцінювання на уроках фізичної культури знань і
умінь учнів. Одним із ефективних засобів фізичного
виховання дітей з функціональною недостатністю сто-
пи, як зазначав М.М.Амосов (1983), є загартовуван-
ня сонцем, оскільки сонячні промені запобігають
рахіту та деформації кісток.

Провідну роль у реабілітації і профілактиці
порушень функцій стопи належить ходінню босоніж.
Велика кількість холодових і теплових точок на підошві
є причиною того, що при порушенні функції стопи
порушуються їх безпосередні функції, оскільки сто-
пи знаходяться в безпосередньому рефлекторному
зв’язку зі слизовою оболонкою верхніх дихальних
шляхів, що збільшує ризик застудних захворювань.
За висловом В.С.Глушко (1999) “загартовування ход-
інням босоніж є не тільки добре діючим засобом ліку-
вання плоскостопості в домашніх умовах, а і засо-
бом, який підвищує тактильну чутливість шкіри
підошви, через теплові та холодові точки, веде до за-
гартовування організму дитини в цілому, і таким чи-
ном, зменшує кількість застудних захворювань”.

Методичні основи формування рухової актив-
ності полягають в індивідуальному підході, який вра-
ховує ступінь і форму плоскостопості, а також особ-
ливості фізичного розвитку дитини, фізичну
підготовку, стан здоров’я, статеві відмінності та між
особові відносини.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала в оптимізації реабілі-

таційних заходів у дітей молодшого шкільного віку з
функціональною і статичною недостатністю стопи
шляхом розробки адекватних рухових режимів, ком-
плексів вправ, які б сприяли гармонійному розвитку
дітей, корекції плоскостопості та попередженню фун-
кціональних порушень, пов’язаних з нею.

Результати досліджень.
Педагогічний експеримент проводився на базі

загальноосвітніх шкіл №12, 39, 55 міста Миколаєва. У
дослідженні взяли участь три групи дітей молодшого
шкільного віку. Перша група – контрольна група 1
(КГ-1) (n=30) – діти з функціональною недостатністю
стопи, які займались за прийнятою у даному навчаль-
ному закладі програмою корекції стопи. Друга гру-
па – експериментальна група (ЕГ) (n=30) – діти з фун-
кціональною недостатністю стопи, які займались за
розробленою програмою фізичної реабілітації. Тре-
тя група – контрольна група 2 (КГ-2) (n=30) – діти, що
не мали порушень функцій стопи. Всього в дослід-
женні взяли участь 90 учнів молодших класів.
Кількісний склад всієї вибірки досліджуваних і роз-
поділ дітей на групи дозволили нам розробити мето-
дику і засоби з цільовою спрямованістю на оволодін-
ня і розвиток необхідними вміннями та навичками,
що сприяють вирішенню проблеми корекції і проф-
ілактики порушень функцій стопи.

Під час проведення дослідження виявлено, що
довжина стопи у здорових дітей і у дітей з плоско-

стопістю практично не відрізнялась. Це стосувало-
ся обох стоп, як у хлопчиків, так і у дівчаток. Але
значні відмінності були знайдені у показниках висо-
ти стопи і висоти її склепіння. Висота стопи у здоро-
вих дівчаток значна вища за висоту стопи у дівчаток
з її функціональною недостатністю. Така ж сама тен-
денція спостерігається і серед хлопчиків. Крім того,
чітко виражені статеві відмінності в обстежених гру-
пах (табл.1). Як видно з таблиці, діти з функціональ-
ною недостатністю стопи мають гірший показник
склепіння стопи, більшу ширину стопи та дуже низь-
ку висоту підйому стопи. Крім того, за показника-
ми таблиці видно, що до експериментальної групи
(ЕГ) ввійшли діти з найгіршими показниками, окрім
останнього.

Оцінка показників антропометрії і фізичного
розвитку обстежуваних дітей допомогла встановити,
що у дітей з плоскостопістю дещо відставали прак-
тично всі показники, що характеризували фізичний
розвиток (табл. 2). Як видно з таблиці 2, діти які ма-
ють відхилення функцій стопи виявилися декілька
нижчими за своїх однолітків, що не мали відхилень у
функціонуванні стопи. Менші показники зросту обу-
мовлені тим, що з віком збільшується маса тіла, яка
оказує тиск на опорний апарат дитини викликаючи
його зміни і таким чином веде до сплощення зводу
стопи, і тим самим і до зменшення показників зрос-
ту. Така ж сама тенденція була виявлена і під час дос-
лідження рухової активності учнів, яка була значно
нижче у дітей з функціональною недостатністю сто-
пи, що в свою чергу негативно вплинуло на розвиток
рухових здібностей означеної категорії учнів.

Так, за результатами виконання тестових зав-
дань, у учнів з функціональною недостатністю стопи
були гірші показники розвитку спритності, гнучкості
і показник проби Ромбергу (p<0,05).

Детальний аналіз взаємозв’язку між функція-
ми стопи і фізичним розвитком дітей встановив, що в
багатьох випадках існує залежність між фізичним
розвитком і функціями стопи (табл.3). Таким чином,
за показниками таблиці видно, що показники маси
тіла і розвитку швидкості знаходяться на рівні серед-
нього статистичного зв’язку, і тільки показники роз-
витку спритності та швидкісно-силових зусиль пере-
бувають на рівні сильного статистичного зв’язку,
тобто всі отримані коефіцієнти вважаються статис-
тично значущими.

Результати порівняльного аналізу, педагогічні
спостереження, а також дані експериментальних дос-
ліджень дозволили нам розробити методику і засоби
з цільовим спрямуванням на оволодіння і розвиток
необхідних умінь і навичок, які б сприяли вирішенню
означеної проблеми.

За результатами першої частини експеримен-
ту були застосовані вправи для нарощування і віднов-
лення загальної витривалості м’язів стопи і ніг, впра-
ви з розслаблення як засіб зниження м’язового
навантаження для відновлення порушень функцій
стопи, нормалізації м’язового тонусу, а також усу-
нення статичного навантаження на вказані м’язи
після їх тренування.
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Таблиця 1 
Показники змін функцій стопи у школярів молодших класів 

 
 

Показники 
 

Стать 
Діти, що не мали 
відхилень у 
функціях стопи 

(КГ 1) 

Діти з 
функціональною 
недостатністю 
стопи (КГ 2) 

Діти з 
функціональною 
недостатністю 
стопи (ЕГ) 

 
р 

Х 15,75 ± 0,3 11,4 ± 0,6 10,8 ± 0,5 p<0,05 Індекс 
склепіння 
стопи 

Д 16,2 ±  0,6 10,9 ± 0,7 9,95 ± 0,4 p<0,05 

Х 6,9 ± 0,2 7,5 ± 0,8 8,1 ± 0,37 p<0,05 Ширина стопи 
Д 6,7 ± 0,5 7,5 ± 0,6 7,79 ± 0,41 p<0,05 
Х 4,75 ± 0,74 1,12 ± 0,87 1,21 ± 0,02 p<0,05 Висота стопи 
Д 5,76 ± 0,35 1,08 ± 0,45 1,23 ± 0,09 p<0,05 

 
Таблиця 2 

Показники фізичного розвитку учнів 1-3 класів м. Миколаєва 
 

Здорові діти Діти з плоскостопістю  
Показники 

 
Клас Стать χ ± m Стать χ ± m 

Х 127,8±1,09 Х 124,8±0,97 1 
Д 128,1±1,08 Д 125,9±0,92 
Х 128,45±1,09 Х 125,8±1,01 2 
Д 128,56±1,03 Д 126,43±1,05 
Х 130,41±1,03 Х 128,8±1,16 

Зріст (см) 

3 
Д 129,37±1,05 Д 128,4±1,12 
Х 27±1,09 Х 29,1±1,27 1 
Д 26,5±1,23 Д  30,07±1,24 
Х 28,02±1,43 Х 30,02±1,53 2 
Д 27,96±1,2 Д 31,6±1,29 
Х 29,05±1,34 Х 33,05±1,04 

Маса (кг) 

3 
Д 30,03±1,24 Д 32,03±1,74 
Х 55,4±0,35 Х 55,0±0,31 1 
Д 55,1±0,29 Д 54,6±0,28 
Х 57,8±0,63 Х 56,8±0,6 2 
Д 56,91±0,41 Д 56,0±0,3 
Х 59,4±0,22 Х 57,4±0,2 

Об’єм грудної 
клітки 

3 
Д 59,8±0,73 Д 57,8±0,43 
Х 79,5±2,8 Х 81,3±2,1 1 
Д 77,6±2,4 Д 82,2±2,9 
Х 78,2±2,3 Х 80,4±2,0 2 
Д 77,4±2,19 Д 81,2±1,96 
Х 76,7±2,15 Х 78,4±2,0 

ЧСС (уд/хв.) 

3 
Д 76,9±2,19 Д 78,8±2,1 

 
Варто зазначити, що в результаті проведеного

комплексного втручання досягнуто практично повне
відновлювання функціональних показників стопи у
вказаної категорії дітей, а саме, показників ширини
стопи, її висоти, індексу склепіння та параметрів спло-
щення стопи (p<0,05). Практично нормалізувався у
відношенні до здорових дітей також індекс довжина/
ширина стопи (p<0,05). При цьому кращі показники
були досягнуті в групах дітей, які займалися за запро-
понованою методикою у поєднанні з гідрокінезоте-
рапією (p<0,05). Як було показано в таблиці 3 показ-
ники антропометрії та фізичного розвитку дітей в
динаміці відновлювальних заходів також дозволяють
позитивно оцінити програму фізичної реабілітації.
Результати показників фізичної підготовленості після

експерименту засвідчують більш рівномірний приріст
показників розвитку фізичних якостей в експеримен-
тальній групі порівняно з контрольною, де діти не
мали відхилень у функціях стопи. Оцінка стану стопи
показала, що під час проведення досліджень в експе-
риментальній групі відбулись зміни і з боку функцій
стопи, про що свідчить коефіцієнт кореляції (табл.4).
Отримані результати свідчать про необхідність пошу-
ку і розробки оптимальних сучасних методик для
покращення роботи з профілактики та реабілітації
функцій стопи у дітей молодшого шкільного віку.

Висновки.
Таким чином, створення диференційованих,

як профілактичних, так і реабілітаційних програм, які
сприятимуть зміцненню м’язово-зв’язкового апара-
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ту у дітей з функціональною недостатністю стопи,
сприятимуть попередженню розвитку плоскостопості
і, відповідно, зміцненню здоров’я на всіх етапах зрос-
тання і розвитку підростаючого покоління.  Розроб-
лені комплекси фізичних вправ можуть бути впро-
ваджені у практичну діяльність шкіл, які дозволять як
в умовах організованого колективу, так і під час вико-
нання вправ вдома, попередити та виправити статич-
ну деформацію стопи у дітей, своєчасно запобігти
розвитку патології у дітей молодшого шкільного віку.

Подальші дослідження передбачається спря-
мувати на більш розширений пошук засобів і про-
грам, які б сприяли зміцненню опорно-рухового апа-
рату дітей молодшого шкільного віку з
функціональною недостатністю стопи.
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які склали експериментальну групу (п=30) 
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хлопчики дівчатка хлопчики дівчатка 
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Таблиця 3
Показники взаємозв’язку функціонування стопи дітей молодшого шкільного віку та їх антропомоторики

за коефіцієнтом кореляції (п=25)

До експерименту Після експерименту 
Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка 

 
 
 

Показники 
Здорові З плос-

костопі-
стю  

Здоро-
ві  

З плос-
костопі-
стю  

Здоро-
ві  

З плос-
костопі-
стю  

Здоро-
ві  

З плос-
косто-
пістю  

 
Р 

Довжина тіла 
(см) 

0,127 0,721 0,273 0,637 0,237 0,754 0,285 0,7 <0,05 

Маса тіла (кг) -0,487 0,52 -0,366 0,499 -0,385 0,781 -0,585 0,89 <0,05 
Об’єм грудної 
клітки (см) 

0,04 0,04 0,174 1,75 0,042 0,04 0,163 0,167 <0,01 

Човниковий біг 
(3х9, с) 

0,696 0,7 0,34 0,93 0,812 0,712 0,392 0,473 <0,05 

Стрибок  
вгору з місця 
(см) 

0,790 0,792 0,491 0,566 0,041 0,247 0,041 0,247 <0,05 

Біг 15 м (с) -0,252 0,256 0,623 0,623 0,456 0,574 0,082 0,082 <0,05 
Поза Ромберга 0,496 0,598 0,729 0,252 0,354 0,432 0,432 0,579 <0,05 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ

З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Цись Д.І.

Глухівський державний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Анотація. У статті здійснено аналіз підвищення кваліфікації
як одного із шляхів удосконалення професійної підготовки
викладачів з фізичного виховання у вищих навчальних зак-
ладах. Визначено принципи  удосконалення та керування про-
цесом підвищення кваліфікації викладачів. Схарактеризова-
но  рівні  підвищення  кваліфікації  молодих викладачів .
Підвищення кваліфікації  є одним із шляхів вдосконалення
професійної підготовки викладачів з фізичного виховання у
вищих навчальних закладах. Отримана освіта потребує до-
повнення,  врахування нововведень, удосконалення.
Ключові слова: професійна підготовка, фізичне вихован-
ня, підвищення кваліфікації, вищий навчальний заклад.
Аннотация. Цись Д.И. Повышение квалификации как
один из путей  усовершенствования профессиональной
подготовки преподавателей по  физическому воспита -
нию. В статье осуществлен анализ повышения квалификации
как одного из путей усовершенствования профессиональ-
ной подготовки преподавателей по физическому воспита-
нию в высших учебных заведениях. Определены принципы
усовершенствования и управления процессом повышения
квалификации  преподавателей. Охарактеризованы уровни
повышения квалификации  молодых преподавателей. Повы-
шение квалификации  является одним из путей совершенство-
вания  профессиональной подготовки преподавателей физи-
ческого воспитания  в  высших учебных заведениях.
Полученное образование нуждается в дополнении,  учете
нововведений, усовершенствование.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, физичес-
кое воспитание, повышение квалификации , высшее учебное
заведение.
Annotation. Tsys’ D.I. Professional development as one
of the methods of occupational training improvement
for physical training teachers.  This art icle provides the
analysis of the professional development as one of the methods
of occupational training improvement for physical training
teachers in the institutions of higher education. Principles of
teachers’  professional development process improvement and
control were defined in this article. It also describes levels of
professional development for young teachers. Advanced training
is one of pathes of perfecting of professional training of teachers
of physical training in higher educational establishments. The
obtained education requires addition, the count of innovations,
improvement.
Key words: occupational training,  physical  education,
professional development, institutions of higher education.

Вступ.
На сучасному етапі однією з актуальних про-

блем педагогічної науки є розробка шляхів удоскона-
лення професійної майстерності педагогів. Це обу-
мовлено закономірностями суспільного розвитку і
високою соціальною значимістю проблеми підви-
щення якості підготовки фахівця-професіонала, зас-
нованої на гуманістичних ідеалах і принципах [2, 6].

Специфіка фізкультурних ВНЗ полягає в тому,
що найважливішим компонентом змісту професій-
ної підготовки педагогів з фізичної культури є інтен-
сивна рухова діяльність, тобто процес навчання йде
за допомогою і через різноманітність фізичних вправ.
Викладач повинен володіти не тільки загально-педа-
гогічними знаннями й уміннями, але і спеціальними
якостями, що у певній мірі залежать від його рухово-
го та технічного потенціалу [1, 3].

Система підготовки кадрів для сфери фізичної
культури і спорту, передбачає сформувати і модерн-
ізувати педагогічний процес за допомогою удоско-
налення технологій підготовки педагога на основі
розробки і впровадження нових, комплексних,
підходів до розвитку професійних здібностей.

Одним зі шляхів удосконалення професійної
підготовки педагогів з фізичного виховання в ракурсі
підвищення загального рівня професійної майстер-
ності є включення в процес навчання комплексу пси-
холого-педагогічних та фізіологічних методів [5].

Викладання предмета фізичного виховання
повинно здійснюватися в даний час на основі про-
фесійних, оздоровчих, педагогічних і інформаційних
технологій, що спираються на нові методи навчання
та комп’ютеризації навчального процесу з фізично-
го виховання. Ця технологія повинна забезпечувати
системний підхід до удосконалення фахівців на базі
сучасних досягнень теорії та методики фізичного
виховання і спортивного тренування, відповідати су-
часному рівню розвитку знань, реальним освітнім
задачам потребам суспільства.

Робота виконана за планом НДР Глухівського
державного педагогічного університету імені Олек-
сандра Довженка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – схарактеризувати про-

цес вдосконалення професійної підготовки викладачів
з фізичного у вищих навчальних закладах, сформу-
лювати принципи удосконалення організації удоско-
налення організації та керування процесом підвищен-
ня кваліфікації викладачів; схарактеризувати  рівні
підвищення кваліфікації молодих викладачів.

Результати дослідження.
Фізичне виховання вищих навчальних закладів

є об’єктом дослідження багатьох вчених: Л. Сущен-
ко, А. Алексюк, В. Кремінь, І. Богданова, К. Вазіна,
В. Голдшмід, М. Голдшмід, В. Мельник, В. Огнев’юк,
Д. Рассел, В. Пасвянскене, С. Постлейтвейт, Є. Сковін,
А. Фурман, П. Юцявічене, О. Абдулліна, В. Бондар,
А. Вербицький, П. Гусак, І. Зязюн, Н. Ничкало, С. -
Сисоєва, О. Пєхота, В. Андросюк, Г. Глоба, Л. Євсєєв,
Л. Завацька, Н. Зубанова, В. Куриш, В. Платонов,
О. Сидорко, А. Цьось, Б. Шиян, Ю. Шкребтій, В. Яло-
вик, В. Носко та ін.

Однак, не дивлячись на це, динаміка і тенден-
ція державного і соціального відношення до вищої
освіти взагалі і до фізичного виховання студентської
молоді, зокрема, змушують уже зараз серйозно за-
думатися про перспективи предмету “Фізичне вихо-
вання” у навчальних закладах з позиції виживання.

Дослідженнями науковців доведено, що реаль-
ний рівень фахівців з фізичного виховання залишаєть-
ся низьким. Значна частина працюючих вчителів
фізкультури мають невисокий рівень знань, педагог-
ічної техніки, у них не сформовані такі важливі педа-
гогічні здібності, як перцептивні, конструктивні, гно-
стичні, вони не вміють (і не мають відповідної
потреби) самостійно опрацьовувати спеціальну літе-
ратуру, не володіють уміннями педагогічного аналі-
зу та оцінювання.

Серед важливих умов формування особистості

© Цись Д.І., 2009
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вчителя фізичного виховання дослідники виділяють
соціальні та психолого-педагогічні. До соціальних
відносяться атмосфера в суспільстві, державі; статус
даної професії, престиж фахівця з фізичної культури
і спорту; статус навчального закладу в системі дер-
жавної освіти; організаційна система навчального і
виховного процесу. До психолого-педагогічних –
рівень міжособистісних стосунків між педагогами;
рівень та характер міжособистісних стосунків між
учнями; характер педагогічної взаємодії; стиль кері-
вництва; ціннісні орієнтації, що переважають в педа-
гогічному колективі; особливості учнівського колек-
тиву, як суб’єкту виховного процесу; специфічна
особливість спортивної діяльності, яка складає основ-
ну частку навчально-педагогічної діяльності.

Перспективою розвитку фізичного виховання
як навчальної дисципліни у  педагогічному ВНЗ є
реальна участь працівників кафедри у підвищенні
кваліфікації.

Сучасна система підвищення кваліфікації нау-
ково-педагогічних кадрів містить у собі сукупність
різних організаційних форм:
а) наукові, науково-професійні: докторантура; пере-
ведення кандидатів наук на посади наукових співро-
бітників для підготовки докторських дисертацій;
аспірантура; здобувач; стажування (наукова, твор-
ча); творчі відпустки для завершення роботи над
дисертацією;
б) професійні: підготовка в інститутах та на факуль-
тетах підвищення кваліфікації і перепідготовки
кадрів.

Вказані вище організаційні форми дозволяють
викладачам безупинно підвищувати свою кваліфіка-
цію, що “червоною ниткою” проходить через усю їх
професійну діяльність, компенсують відсутні знан-
ня, дають можливість відповісти на питання, що ви-
никли в процесі педагогічної діяльності. Ці традиційні
форми індивідуального підвищення кваліфікації доб-
ре себе зарекомендували.

Аналізуючи проблему удосконалення профес-
ійної підготовки викладачів з фізичного виховання у
вищих навчальних закладах, виділяємо принципи

удосконалення організації та керування процесом
підвищення кваліфікації викладачів (ПКВ), що пода-
но на схемі 1.

Принцип диференціювання змісту, форм і ме-
тодів навчання враховує:
1) професійної структури викладацького складу;
2) кваліфікаційної структури викладацького складу

(вчений ступінь, вчене звання, педагогічний стаж,
стаж роботи);

3) демографічної структури викладацького складу
(вік);

4) для тих,  хто вдруге підвищує кваліфікацію (скільки
разів, де підвищував кваліфікацію, форма підви-
щення кваліфікації);

5) шляхів формування викладацького складу в уні-
верситеті фізичної культури.

Принцип використання різноманітних органі-
заційних форм підвищення кваліфікації (за місцем,
терміном, змістом):
1) для завідуючих кафедр, деканів;
2) для висококваліфікованих викладачів;
3) для висококваліфікованих молодих викладачів;
4) для осіб, які повторно підвищують кваліфікацію;
5) для викладачів, що викладають на ФПК.

Принцип ефективності програм підвищення
кваліфікації викладацьких кадрів, показником якого
цілком доцільно вважати позитивні результати анке-
тування слухачів.

Усі викладені вище принципи організації і ке-
рування процесом підвищення кваліфікації викла-
дачів університету дозволять розробити на наш по-
гляд, багаторівневу систему підвищення кваліфікації.
Під рівнем розуміємо підвищення кваліфікації виз-
наченої групи викладачів. В основу кожного рівня
входять особливості формування викладацького скла-
ду вищого навчального закладу фізичної культури,
структура викладацьких кадрів, умови попереднього
підвищення кваліфікації викладачів, професійні про-
грами і форми навчання. Характеристика рівнів
підвищення кваліфікації викладачів фізичного вихо-
вання  відображена в таблиці 1.

Для категорії слухачів І рівня доцільно викори-

 

 

Принципи 
удосконалення  
організації та 

керування процесом 
підвищення ПКВ 

 
Диференціювання 
змісту, форм, 

методів навчання 

 
Використання 
організаційних 
форм ПКВ 

 
Ефективність 
програм ПКВ 

Схема 1
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Таблиця 1.  
Рівні підвищення кваліфікації викладачів фізичного виховання 

 
№ п/п Характеристика рівня 

1. І рівень – підвищення кваліфікації молодих викладачів, що прийшли працювати на кафедру 
відразу після закінчення університету або викладачів, які не мають досвіду університетської 
роботи. 

2. ІІ рівень – підвищення кваліфікації досвідчених викладачів, що мають певний педагогічний 
стаж і загальний стаж роботи від 10 років, але не мають вчених ступенів і звань, або викладачів, 
що мають великий педагогічний досвід (більш 10 років), але мають невеликий 
університетський стаж. 

3. ІІІ рівень – підвищення кваліфікації висококваліфікованих молодих викладачів, які мають стаж 
роботи до 5 років, і не мають вузівського досвіду роботи. 

4. ІV рівень – підвищення кваліфікації висококваліфікованих викладачів, які мають великий 
педагогічний досвід і стаж університетської роботи. Для цієї категорії слухачів пропонуються 
професійні програми на вибір, а також стажування. 

 
стовувати наступні професійні програми: “Методи-
ка викладання предмета”, “Психолого-педагогічна
підготовка”, “Нові технології навчання”. Особливо
важливо на цьому рівні підвищення кваліфікації об-
говорити з викладачами в перші місяці роботи.

ІІ рівень передбачає використання  таких про-
фесійних програм: “Теорія і методика фізичного ви-
ховання” (зміст і перспективи розвитку)”, “Психоло-
го-педагогічна підготовка”, “Методика викладання
предмета”, “Нові технології навчання”. Форми на-
вчання для даної категорії слухачів: групові й індиві-
дуальні заняття.

ІІІ рівень – має на увазі використання про-
фесійних програм: “Методика викладання предме-
та”, спеціальні програми, стажування як самостійна
форма підвищення кваліфікації.

ІУ рівень – передбачає застосування групо-
вих й індивідуальних занять.

Висновки.
Як бачимо, підвищення кваліфікації  є одним

із шляхів вдосконалення  професійної підготовки вик-
ладачів з фізичного виховання у вищих навчальних
закладах. Якщо навіть отримана освіта у педагогіч-
ному закладі є досить якісною, вона  все ж таки по-
требує доповнення,  врахування нововведень, удос-
коналення, що в подальшому має забезпечити
успішність реалізації професійної діяльності викла-
дача фізичного виховання.

Подальший напрямок досліджень. Для удос-
коналення організації процесу підвищення кваліфі-
кації і змісту професійних програм, доцільно орієн-
туватися на спеціальні програми як для слухачів –
викладачів університету фізичної культури, так і для
інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ З РІЗНИМ

РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО СТАНУ
Щелкунов Д.А.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. У статті представлений аналіз динаміки  і струк-
тури взаємозв’язку показників підготовленості жінок з різни-
ми рівнями фізичного стану. Визначена специфіка структу-
ри взаємозв’язку показників фізичного стану і здоров’я жінок
різного рівня фізичної підготовленості. Аналіз динаміки  і
структури взаємозв’язків показників підготовленості жінок з
різними рівнями фізичного стану говорить про специфіку
взаємозв’язків показників у даного контингенту тих, що зай-
маються. Тільки індивідуалізація підготовки забезпечить ви-
сокий рівень фізичного стану працівників  промислових
підприємств.
Ключові слова: фізичний  стан, фізична підготовленість,
функціональна підготовленість.
Аннотация. Щелкунов  Д.А. Динамика показателей фи-
зической подготовленности  работников с разным уров-
нем физического состояния . В статье представлен анализ
динамики  и структуры взаимосвязи  показателей подготов-
ленности женщин с разными уровнями физического состоя-
ния. Определена специфика структуры взаимосвязи  показа-
телей физического состояния и здоровья женщин различного
уровня физической подготовленности. Анализ динамики  и
структуры взаимосвязей показателей подготовленности жен-
щин с разными уровнями физического состояния свидетель-
ствует о специфике взаимосвязей показателей у данного кон-
тингента тех, что занимаются . Только индивидуализация
подготовки обеспечит высокий уровень физического состо-
яния работников промышленных предприятий.
Ключевые  слова: физическое состояние, физическая под-
готовленность, функциональная подготовленность.
Annotation. Schelkunov D.A., Nazarov О.V. Dynamics
indexes of physical preparedness of workers of  the
different level of bodily condition. In the article is present
the analysis of dynamics and structure of intercommunication of
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indexes of preparedness of women with the different levels of
bodily condition. The specific of structure of intercommunication
of indexes of bodily condition and health of women of different
level of physical preparedness is certain. Analysis of dynamics
and frame of interrelations of parameters of readiness of women
with different levels of a physical state testifies to specificity of
interrelations of parameters at the given quota. The
individualization of preparation will supply a high level of a
physical state of workers of the industrial enterprises.
Key words: bodily condition, physical preparedness, functional
preparedness.

Вступ.
Механізація і автоматизація виробничих про-

цесів різко скоротили рухову активність людини, при-
вели до перерозподілу навантаження з  великих м’я-
зових груп на малі. Багато видів професійної діяльності
сучасної людини характеризуються типовими особ-
ливостями: гіпокінезією і гіподинамією, вимушеною
сидячою робочою позою і локальними м’язовими
навантаженнями. [2, 5, 7].

Психофізіологічне навантаження, що зростає
в ринкових умовах, є причиною появи цілого комп-
лексу захворювань: артеріальній гіпертонії, ішеміч-
ної хвороби серця, остеохондрозу хребта та інших,
які потребують нових форм відновлення працездат-
ності та здоров’я людини. [1, 4, 5, 6].

Для останнього десятиліття характерна особ-
лива увага до масово-оздоровчої гімнастики. За оці-
нкою фахівців [6, 7, 8], цим вимогам найповніше відпо-
відає степ-аеробіка, яка стала новим етапом у
розвитку аеробіки. У ній найкращим чином поєдну-
ються естетика рухів з високими і, разом з тим, добре
регульованими навантаженнями.

Робота виконана за планом НДР Слов’янсько-
го державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: розробити і експеримен-

тально обґрунтувати структуру взаємозв’язку показ-
ників фізичного стану і рівня здоров’я, взаємозв’яз-
ку фізичного розвитку й захворюваності.

Результати дослідження.
Результати тестування працівників промисло-

вих підприємств були класифіковані за рівнями фізич-
ного стану. Використовуючи сигмальний розподіл
результатів, ми визначили три рівні показників: се-
редній, вище середнього і нижче середнього.

Вікових відмінностей між аналізованими гру-
пами у жінок не виявлено: середній вік першої групи
склав 29,8 ± 3,5 років, другої – 30,5 ± 3,9, третьої – 31,4
± 4,1 років. Отже, вікові особливості жінок певною
мірою впливають на фізичний стан, але його слід вва-
жати в більшій мірі фоновим. Стаж занять фізични-
ми вправами найбільше впливає на функціональні
можливості жінки.

Показники ваги тіла жінок з різним рівнем
фізичного стану суттєво відрізняються: у працівників
з рівнем вище середнього даний показник склав 64,6
± 5,4 кг, середнього – 67,1 ± 6,2 кг,  нижче середнього
– 71,7 ± 7,6 кг. Це вказує на важливість обліку вагових
характеристик робітниць промислових підприємств
при оцінці їх функціональних можливостей.

Довжина тіла жінок аналізованих груп істотно
не різниться. Аналіз показників фізичної підготовле-
ності за віком, професійною діяльністю тих, що зай-
маються показує, що ростові характеристики істотно
не впливають на рівень стану здоров’я.

Показники функціональної підготовленості
(САТ, ДАТ, ЧСС у спокої, функціональна проба, под-
війний добуток, проба Мартіне) суттєво різняться у
жінок з різними рівнями фізичного стану.

Показники, що характеризують рівні розвитку
фізичних якостей (швидкість, швидкісно-силові якості,
витривалість) також достовірно відрізняються у пред-
ставників різних груп.

Жінки з рівнем фізичного стану нижче серед-
нього помітно поступаються своїм колегам за рівнем
розвитку фізичних якостей.

І за іншими аналізованими показниками (індекс
Кетле, ЖЄЛ, життєвий індекс, кистьова динамомет-
рія, показник відносної сили) виразно простежуєть-
ся перевага  робітниць з рівнем фізичного стану вище
середнього.

Таким чином, показники фізичного стану є
достатньо інформативними для оцінки рухових і фун-
кціональних можливостей працівників промислових
підприємств.

У жінок з рівнем фізичного стану вище серед-
нього виявлені 102 достовірні взаємозв’язки між по-
казниками підготовленості (рис. 1). Найбільша
кількість взаємозв’язків виявлена у показників оцін-
ки рівня функціонального стану (16 взаємозв’язків) і
рівня здоров’я (15 взаємозв’язків).

Найбільш високі взаємозв’язки виявлені між
характеристиками ваги тіла і індексу Кетле (r = 0,965),
показниками подвійного добутку і САТ (r = 0,948). Це
закономірно, оскільки вони лежать в одній площині
характеристики показників (відповідно ваговій і фун-
кціональній). Стволова частина чимала – 9 показників:
САТ; ДАТ, ЧСС, швидкісно-силова витривалість, фун-
кціональна проба, індекс Кетле, життєвий індекс, под-
війний добуток, оцінка рівня здоров’я.

Інші аналізовані показники згрупувалися у
вісім гілок: вага тіла (гілка 1), показники гнучкості і
швидкості реакції (гілка 2), ЖЄЛ (гілка 3), довжина
тіла (гілка 4), сила кисті, відносна сила (гілка 5), швид-
кісна витривалість (гілка 6), вік (гілка 7), динамічна
сила, РФС (гілка 8).

У жінок з середнім рівнем фізичного стану
стволова частина складається з 6 показників: ваги тіла,
ЧСС у спокої, функціональної проби, життєвого індек-
су, подвійного добутку, індексу рівня здоров’я. У
даної категорії працівників нами виявлено вісім гілок.
Найбільш високі гілки утворили показники проби
Мартіне (гілка 1), індексу Кетле (гілка 2), САТ, динам-
ічної сили, швидкісної і швидкісно-силової витрива-
лості (гілка 3). Інші, нижчі гілки, утворили показники:
сили кисті, відносної сили (гілка 4), віку, гнучкості,
ЖЄЛ (гілка 5), оцінки рівня фізичного стану (гілка 6),
ДАТ (гілка 7),  довжини тіла (гілка 8). Всього виявле-
но 93 взаємозв’язки між аналізованими характерис-
тиками підготовленості.
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Рис. 1.  Кореляційні дендрограми робітниць промислових підприємств з різним рівнем РФС
( А –  рівень вище середнього;  В – середній;  С – нижче середнього)
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У жінок з показниками РФС нижче середньо-
го кількість достовірних кореляційних взаємозв’язків
знижується і складає 87 зв’язків. Більшість характери-
стик має 8-10 взаємозв’язків, а окремі (довжина тіла,
гнучкість) не впливають на аналізовані показники.

Стволову частину склали 12 показників (вага
тіла, САТ, ДАТ, вік, швидкість реакції, швидкісна і
швидкісно-силова витривалість індекс Кетле, життє-
вий індекс, відносна сила, показник подвійного до-
бутку, оцінка рівня здоров’я).

Нами виявлено п’ять гілок показників. Проба
Мартіне, ЧСС у спокої, показники функціональної
проби склали 1-у гілку, оцінка фізичного стану – 2-у
гілку, показники гнучкості – 3-у гілку, характеристи-
ки сили – 4-у гілку, сила   кисті – 5-у гілку. Безумовно,
таке велике дроблення показників по гілках затруд-
няє роботу, оскільки вимагає широкої диференціації
тренувальних засобів.

Висновки.
Аналіз динаміки і структури взаємозв’язків

показників підготовленості жінок з різними рівнями
фізичного стану говорить про специфіку взаємозв’-
язків показників у даного контингенту тих, що займа-
ються. Тільки індивідуалізація підготовки забезпечить
високий рівень фізичного стану працівників промис-
лових підприємств.

Подальші дослідження даної проблеми допо-
можуть конкретизувати загальнотеоретичні уявлен-
ня про оптимальне співвідношення показників фізич-
ного стану та здоров’я у різної категорії робітниць
промислового підприємства, доповнити теорію оз-
доровчої фізичної культури.
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І ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У
СТАРШОКЛАСНИКІВ РІЗНИХ ТИПІВ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Щелкунов Д.А.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. У статті представлений аналіз показників фізич-
ного розвитку і фізичної підготовленості у старшокласників
загальноосвітньої школи і ліцею. Визначені типи  статури
учнів різних навчальних закладів, з різними рівнями біолог-
ічного дозрівання.
Ключові слова: довжина тіла, вага  тіла, тип статури, пас-
портний вік, біологічний вік.
Аннотация. Щелкунов  Д.А. Сравнительная характери-
стика показателей физического  развития и физической
подготовленности  у старшеклассников различных ти-
пов учебных заведений. В статье представлен анализ пока-
зателей физического развития и физической подготовленно-
сти у старшеклассников общеобразовательной школы и лицея.
Определены типы телосложения у учащихся различных учеб-
ных заведений  с разными уровнями биологического созре-
вания.
Ключевые слова: длина тела, вес тела, тип телосложения,
паспортный возраст, биологический  возраст.
Annotation. Schelkunov D.A., Dmitruk V.Е. Comparison
description of indexes of physical development and
physical preparedness for  the senior pupils of different
types of educational establishments. In the art icle the
analysis of indexes of physical development and physical
preparedness is presented for the senior pupils of general school
and lyceum. The types of build are certain at studying different
educational establishments with the dif ferent levels of the
biological ripening.
Key words: length of body, bodyweight, type of build, passport
age, biological age.

Вступ.
Пошук оперативних форм організації навчаль-

ного процесу, адекватних вимогам суспільства, привів
до виникнення навчальних закладів нового типу –
гімназій, ліцеїв. У зв’язку з цим здійснюється пере-
гляд навчальних програм, змінюється їх зміст,
збільшується кількість предметів.

Нажаль, організаційні перетворення не торка-
ються фізичного виховання у навчальних закладах
нового типу, в яких використовується традиційна про-
грама загальноосвітньої школи, орієнтована на два
уроки фізичної культури на тиждень.

Інтенсивний процес навчання з одного боку, і
зниження рухової активності з другого, негативно
впливають на стан здоров’я, знижують рівні фізичної
підготовленості і розумової працездатності, що вкрай
відбивається на адаптаційних можливостях організ-
му школярів.

У зв’язку з цим очевидна необхідність науко-
вого обґрунтування ефективності підвищення рухо-
вої активності учнів старшого шкільного віку на ос-
нові різнорівневих варіантів фізичного виховання в
школах нового типу.

Проблема освіти розглядається вітчизняними
ученими впродовж всього періоду становлення ук-
раїнської школи. Різні аспекти даної проблеми розк-
риті Г.Л.Апанасенко [1], В.Г.Ареф’євим [2,3], Л.В.Вол-

© Щелкунов Д.А., 2009

mailto:sgpi@slav.dn.ua


143

ковим [7,8], В.Г.Григоренко, М.М.Линець [9], Л.П.Сер-
гієнко [10], Б.М.Шиян [11].

 Вивчення використовуваних методів і
прийомів оптимізації навчального процесу з фізич-
ної культури призводить до висновку про те, що внас-
лідок складності системи (мається на увазі навчаль-
ний процес) оптимізаційне завдання виявляється
багатокритерійним, а диференційований підхід, що
існує сьогодні у фізкультурній освіті, вирішує задачі
оптимізації за єдиним виділеним критерієм (тільки
навчання руховим діям або тільки розвиток фізичних
якостей) і не передбачає перехід до багатокритерій-
них завдань [3, 4, 6, 8].

Такий висновок спонукає до постановки пи-
тання про можливість об’єднання підходів і підсумо-
вування їх позитивних якостей.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашого дослідження – виявити особли-

вості у потрібнісно-мотиваційній характеристиці фізич-
ної культури в учнів різних типів навчальних закладів.

Результати дослідження.
Організм учнів старшого шкільного віку зна-

ходиться у процесі безперервного росту і розвитку.
Дані поглибленого обстеження 15-17-річних учнів
загальноосвітньої школи і ліцею дозволили виявити
віково-статеві закономірності зміни показників фізич-
ного розвитку і фізичної підготовленості у даного
контингенту учнів (табл. 1, 2).

 Аналіз експериментальних даних провели у
декілька етапів. Спочатку за статистичними парамет-
рами (х, σ, m, Α, Ε, ε) аналізували показники морфо-
функціонального розвитку і рухової підготовленості.
Далі проведено дослідження взаємозв’язку аналізо-
ваних показників. Кінцевий етап передбачав вивчен-
ня даних ознак методом багатовимірного статистич-
ного аналізу: використаний метод побудови
кореляційних дендрограм.

Показники довжини тіла хлопців з віком не-
ухильно збільшуються. Дана закономірність харак-
терна як для учнів загальноосвітніх шкіл, так і для

Статистичні характеристики  
Показники 

Типи  
навчальних  
закладів Х σ V % А Е 

Достовір-
ність 

відмінностей 

Ліцей  172,61 9,07 5,3 0,63 -0,73  
1.  Довжина тіла, см Школа 173,57 8,69 5,0 0,81 0,51 >0,05 

Ліцей  66,74 11,52 17,3 0,71 0,62  
2. Вага тіла, кг Школа 67,10 12,04 17,9 -0,87 -0,61 

>0,05 

Ліцей  4,80 0,74 15,3 0,43 -0,11 
3. Біг 30 м, с 

Школа 4,78 0,74 15,6 0,53 0,66 
>0,05 

Ліцей  192,73 21,19 11,0 0,32 0,69 4. Стрибок у довжину з 
місця, см Школа 199,08 20,48 10,3 0,69 0,57 

<0,05 

Ліцей  7,07 1,84 21,0 0,66 0,39 5. Метання набивного 
м’яча, м Школа 7,48 1,37 19,0 -0,29 0,75 

<0,05 

Ліцей  1245,7 208,3 16,7 0,65 -1,15 6-хвилинний  
біг, м Школа 1330,6 206,0 15,5 0,30 -0,79 <0,05 

Ліцей  10,13 0,74 7,3 0,50 -1,17 7.Човниковий біг 
4×9 м, с Школа 10,08 0,62 5,8 0,47 1,55 >0,05 

Ліцей  43,31 7,96 18,4 0,32 -1,36 8. Підняття тулуба,   к-ть 
разів Школа 43,84 8,69 19,8 0,36 0,95 >0,05 

Ліцей  5,26 1,59 30,3 0,81 0,72 9. Підтягання на щаблині, 
к-ть разів Школа 5,48 1,74 31,7 0,75 1,19 >0,05 

Ліцей  9,44 4,90 51,9 0,27 -1,90 10. Нахил тулуба вперед, 
см Школа 8,92 3,97 44,5 0,31 -0,79 >0,05 

Ліцей  100,8 29,4 29,2 0,50 0,44 11. Стрибки зі скакалкою, 
к-ть разів Школа 112,4 29,4 33,0 0,46 0,53 <0,05 

Ліцей  1,57 0,49 31,2 0,58 0,95 12. Різниця результатів t100    
і 5 t20, с Школа 1,55 0,37 24,0 0,20 0,53 >0,05 

Ліцей  10,73 2,57 24,0 -0,49 0,95 13. Різниця результатів  t1000   
і 10 t100, с Школа 10,44 3,10 29,7 0,55 1,11 >0,05 

Ліцей  4,70 0,61  3,0 0,46 0,89 14. Різниця результатів t 
3×10 м і t30, с Школа 4,60 0,50  0,4 0,31 0,55 >0,05 

 

Таблиця 1
Характеристика показників фізичного розвитку і фізичної  підготовленості хлопців різних типів

навчальних закладів
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Таблиця 2 
Характеристика показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості  

у дівчат різних типів навчальних закладів 
 
Статистичні характеристики  

 
Показники 

Типи 
Навчальних 
закладів Х σ V % А Е 

Достовірність 
відмінностей 

Ліцей  164,92 6,87 4,2 1,08 1,65  
1.  Довжина тіла, см Школа 166,12 6,62 4,0 1,40 1,04 >0,05 

Ліцей  57,29 9,96 17,2 0,80 0,66  
2. Вага тіла, кг Школа 59,15 9,94 16,8 1,02 0,83 

>0,05 

Ліцей  5,12 0,50 9,8 0,69 -0,03 
3. Біг 30 м, с 

Школа 5,11 0,59 11,6 0,80 0,95 
>0,05 

Ліцей  168,30 19,11 11,4 -0,53 -0,36 4. Стрибок у довжину з 
місця, см Школа 184,40 23,07 12,5 1,43 0,58 

<0,05 

Ліцей  5,68 1,00 17,6 0,93 0,68 5. Метання набивного м’яча, 
м Школа 5,80 0,95 15,5 0,30 1,12 

>0,05 

Ліцей  1059,0 244,8 23,1 -3,08 4,24 
6. 6-хвилинний біг, м Школа 1060,7 238,9 22,5 0,83 -0,74 >0,05 

Ліцей  10,53 0,62 5,9 0,58 0,09 7.Човниковий біг 
4×9 м, с Школа 10,47 0,71 6,8 0,73 -0,66 >0,05 

Ліцей  33,08 5,75 17,4 -0,41 2,15 
8. Підняття тулуба, к-ть разів Школа 33,75 5,80 17,2 0,76 0,33 >0,05 

Ліцей  13,29 4,25 32,0 1,03 0,66 9. Підтягання на щаблині, к-
ть разів Школа 16,43 4,02 24,5 0,77 0,98 <0,05 

Ліцей  13,87 6,74 48,6 -0,32 -0,43 
10. Нахил тулуба вперед, см Школа 13,68 6,98 51,0 0,39 -0,33 >0,05 

Ліцей  125,83 15,52 12,3 -0,62 -0,55 11. Стрибки зі скакалкою, к-
ть разів Школа 126,34 14,61 11,5 0,51 -0,73 >0,05 

Ліцей  2,33 0,62 26,8 0,80 -0,80 12. Різниця результатів t100    
і 5 t20, с Школа 2,37 0,59 25,0 0,67 -1,12 >0,05 

Ліцей  13,25 2,62 19,8 0,44 -0,54 13. Різниця результатів  t1000   
і 10 t100, с Школа 14,49 2,60 18,0 0,44 -0,73 >0,05 

Ліцей  5,34 0,75 14,0 0,60 0,34 14. Різниця результатів t 
3×10 м і t30, с Школа 5,30 0,71 13,4 0,39 0,73 >0,05 

 
ліцеїстів. Вікові зміни показників довжини тіла дівчат
несуттєві.

Коефіцієнти варіації довжини тіла у віковому
діапазоні 15-17 років змінюються від 4,0 до 5,3 %, що
вказує на однорідність розподілу даних показників.

У хлопців і дівчат коефіцієнти асиметрії у
більшості випадків вище за граничні показники, що
вказує на асиметричність кривої розподілу показ-
ників довжини тіла щодо ординати, яка проходить
через вершину.

У школярів обох навчальних закладів виявлено
в основному правосторонню асиметрію кривої роз-
поділу результатів (А = 0,63 – 0,81). У хлопців переваж-
но простежується плосковершинність кривої розпод-
ілу (Е = 0,51 ÷ -0,73), а показники довжини тіла дівчат
характеризуються гостровершинністю (Е = 1,04 ÷ 1,65).

Показники ваги тіла збільшуються з віком. У
хлопців загальноосвітньої школи і ліцею даний показ-
ник інтенсивно змінюється у віці 16 і 17 років. Коефіц-
ієнти варіації значно перевищують десятипроцентний
рівень. У обстежуваних виразно простежується аси-

метричність розподілу даних показників: у хлопців і
дівчат в основному правостороння асиметрія (А = 0,55
– 1,02). Показники ексцесу здебільше позитивні, що
характеризує гостровершинність розподілу результатів.

Аналіз показників фізичного розвитку учнів
загальноосвітньої школи і ліцею показує, що більшість
даних характеристик мають логнормальний розподіл.

Показники фізичної підготовленості також
змінюються під впливом віку. Учні загальноосвітньої
школи мають достовірну перевагу (у порівнянні з
учнями ліцею) за показниками стрибка у довжину з
місця (3,3 %, р < 0,05), метання набивного м’яча (5,8
%, р < 0,05), 6-хвилинного бігу (6,8 %, р < 0,05), стрибків
зі скакалкою (11,5 %, р<0,05). У дівчат тільки в стриб-
ках у довжину з місця (9,6 %, р < 0,05) і у підтягуванні
на низькій щаблині (23,6 %, р < 0,05) виявлені суттєві
міжгрупові відмінності.

Інші характеристики підготовленості зміню-
ються недостовірно.

Нами виявлено і зниження з віком окремих по-
казників підготовленості. У хлопців загальноосвітньої
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школи це виявляється у стрибках зі скакалкою, а в учнів
ліцею – у нахилі тулуба вперед. У дівчат дана зако-
номірність простежується у 6-хвилинному бігу, піднятті
тулуба, підтяганні на низькій щаблині, стрибках зі ска-
калкою. Дані показники змінилися недостовірно.

Багато аналізованих показників фізичної підго-
товленості мають асиметричність розподілу резуль-
татів, а коефіцієнти ексцесу в основному не потрап-
ляють в граничні значення критерію. Більшість
показників фізичної підготовленості варіабельні, особ-
ливо у хлопців у нахилі тулуба вперед (V = 44,5 –
51,9%), підтяганні на щаблині (V = 30,3 – 31,7 %), стриб-
ках зі скакалкою (V = 29,2 – 33,0 %). У дівчат найбільш
варіабельними слід визнати показники нахилу тулу-
ба вперед (V = 48,6 – 51,0 %) і підтягання на низькій
щаблині (V = 24,5 – 32,0 %).

Порівняння показників фізичної підготовле-
ності учнів різних навчальних закладів показує, що
по окремих характеристиках розвитку фізичних
здібностей простежується перевага учнів загально-
освітньої школи.

 Серед досліджуваних загальноосвітньої школи
було виявлено 30 дівчат (51,7 %) і 28 хлопців (53,8%),
віднесених до торакального типу статури, число осіб з
м’язовим типом статури серед хлопців складає 12 чо-
ловік (23,1 %), дівчат – 7 (12,1 %). До астеноїдного типу
належить 15,4 % хлопців і 20,7 % дівчат, а до дигестив-
ного – відповідно 7,7 і 15,5% контингенту. В учнів ліцею
у переважній більшості простежується аналогічна за-
кономірність співвідношення контингенту за типами
статури, тільки спостерігається менша кількість учнів,
віднесених до м’язового типу статури.

Аналіз співвідношення контингенту учнів 15-
17 років показав, що у більшості обстежуваних хлопців
(загальноосвітня школа – 57,7%; ліцей – 49,0 %) і дівчат

(загальноосвітня школа – 74,1%; ліцей – 68,5 %) пас-
портний вік відповідає біологічному. Друге місце за
кількістю контингенту хлопців і дівчат займають вип-
робовувані, паспортний вік яких випереджає біолог-
ічний (загальноосвітня школа – 26,9 %; ліцей – 27,5
%) у дівчат (загальноосвітня школа – 15,6%; ліцей –
18,5 %).

Поширеність типів статури вивчали на контин-
генті досліджуваних, у яких визначали рівень біологі-
чного дозрівання (табл. 3).

У таблиці представлені типи статури, що зуст-
річається в учнів з різним рівнем біологічного дозр-
івання.

Для хлопців і дівчат, біологічний вік яких відстає
від паспортного, типовий торакальний та астеноїд-
ний типи конституції. Ні в одній віковій групі не вияв-
лено учнів з м’язовим і дигестивним типами, які
відстають за рівнем дозрівання організму.

Відповідність паспортного і біологічного віку
виявили у школярів всіх типів статури, але частіше у
осіб торакального типу (хлопці – 59,0 – 61,1 %; дівча-
та – 61,1 – 67,7 %). У хлопців, біологічний вік яких
випереджав паспортний, типовий м’язовий тип ста-
тури (57,1 – 75,0 %), достатньо часто зустрічався і
дигестивний тип.

Відмічені у хлопців співвідношення між рівня-
ми біологічного дозрівання і типами статури харак-
терними для дівчат. Виразно виражена тенденція до
прискореного дозрівання дівчат, особливо м’язово-
го і дигестивного типів.

Висновки.
Таким чином, результати дослідження дозво-

лили виявити, що швидкість вікового дозрівання і тип
статури – важливі характеристики фізичного розвит-
ку школярів, які тісно пов’язані в цілісному організмі.

Таблиця 3 
Типи статури учнів різних навчальних закладів  з різними рівнями біологічного дозрівання 

Частка учнів з даним рівнем  
дозрівання залежно від типу статури % Типи  

навчальних за-
кладів 

Рівні 

дозрівання 

організму 

Стать К-ть 
учнів 

Частка уч-
нів з 

 даним рів-
нем 

дозрівання 
% 

Торакальний М’язовий Астеноїд ний 

Диге-
стив 
ний 

Х 12 23,5 7 - 5 - Відстає Д 7 13,0 2 - 5 - 
Х 25 49,0 17 1 3 4 Відповідає Д 37 68,5 24 1 7 5 
Х 14 27,5 2 6 1 5 Випереджає Д 10 18,5 1 4 1 4 
Х 51 100,0     

Ліцей  

Всього Д 54 100,0     
Х 8 15,4 5 - 3 - Відстає Д 6 10,3 3 - 3 - 
Х 30 57,7 25 2 5 - Відповідає Д 43 74,1 27 2 9 5 
Х 14 26,9 - 10 - 4 Випереджає Д 9 15,6 - 5 - 4 
Х 52 100,0     

Загальноосвітня 
школа 

Всього Д 58 100,0     
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На наш погляд, тип статури, що формується, може
бути діагностичним тестом для визначення швидкості
вікового розвитку. У старшому шкільному віці тем-
пи дозрівання втрачають інформативність, а тип ста-
тури, як показник фізичного розвитку, стає одним з
провідних індикаторів морфологічної індивідуаль-
ності людини.

Результати дослідження мають перспективу
подальшого застосування при розробці навчальних
програм з організації фізичного виховання у навчаль-
них закладах нового типу, а також при навчанні сту-
дентів під час педагогічної практики в школі, пере-
підготовці і підвищенні кваліфікації викладачів
фізичної культури, зайнятих в цих галузях.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО
РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Шемуда М.Г.
Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди”

Анотація. У статті розглядаються питання, пов’язані з про-
фесійною підготовкою вчителів до роботи з обдарованими
учнями в умовах сучасної школи. Аналізується стан готов-
ності вчителів до здійснення відповідної діяльності. Пропо-
нуються деякі поради стосовно організації роботи з обдаро-
ваною особистістю.
Готувати вчителів до здійснення відповідної діяльності необ-
хідно ще під час навчання їх у вищому навчальному закладі.
Реалізуючи свій потенціал у процесі навчання, майбутні
вчителі навчаються виявляти і розвивати обдарування учнів.
Ключові слова: обдарованість, ознаки, вчитель, підготов-
ка, компетенція, готовність, навчання, виховання, методи,
стратегії, поради.
Аннотация. Шемуда М.Г. Профессиональная подготов-
ка учителя  к работе с одарёнными детьми. В статье рас-

сматриваются вопросы подготовки учителя к работе с ода-
рёнными детьми. Анализируется готовность учителей к осу-
ществлению соответствующей деятельности. Предлагаются
некоторые советы относительно организации  работы с ода-
рённой личностью. Готовить учителей к осуществлению со-
ответствующей деятельности необходимо еще во время обу-
чения  их  в высшем учебном заведении .  Реализуя свой
потенциал в процессе обучения, будущие учителя учатся
обнаруживать и развивать способности учеников.
Ключевые слова: одарённость, признаки, учитель, подго-
товка, компетенция, готовность, обучение, воспитание, ме-
тоды, стратегии, советы.
Annotation. Shemuda M.H.  Professional teacher’s
preparation to the work with gifted pupils.  The article
deals with problems connected with teacher’s professional
preparation to the work with gifted pupils. It also analyzes the
requirements to be met by English language teachers and suggests
recommendations for the management of the teaching process.
To prepare teachers for realization of the conforming activity
it is necessary even during their learning in higher educational
establishment. Realizing the potential during learning, the future
teachers study to find out and educe abilities of pupils.
Key words: gift, features, teacher, preparation, competence,
readiness, teaching, bringing up, methods, strategies, pieces of
advice.

Вступ.
У сучасній соціокультурній ситуації, яка ха-

рактеризується стрімкими змінами в різних сферах
життя суспільства – політичній, економічній, науковій
і культурно-мистецькій, поряд з освіченою та фахо-
вою компетентністю особливого значення набува-
ють уміння людини самостійно мислити, висувати
нестандартні ідеї та прогнозувати, виявляти творчий
підхід у будь – якій діяльності. Тому проблема обда-
рованості, творчості, інтелекту виходить на передній
план у державній політиці, визначаючи пошук, на-
вчання і виховання обдарованих дітей та молоді, сти-
мулювання творчої праці, захист талантів.

Суттєві перетворення в Українській державі зу-
мовили необхідність реформування всіх ланок систе-
ми освіти. Перед сучасною школою постало завдання
максимального розкриття і розвитку потенціалу кож-
ної особи, формування людини як суб’єкта соціаль-
ного та професійного життя, підготовки її до самовдос-
коналення, самовизначення та самореалізації.

Одна із задач сучасної школи полягає в пошу-
ку обдарованих дітей, їх підтримці, стимуляції та за-
безпеченні всебічного розвитку індивідуальності
людини як особистості та найвищої цінності суспіль-
ства. В Україні прийнято цілий ряд законів і програм
(зокрема Закон України “Про освіту”, Національна
програма “Діти України”, Програма розвитку обда-
рованих дітей і молоді, Указ Президента України про
підтримку обдарованих дітей та інші), які спрямовані
на створення загальнодержавної мережі навчальних
закладів для обдарованої молоді.

Метою цієї роботи є формування цілісної, са-
морегульованої системи щодо виявлення і підтрим-
ки обдарованої молоді; розвитку та реалізації її здібно-
стей; стимулювання творчої роботи учнів, студентів,
вчителів та викладачів вищих навчальних закладів;
формування резерву для вступу у вищі заклади осв-
іти, магістратуру та аспірантуру; підготовки науко-
вих, педагогічних та науково-технічних кадрів.
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Аналіз психолого-педагогічної літератури
свідчить, що дослідженню проблеми обдарованості
надається належна увага, зокрема таким її аспектам
як проблема індивідуальних відмінностей (Б. Ананьєв,
Л. Виготський, С. Рубінштейн, Б. Теплов та ін.); виді-
лення сфер та видів обдарованості (С. Гончаренко, Г.
Бурменська, Ю. Гільбух, М. Гнатко, В. Слуцький та
інші); розвиток обдарованості на різних вікових ета-
пах (В. Давидов, Д. Ельконін, Н. Лейтес, О. Кульчиць-
ка, В. Паламарчук та ін.); питання виявлення і розвит-
ку обдарованості учнів (В. Крутецький, О.
Кульчицька, Б. Тєплов та інші).

На початку 90-х років і в Україні визначилася
наукова школа, яка займається проблемами обдаро-
ваності (Моляко В.О., Кульчицька О.І., Антонова О.Є.,
Музика О.Л., Гнатко М.А.). Ще у 1991 році ними роз-
роблено і затверджено колегією Президії АН Украї-
ни, міністерств народної освіти, вищої освіти, зі справ
молоді та спорту  та ін., велику та одночасно достат-
ньо реалістичну програму “Творча обдарованість”.
Вже майже шість років видається журнал “Обдаро-
вана дитина”, який читають і з яким співпрацюють
науковці й педагоги з Росії, Білорусії, Канади, інших
країн світу.

Під час роботи з обдарованими дітьми пост-
ійно виникають педагогічні й психологічні труднощі,
обумовлені розмаїтістю видів обдарованості, зокре-
ма віковою та прихованою, безліччю суперечливих
теоретичних підходів і методів, варіативністю сучас-
ної освіти, а також малою кількістю фахівців, профес-
ійно та особистісно підготовлених до роботи з обда-
рованим дітьми.

Проблема підготовки вчителя, здатного пра-
цювати з обдарованими дітьми, а особливо питання
розвитку обдарованості самого майбутнього вчите-
ля ще недостатньо досліджені як у теоретичному, так
і у методичному аспектах, що суттєво позначається
на практичній діяльності вчителів і викладачів у сис-
темі професійної освіти.

В основних документах про школу проголо-
шується відхід від усередненості, але реально ж у за-
гальноосвітніх і вищих закладах освіти продовжує
домінувати усереднений підхід (орієнтація вчителя на
так званого „середнього” учня), ігнорування самої
проблеми обдарованого учня і навіть авторитарний
підхід у навчанні та вихованні.

Крім того, якщо вчителі і визнають необхідність
спеціально організованої роботи з обдарованими
дітьми, частіше їх увага зосереджується на ака-
демічній обдарованості учнів (переможці предмет-
них олімпіад, учасники МАН тощо). Робота ж з роз-
витку інших видів обдарованості відбувається
епізодично.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Отже, розгляд проблеми підготовки вчителя до

педагогічної взаємодії з обдарованими дітьми в умо-
вах сучасної школи є метою цієї статті.

Результати досліджень.
У процесі розв’язання проблеми роботи з об-

дарованою молоддю виникає ряд суперечностей,
найбільш суттєвими з яких можна назвати:
- невідповідність між соціальною потребою у педа-
гогічно обдарованих, творчо працюючих учителях,
здатних формувати всебічно розвинену особистість
учня та відсутністю відповідної цілеспрямованої
підготовки майбутніх учителів;

- невідповідність між необхідністю виховання нової
генерації педагогічних кадрів, здатних виявляти і
розвивати здібності та обдарування дитини і нероз-
робленістю комплексу теоретичних і методич-
них засад щодо забезпечення підготовки  вчителя,
здатного працювати із здібними дітьми.

Отже, у реалізації зазначеної проблеми все
відчутніше проявляються недоліки професійної підго-
товки вчителя до здійснення відповідної діяльності,
тому велика увага надається вдосконаленню педаго-
гічної майстерності кожного педагога.

Вчитель, який працює з обдарованими дітьми,
має добре орієнтуватися у знаннях стосовно психо-
логічних особливостей дітей і перш за все вміти роз-
дивитися в дитині ознаки обдарованості.

Ознаки обдарованості – це ті особливості
обдарованої дитини, які проявляються в її реальній
діяльності і можуть бути оцінені під час спостере-
ження за її діями [7: 10].

Для обдарованих дітей характерний виперед-
жальний пізнавальний розвиток. Вони володіють
широким сприйняттям, надзвичайно допитливі,
схильні активно досліджувати все оточуюче, володі-
ють здатністю сприймати зв’язки між явищами і пред-
метами та робити відповідні висновки. Відмінна пам-
’ять у поєднанні з раннім мовним розвитком і
здатністю до класифікації допомагають такій дитині
накопичувати більший обсяг інформації та інтенсив-
но її використовувати.

Характеризуючись тривалим періодом кон-
центрації уваги і великою наполегливістю у вирішенні
завдань, вони допитливі, активно досліджують навко-
лишній світ і не терплять будь-яких обмежень своїх
досліджень. Ці діти не хочуть сприймати готової
відповіді і можуть тривалий час концентрувати свою
увагу на одній справі, буквально занурюючись в ціка-
ве їм заняття.

Ще одна ознака обдарованості у дітей – це пси-
хосоціальна чутливість. Такі діти виявляють загост-
рене почуття справедливості, пред’являють високі
вимоги до себе і оточуючих, володіють живою уявою,
творчістю, винахідливістю і багатою фантазією.

Обдарованим дітям не вистачає емоційного
балансу, вони нетерплячі та поривчасті,   мають по-
чуття гумору відмінне від ровесників, а часто для них
характерне перебільшення жахливого, чутливість до
невербальних сигналів оточуючих. Ці діти часто во-
лодіють екстрасенсорними здібностями, негативно
оцінюють самих себе, часто намагаються вирішува-
ти проблеми, які їм непосильні, і все ж у розв’язанні
деяких досягають успіху.
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Щодо фізичного розвитку, то обдаровані діти
відзначаються високим енергетичним рівнем . Інко-
ли вони відчувають труднощі з тонкою руховою ко-
ординацією, візуальним сприйняттям і механічним
рухом. Ровесників і оточуючих людей часто дратує
звичка обдарованих дітей виправляти інших. Як за-
хисну реакцію на непорозуміння їх ровесниками вони
часто використовують глузування. Якщо обдарова-
на дитина не має друзів серед ровесників, вона пре-
красно спілкується з дорослими.

Психологічні особливості дітей, що демонст-
рують обдарованість, можуть розглядатися як озна-
ки, що супроводжують обдарованість, але не обо-
в’язково породжують її. Але навіть наявність кількох
ознак має привернути увагу спеціаліста і мотивува-
ти його на детальний і тривалий аналіз кожного конк-
ретного індивідуального випадку.

Кожна дитина – унікальна особистість зі свої-
ми перевагами і недоліками, тому головним є пошук
ключа – індивідуального підходу до кожного учня,
зокрема учня обдарованого, з вираженою індивіду-
альністю, незалежністю. Незалежність – риса творчо
обдарованої дитини. З такими дітьми, з одного боку,
працювати легше, бо вони мають високі розумові
здібності, а, з іншого, – важче, оскільки ці діти «зна-
ють собі ціну», потребують багато уваги, особливо-
го ставлення.

У таких умовах важливим елементом профес-
ійної майстерності вчителя є знаходження індивіду-
ального підходу до обдарованих дітей і вміння запро-
понувати їм такі види діяльності, які б відповідали їх
запитам і здібностям. Для цього вчитель повинен во-
лодіти ефективними методами викладання, які мають
за мету надання допомоги учневі в оволодінні знан-
нями; відповідають рівню їх інтелектуального і соц-
іального розвитку; відповідають етапам розвитку
пізнавальних здібностей обдарованого учня.

Аналіз психолого-педагогічної літератури та
педагогічна практика дозволяють виділити чотири
стратегії навчання академічно обдарованих дітей, що
можуть застосовуватися в різних комбінаціях, а саме:
1. Прискорення (проходження інтенсивних курсів
навчання за спеціальними программами);

2.  Поглиблення (більш глибоке вивчення тем чи дис-
циплін певних галузей знань);

3.  Збагачення (вихід за рамки вивчення традиційних
тем за рахунок установлення зв’язків з іншими тема-
ми, проблемами чи дисциплінами). Це  може
здійснюватися в рамках традиційного освітнього про-
цесу, а також через участь учнів у дослідницьких про-
ектах, використання спеціальних інтелектуальних
тренінгів розвитку тих чи інших здібностей тощо.

4. Проблематизація (стимулювання особистісного
розвитку учнів з використанням оригінальних по-
яснень, переглядом наявних відомостей, пошуком
нових значень і альтернативних інтерпритацій).

Слід відзначити, що стратегії збагачення та про-
блематизації навчання є найбільш перспективними.
Вони дозволяють максимально врахувати особливості
обдарованих дітей, тому повинні бути тією чи іншою

мірою використані як при прискореному, так і при
поглибленому варіантах побудови процесу навчання.

Як відомо, кожна дитина – мікрокосм індиві-
дуальних особливостей, рис, які відрізняють її від
інших. Але все ж можна виділити деякі загальні пора-
ди щодо роботи з обдарованими дітьми, що викрис-
талізувалися в процесі експериментального викла-
дання.
1.  Однаково шкідливі як зневага до успіхів учня, а
іноді й приниження їх, так і надмірне захвалювання
індивідуальних здібностей на фоні класу, що може
викликати, з одного  боку, ревнощі, роздратування
і навіть відразу однолітків, а з іншого,«зіркову хво-
робу» обдарованої дитини. Краще залучити до
спільних занять з іншими дітьми;

2. Обдаровані діти не сприймають суворо регламен-
тованих, однотипних занять і завдань, що не дають
змоги їм працювати на повну силу інтелекту, тож
навчальну діяльність на уроках треба  організувати
таким  чином, щоб приділити їм увагу (урізноман-
ітнити завдання і програму в цілому, виділити час
на консультації, надати можливість самим обирати
рівень складності завдань, розвивати ініціативу,
гнучкість мислення, уяву).

3. Рання діагностика дитячої творчості і створення умов
для індивідуалізації навчання буде практичною реа-
лізацією розвитку творчо обдарованого учня.

4. Розвиток творчої обдарованості неможливий без
дотримання принципів розвивального навчання –
проблемності, індивідуалізації, діалогічності.

5. Для розвитку творчої обдарованості дітей необхід-
но систематично повертати їх до власних емоцій-
них переживань, адже міцно запам’ятовується
лише те, що сильно вплинуло на душу,  викликало
шквал емоцій.

6. У навчанні обдарованих дітей необхідно обгово-
рювати кінцеві цілі і передбачувати результати ще
на початковому етапі діяльності. Тобто учні мають
усвідомлювати, що, як і навіщо їм належить вико-
нувати.

7. Одним з основних принципів навчання обдарова-
них є створення стану безвиході (за Сократом) або
розвивального дискомфорту, з якого учень пови-
нен шукати вихід, приймати для цього певні рішен-
ня й чинити дії. [4: 10]

Прийнято виділяти три групи  вчителів, робо-
та яких однаково важлива для розвитку обдарованих
дітей.
1)вчителі, які здатні зацікавити предметом, створити
атмосферу емоційного захоплення.

2)вчителі, які навчають техніки виконання (наприк-
лад, певних дослідів), закладають основи  майстер-
ності.

3)вчителі, які виводять на високий професійний
рівень.

Поєднання всіх цих учительських особливос-
тей в одній  особі – явище надзвичайно рідкісне.

До якої б із зазначених груп не належав учи-
тель, він має бути насамперед вихователем. Голов-
ною метою сьогодні є виховання унікальної цілісної
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творчої особистості, здатної  на свідомий та відпові-
дальний вибір за різних життєвих обставин.

 Досвід практичної роботи з обдарованими
дітьми свідчить, що вчителю для навчання таких дітей
необхідно володіти належними предметними, психо-
лого-педагогічними і методичними знаннями; мати
високий рівень інтелекту, широку ерудицію, творчий
світогляд. Він також має постійно самовдосконалюва-
тись – вчити і вчитись сам; бути ентузіастом, цілесп-
рямованим, наполегливим, впевненим у своїх силах,
принциповим у важливих питаннях і водночас гнуч-
ким, коли йдеться про другорядне. Йому потрібно мати
організаційні здібності для створення атмосфери твор-
чості, розкутості, вільного ділового спілкування, спо-
нукання до творчості, уміння слухати.

Важливо володіти даром навіювання, вміти
аргументовано переконувати; бути неупередженим,
справедливим, емоційно врівноваженим, тактовним,
щоб не вплинути негативно на прагнення дитини до
творчості, на її етичні вчинки; бути здатним до само-
аналізу, самокритики, перегляду своїх позицій, вива-
женості вчинків; налагоджувати з учнями партнерські
стосунки; надавати дітям свободу вибору і прийнят-
тя рішень; володіти високим рівнем пізнавальної і
внутрішньої мотивації, адекватною самооцінкою
тощо. Як відомо, лише особистість може вихова-
ти особистість і тільки талант може виростити
новий талант.

Компетенція вчителя є важливим фактором у
використані спеціальних методів навчання. Саме вчи-
тель створює атмосферу, яка може надихати учня або
руйнувати його впевненість у собі, заохочувати чи при-
гнічувати інтереси. Щоб створити таку атмосферу, пе-
дагог повинен використовувати такі творчі методи:
- стимулювати бажання учнів працювати само-
стійно;

- заохочувати до роботи над проектами, запропоно-
ваними самими учнями;

- переконувати учнів у тому, що вчитель є їхнім од-
нодумцем;

- заохочувати до максимальної захопленості у
спільній діяльності;

- виключати будь-який тиск на дітей, створювати
розкуту атмосферу;

  -надавати дитині свободу вибору галузі застосуван-
ня своїх здібностей.

Питання підготовки вчителя, здатного працю-
вати з обдарованими дітьми, ще недостатньо дослід-
жені, що суттєво позначається на практичній діяль-
ності вчителів. Адже реально у загальноосвітніх і
вищих закладах освіти продовжує домінувати усеред-
нений підхід (орієнтація вчителя на так званого „се-
реднього” учня), що іноді призводить до ігноруван-
ня самої проблеми обдарованого учня і навіть
авторитарного підходу у навчанні та вихованні.

Хоча вчителі сучасної школи визнають не-
обхідність спеціально організованої роботи з обда-
рованими дітьми, але частіше зосереджують увагу
на академічній обдарованості учнів, а робота ж з роз-
витку інших видів обдарованості відбувається епізо-
дично.

На нашу думку, вчителі просто не готові до
роботи з обдарованими дітьми. Хоча значна кількість
психологів і педагогів погоджуються, що обдарова-
ною є кожна дитина, але кожна обдарована по-своє-
му, та більшість же вчителів не готові враховувати у
своїй діяльності обдарування кожної дитини. Як ре-
зультат неспроможність вчителів роздивитися в ди-
тині певні обдарування і допомогти реалізувати їх у
практичній діяльності.

Особистість часто не може правильно обрати
життєвий шлях, що врешті-решт негативно позна-
чається на науковому та інтелектуальному потенці-
алі держави в цілому, на рівні її економічного та соц-
іального розвитку. Адже обдарований учень
починається з обдарованого вчителя (інтелект загос-
трюється інтелектом, характер виховується характе-
ром, особистість формується особистістю).

Таким чином необхідно ставити і вирішувати
задачу підготовки вчителів саме для обдарованих.

На нашу думку, розвиток майстерності майбут-
нього вчителя набуватиме особливої ефективності при
побудові змісту, форм та методів його професійної
підготовки на таких теоретичних і методичних засадах,
що забезпечують створення певних умов для виявлен-
ня і реалізації відповідних здібностей і обдарувань.
Цьому процесу сприятимуть створення у навчально-
му закладі цілісної саморегульованої системи вияв-
лення і підтримки обдарованих учнів; стимулювання
їх творчої роботи та роботи вчителів; розробка та впро-
вадження педагогічних технологій стосовно розвитку
та реалізації учнівських здібностей, заснованих на ак-
тивізації, індивідуалізації та диференціації навчально-
пізнавальної діяльності. Реалізуючи свій потенціал у
процесі навчання, вчителі навчаються виявляти і
розвивати обдарування учнів.

Висновки.
Отже, одним із провідних завдань підготовки

майбутніх учителів у сучасних суспільних умовах є
формування їх професійної компетентності, важли-
вою складовою якої визнається уміння вчителя
здійснювати навчальну та виховну роботу з обдаро-
ваними дітьми. Готувати вчителів до здійснення відпо-
відної діяльності необхідно ще під час навчання їх у
вищому навчальному закладі. Реалізуючи свій по-
тенціал у процесі навчання, майбутні вчителі навча-
ються виявляти і розвивати обдарування учнів. Ос-
новними ж умовами ефективності роботи з
обдарованими учнями вважаємо високий рівень
професійної компетентності вчителів, у тому числі
рівень їх інтелектуальної підготовки; рівень розвитку
їх особистісних якостей; відповідну систему стиму-
лювання учнів та своїх колег; створення умов для
появи і розвитку в них інтересу до роботи з обдаро-
ваними учнями; розробку педагогічного інструмен-
тарію для підготовки вчителів до роботи з обдарова-
ними учнями.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем профес-
ійної підготовки вчителя до роботи з обдарованими
дітьми.
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СОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА  ЧЛЕНОВ МУЖСКОЙ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ ПОЛЬШИ ПО

КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ
Ягелло Владислав1, Крушевский Артур2

1 Академия Физического Воспитания и Спорта
в Гданьске

2 Академия Физического Воспитания в Варшаве

Аннотация. Целью исследований явилось определение осо-
бенностей строения тела мужчин, занимающихся классичес-
кой борьбой, а также установление связи этих особенностей с
уровнем спортивной подготовленности и тренировочным
стажем спортсменов. В исследованиях приняли участие чле-
ны мужской сборной команды Польши по классической борь-
бе (n=13). Проведено измерение 20 основных соматических
показателей. Установлено, что мужчины, специализирующи-
еся в классической борьбе, характеризируются высокими ве-
личинами  диаметра предплечья и средней массы тела. Взаи-
мосвязи  конкретных соматических показателей с уровнем
спортивного мастерства и тренировочным стажем дифферен-
цируются в зависимости от весовой категории спортсменов.
Ключевые  слова: борьба классическая – мужчины, строе-
ние тела, спортивное мастерство.
Анотація. Ягелло  В. , Крушевський А.  Соматичні ас-
пекти спортивної  майстерності  чоловічої  збірної коман-
ди Польщі з  класичної боротьби . Мета досліджень поля-
гала у з’ясуванні особливостей будови тіла у чоловіків, які
займаються класичною боротьбою, а також у визначенні зв’яз-
ку цих особливостей з рівнем спортивної підготовленості і
тренувальним стажем спортсменів. В дослідженні прийняли
участь члени збірної команди Польщі з класичної боротьби
(n=13). Виконано вимірювання  20 основних соматичних
показників. Установлено, що чоловіки, які спеціалізуються у
класичній боротьбі, характеризуються високими величина-
ми діаметру передпліччя і середньої маси тіла. Взаємозв’яз-
ки конкретних соматичних показників з рівнем спортивної
майстерності і тренувальним стажем диференціюються в за-
лежності від вагових категорій спортсменів.
Ключові слова: класична боротьба – чоловіки, будова тіла,
спортивна майстерність.
Annotation. Jagiello W., Kruszewski A. Somatic aspects
of sports mastery of Polish national team representatives
in Greco-Roman wrestling. The main cognitive aim of the
study is to determine the properties of body composition of
men training Greco-Roman wrestling are to reveal its connection
with the sports level and training experience. The study involved
Polish national team representatives (n=13). The subjects’  age
oscillated in the range of 18-28 years (20.5±2.6), and the training
experience – 5-12 years (8.54±2.22). Anthropometric
measurements were conducted during the national team training
camp. The measurements were taken in consistence with
generally adopted principles using standard instruments. In total

20 basic somatic features were measured. The results of the
study were then subject to basic statistical analysis. In result of
the carried out study it was found that men training Greco-
Roman wrestling are characterised by high values of the forearm
perimeter and average body mass. The connections between
particular features of the body composition and the level of
sports mastery and the training experience are diversified
depending on the competitor’s weight category.
Key words: Greco-Roman wrestling, men, somatic build.

Введение.
Уровень спортивного мастерства обусловлен

множеством факторов, среди которых особое место
принадлежит строению тела спортсмена [6, 8, 12].
Многолетняя тренировка и специализация в конкрет-
ном виде спорта, а также связанная с этим селекция
предъявляют определенные требования к оптималь-
ной конституции тела занимающихся.

Влияние вида спорта на соматические характе-
ристики отмечено многими специалистами [9, 13].
Исследования некоторых из них показали, что по мере
увеличения стажа тренировки имеет место снижение
различий в строении тела спортсменов [2,  5]. Особую
важность эти вопросы приобретают в спортивной
борьбе, в частности в классической [1,  7].

В связи с разделением спортсменов на весо-
вые категории определение наиболее оптимального
типа строения тела является исключительно сложной
задачей. В доступной литературе отсутствует также
научно обоснованная информация, касающаяся вза-
имосвязей определенных соматических показателей
с уровнем спортивного мастерства  занимающихся.
В связи с этим главной научной целью исследований
явилось определение особенностей строения тела
мужчин, занимающихся классической борьбой, а
также решение следующих задач:
·  выявление соматических показателей, определя-
ющих специфическое строение тела борцов, зани-
мающихся классической борьбой;

·  определение взаимосвязей конкретных показате-
лей строения тела спортсменов с уровнем их
спортивного мастерства и тренировочным стажем.

Материал и методы исследований.
В обследованиях приняли участие 13 мужчин

– членов сборной команды Польши по классической
борьбе. Исследования проведены во время трениро-
вочного сбора – 25-26 мая 2004 г (г. Спала – Центр
Спортивной Подготовки). Возраст испытуемых на-
ходился в диапазоне 18-28 лет (20,5±2,6), а трениро-
вочный стаж составлял 5-12 лет (8,5±2,2).

Антропометрические измерения проведены в
соответствии с общепринятыми принципам [4] с ис-
пользованием стандартных инструментов. Опреде-
лены пять индексов: росто-весовой, Rohrera, BMI,
Manouvriera и тазо-плечевой, общая поверхность тела
(по формуле Du-Bois) а также состав тела (косвен-
ным путем, исходя из удельного веса тела). Удельный
вес тела рассчитывали на основе измерений кожно-
жировых складок, используя при этом прогностичес-
кое уравнение Piechaczka [10]. Общее содержание
жира в организме (в процентах массы тела, F%) рас-
считывали по формуле Broїka и Keys [3]. Таким об-
разом, проведены измерения 20 основных сомати-
ческих показателей.
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Профиль строения тела лучших Польских
спортсменов, специализирующихся в классической
борьбе, установлен на основе нормирования иссле-
дованных показателей. Сравнительную группу соста-
вили студенты Варшавского Политехнического Ин-
ститута [11].

Результаты исследования.
Как следует из данных результатов исследова-

ний (таб. 1), спортсмены характеризируются высо-
кой плотностью средних величин удельного веса
(V%=0,84), росто-весового индекса (V%=3,41), а также
активной массы тела (V%=4,08). Самая большая вари-
ативность обнаружена по отношению к массе тела
(V%=26,48), жировой массе (V%=19,32) и BMI
(V%=15,37).

Среди исследуемых показателей в восьми слу-
чаях (по отношению к контрольной группе) обнару-
жена статистически достоверная разница (таб. 1)

Полученные результаты исследований легли в
основу создания профиля строения тела мужской
сборной команды Польши по классической борьбе
(рис. 1). Особой чертой строения тела спортсменов
является большие величины диаметра предплечья,
свидетельствующие о сильной мускулатуре, а также
несколько более выраженные ширина локтя и диа-
метр голени. Существенно большая у спортсменов
и средняя масса тела.

Пропорции строения тела спортсменов, оп-
ределены с помощью индексов, отчетливо указыва-
ют на их атлетическое строение (индекс Rohrera), муж-

ского типа (тазо-плечевой индекс) с правильной мас-
сой тела (BMI) и средней длиной нижних конечнос-
тей (индекс Manouvriera).

Обращает на себя внимание факт низких (по
сравнению с контрольной группой) показателей дли-
ны тела и активной масса тела.

Исследуемые соматические показатели ока-
зались взаимосвязанными с уровнем спортивного
мастерства, тренировочным стажем и весовыми ка-
тегориями спортсменов (таб. 2). Так, в легких весо-
вых категориях из двадцати соматических показате-
лей девять из них тесно коррелируют с ранговой
оценкой  спортивного мастерства испытуемых, семь
– на среднем и четыре – на низком уровне. Трениро-
вочный стаж тесно взаимосвязан с семью сомати-
ческими показателями, с девятью на среднем и че-
тырьмя на низком уровне.

В средних весовых категориях шесть сомати-
ческих показателей находятся в тесной взаимосвязи
с уровнем спортивного мастерства борцов, шесть –
в средней и восемь – в низкой степени. Тренировоч-
ный стаж взаимосвязан на высоком уровне с деся-
тью соматическими показателями, с шестью на сред-
нем и пятью на низком уровне.

В тяжелых весовых категориях четыре сомати-
ческих показателя находятся в тесной взаимосвязи с
уровнем спортивного мастерства, восемь – в средней
и низкой. Тренировочный стаж тесно взаимосвязан с
тринадцатью соматическими показателями, с четырь-
мя – на среднем и тремя – на низком уровне.

Таблица 1 
Показатели строения тела членов мужской сборной команды Польши по классической борьбе  

и группы сравнения [14] 
 
Борцы, n=13 Студенты, n=165 № Соматические показатели X SD V X SD Tест t 

1 Длина тела, см 173,99 10,71 6,16 179,36 6,19 -1,784 
2 Длина тела cидя, см 91,16 5,19 5,70 93,86 3,06 -1,849* 
3 Длина верхней конечности, cм  77,64 5,19 6,69 78,30 3,51 -0,451 
4  Длина нижней конечности, cм 82,83 6,20 7,49 85,50 4,10 -1,525 
5  Ширина плеч, см (a-a) 40,28 2,89 7,16 40,67 1,59 -0,476 
6  Ширина таза, см (ic-ic) 27,69 2,68 9,67 28,44 1,46 -0,995 
7  Ширина локтя, см -cl 7,08 0,54 7,70 6,98 0,34 0,632 
8  Ширина колена, см (epl-epm) 9,72 0,87 8,95 9,82 0,45 -0,398 
9 Диаметр предплечья, см 29,01 3,03 10,45 26,02 1,80 3,506*** 
10 Диаметр голени, см 37,22 4,13 11,08 36,86 2,30 0,307 
11 Масса тела, кг 78,23 20,72 26,48 72,11 8,96 1,057 
12 Удельный вес,  г/cm3 1,05 0,01 0,84 1,06 0,01 -1,746 
13 Жировая масса тела, % 17,45 3,37 19,32 15,66 2,74 1,864* 
14 Активная масса тела, % 82,55 3,37 4,08 84,34 2,74 -1,864* 
15 Поверхность тела, m2 2,11 0,12 5,82 2,17 0,07 -1,851* 
16 Росто-весовой индекс 41,65 1,42 3,41 43,21 1,66 -3,755*** 

17 Индекс Rohrera,  
усл. ед. 1,45 0,16 10,89 1,25 0,15 4,504*** 

18 BMI усл. ед. 25,40 3,90 15,37 22,40 2,46 2,727** 
19 Индекс Manouvriera 90,86 4,44 4,89 91,09 2,82 -0,185 

20 Тазо-плечевой индекс,  
усл. ед. 68,74 4,39 6,38 69,93 2,40 -0,963 

Обозначения: p≤0,05*, p≤0,01**, p≤0,001*** 
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Рис. 1. Профиль строения тела
членов мужской сборной коман-
ды Польши по классической

борьбе (n=13).

Выводы:
1. Многолетняя спортивная подготовка в классичес-
кой борьбе, а также связанный с этим отбор наи-
более талантливых спортсменов, оказывают суще-
ственное влияние на строение их тела. Спортсмены,
специализирующиеся в классической борьбе, ха-
рактеризируются большой величиной диаметра
предплечья, а также средней массы тела. Среди
исследуемых показателей в семи случаях обнару-
жена статистически достоверная разница по отно-
шению к контрольной группе.

2. Пропорции строения тела борцов, специализиру-
ющихся в классической борьбе (индекс Rohrera,
тазо-плечевой, BMI, Manouvriera), отчетливо ука-
зывают на их атлетическое строение, выраженный
мужской тип с правильной массой тела и средней
длиной нижних конечностей.

3. Отдельные показатели строения тела борцов взаи-
мосвязаны с уровнем их спортивного мастерства,
тренировочным стажем и дифференцируются в
зависимости от весовой категории спортсменов. C
увеличением массы тела количество и уровень та-
ких связей существенно изменяется.
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Taблицa 2 
Корреляционные связи отдельных соматических показателей с тренировочным стажем и уровнем спортивного 

мастерства членов мужской сборной команды Польши по классической борьбе (n=13) 
 

 

Легкие категории 
(54-66 kg), n=5 

Средние категории (74-
84 kg), n=4 

Полутяжелая и 
тяжелая категория 
(96-120 kg), n=4 Соматические показатели 

спортивны
й уровень 

тренирово
чный стаж 

спортивны
й уровень 

тренирово
чный стаж 

спортивны
й уровень 

трениров
очный 
стаж 

Масса тела, кг -0,97 0,57 0,76 -0,94 -0,37 0,81 
Длина тела, см -0,91 0,37 0,17 -0,78 -0,57 0,05 
Длина тела cидя, см -0,13 -0,51 0,25 -0,73 -0,57 0,30 
Длина верхней конечности, cм -0,82 0,69 0,41 -0,99 -0,08 -0,90 
Длина нижней конечности, cм -0,71 0,86 0,15 -0,80 0,40 -0,78 
Ширина плеч, см (a-a) 0,06 -0,83 0,19 -0,93 -0,90 -0,37 
Ширина таза, см (ic-ic) 0,54 0,04 0,84 -0,88 0,06 0,84 
Ширина локтя, см -cl 0,29 -0,42 -0,23 0,02 -0,70 -0,79 
Ширина колена, см (epl-epm) -0,12 -0,22 0,29 -0,96 -0,82 0,44 
Диаметр предплечья, см -0,80 0,11 -0,53 0,63 -0,69 -0,76 
Диаметр голени, см -0,92 0,58 0,93 -0,33 -0,53 -0,22 
Удельный вес,  г/cm3 

0,34 -0,80 -0,95 0,61 -0,19 -0,95 
Жировая масса тела, % -0,34 0,80 0,95 -0,61 0,18 0,95 
Активная масса тела, % 0,34 -0,80 -0,95 0,61 -0,18 -0,95 
Поверхность тела, m2 

-0,44 -0,25 0,20 -0,77 -0,57 0,23 
Росто-весовой индекс 0,88 -0,61 -0,31 -0,32 0,06 -0,69 

Индекс Rohrera, усл. ед. -0,88 0,61 0,33 0,29 -0,08 0,71 
BMI усл. ед. -0,93 0,60 0,59 -0,06 -0,18 0,76 
Индекс Manouvriera -0,34 0,78 0,12 -0,81 0,52 -0,46 

Тазо-плечевой индекс, усл. ед. 0,35 0,47 0,51 0,44 0,61 0,85 
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Annotation. This study describes the history of the application
of genetics in sport and the present achievements in this field.
We review the main directions in genetics with regard to sport:
population genetics, popular in the second half of the 20th century,
based on studies of the phenotypic characteristics,  without
genotype pattern recognition; the beginning of research on
genotype characteristics with genotype pattern recognition,
and recent achievements in molecular biology, after the
completion of ‘The Human Genome Project’  in 2003.
Key words: sports, genetics, population genetics, molecular
research
Анотація. Ченшик П., Мацеєвська А., Савчук М., Кру-
пецький К., Радзієвський П. Генетичні дослідження  в
спорті  – історичний  огляд. В статті аналізується історія
застосування та сфера застосування генетичних досліджень
в спорті. Наводяться відомості про застосування різних типів
генетичніх досліджень в спорті, таких як: популяційна гене-
тика – популярний метод генетичних досліджень в другій
полові двадцятого століття, яких базується на вивченні фе-
нотипічних параметрів без дослідження генетичних зразків;
а також, перші відомості про застосування генетичних ха-
рактеристик генетичних зразків з урахуванням сучасних
досягнень молекулярної біології, після оприлюднення науко-
вого проекту ‘The Human Genome Project’  в 2003 році.
Ключові слова: спорт, генетика, популяційна генетика,
молекулярні дослідження.
Аннотация. Ченшик П., Мацеевска А., Савчук М., Кру-
пецкий К., Радзиевский П. Генетические исследования в
спорте – исторический  обзор. В статье анализируется исто-
рия применения и поле деятельности генетических исследо-
ваний в спорте. Приводятся данные о применении различных
типов генетических исследований в спорте, таких как: попу-
ляционная генетика – популярный метод генетических иссле-
дований  во второй половине двадцатого века, основанный на
изучении фенотипических параметров без исследований ге-
нетических образцов; а также  данные о пионерских работах
применения исследования генетических характеристик гене-
тических образцов с учетом передовых достижений молеку-
лярной биологии, после презентации результатов научного
проекта ‘The Human Genome Project’ в 2003 году.
Ключевые  слова: спорт, генетика, популяционная генети-
ка, молекулярные исследования.

Introduction
Genetics is presently one of the most dynamically

developing fields of science. With its wide range of
influence and a large number of breakthrough
discoveries, it has constantly affected our world since
its very inception.

The changes induced by genetics in individual
spheres also concern sport. For many scientists
specializing in sports training, genetics is the most
promising of tool that may increase the functional
abilities of the human body (Bouchard et al. 1997, Booth
et al. 2002, MacArtur and North 2005 et al.). Great
expectations, and also great fears, associated with the
development of genetics are becoming even greater with
increasingly frequent examples of practical applications
of molecular technology in sport and its potential use in
the future.

In the years to come, genetic discoveries will
continue to affect sport with an increasing intensity.
The unprecedented progress in this domain makes us
believe that some theoretical applications of genetics
may soon become standard procedures.

The Aim of the Work
The aim of this work is to present the evolution

of the application of genetics in sport and its most
notable achievements.

Review of Literature on Genetics in Sport
An unquestionable father of modern genetics is

Czech monk Gregor Mendel, who in 1866 published his
‘Experiments of Plant Hybridization’, although the very
term ‘genetics’ was introduced by William Bateson in
as late as 1906. From its very inception as a separate
field of science (de facto in 1900, i.e. from the moment
when the principles of heredity were confirmed), genetics
has been deemed a possibility for developing other
branches of science, such as medicine or agriculture.
Initially, these were purely theoretical speculations, with
some scientists denouncing them as improbable visions
that could never be realized.

In the first half of the 20 th century, genetics was a
young and novice science. A low level of general
knowledge on genetics (resulting in limited research
funds) and poor publicity concerning its achievements
were a barrier that thwarted the realization of many
scientific visions. The application of genetics in sport
was not even considered at that point.

The first research concerning the practical
application of genetics in sport started in the 1960s and
1970s. Due to the low level of knowledge in the field of
molecular biology, the studies concerned mostly the
phenotypic characteristics in an unmeasured genotype
approach. The studies were based on the statistical
analysis of a given phenotype (or a set of genes) in the
population. The phenotypic variability, thus determined,
was the basis for studying the influence of genes on
individual characteristics of the human body.

Initially these types of study concentrated on
structural traits, due to relatively simple research
procedures. The first of this kind was the publication
on genes influencing certain body proportions and
sizes, for example by Tanner and Israelsohn (1963),
Furusho (1968, 1974), Kovar (1977) and Wilson (1986).
In the following years, the subject matter was developed
considerably, and included the distribution of fatty tissue
in the body (Stunkard et al. 1986, Bouchard and Pйrusse
1988, Selby et al. 1989, Lucarini et al. 1990) or the
proportion of muscle fibers.

Relatively later, scientists attempted to relate
genetic discoveries to the functional aspects of the
human body. One of the main direction here was the
functioning of the circulatory and respiratory systems.
One should mention here studies on the genetic
conditioning of blood pressure or maximal oxygen intake
(Arkinstall et al. 1974, Havlik et al. 1980, Adams et al.
1986, Fagard et al. 1987, Mongeau 1987, Redline et al.
1987, Rybicki et al. 1990 and others).
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At the same time, many other interesting studies
were carried out which concentrated on the genetic
conditioning of motor abilities that were specific to
physical effort and sport (Marisi 1977, Szopa 1982, 1986,
Wolaсski et al. 1980, Williams and Gross 1980, Kovar
1974, 1981 (p 348), Engstrom and Fischbein 1977, Malina
and Mueller 1981, Venerando and Milani-Comparetti
1972, Skіad 1973, 1975 and others). The effect of those
studies was the development of ‘heritability indexes’,
which enabled the division of motor abilities into
strongly- and weakly influenced by genes (which in an
obvious fashion can be related to trainability).

This type of information has been and is still
very valuable for coaches responsible, among other
things, for initial selection. They indicate those factors
which should be taken into consideration first. There
are some notable contributions by Polish scientists,
such as Szopa (1983, 1985, 1986), Szopa and Mleczko
(1987) and Wolaсski and Kasprzak (1979).

Initially, a low state of knowledge in the area of
molecular biology significantly limited the availability
of research procedures. The performance of human
genotype analysis (the aforementioned measured
genotype approach) was impossible in those times. All
the works on genetics in sport were based on methods
used in the quantitative traits. One should mention here
the analysis of family similarities, the twin method, or
the method of adopted children.

The main advantage of these research techniques
is the lack of greater technical problems with their
determination (during their determination, usually no
technologically advanced instrumentation was used). From
a modern point of view, one needs to state that those
methods had many more disadvantages than virtues.

The first problems with determination in those
studies was the collection of suitable material (especially
when it came to the size of the examined sets). The
performance of studies on twins or adopted children
narrowed the possibility of wider or truly representative
scientific reports.

The greatest disadvantage of the aforementioned
techniques was the interpretation of the results and the
possibility of their effective use in reality. The
quantitative traits could not be applied in the analysis
and the interpretation of individual conditioning.  The
heritability determined by this method is a population
measure, which in general provides only statistical proof
for the participation of genetic factors in the quantitative
characterization of phenotypes.

Another issue, as important and also quite
controversial, was the separation of genetic and
environmental factors with regard to the influence on
individual phenotypes. In the initial period of genetic
studies, obtaining reliable data concerning that issue
was practically impossible.

Due to these and other difficulties, the
verification of widely accepted views and opinions from
those times was possible only some time later, along
with the development of knowledge and methodology
used in genetics.

Further development of studies concerning the
application of genetics in sport came along with progress
in molecular studies and the resultant increase in
available information on polymorphic markers in the
genome.

Some of the first studies on genetic markers were
carried out as early as 1968 during the Olympics in
Mexico. The analyses concerned the differentiation of
alleles in genes associated with blood groups and
vascular enzymes.

Some kind of continuation was undertaken in
1976 during the Olympics in Montreal in research aimed
at finding genetic markers associated with aerobic
efficiency (after Osinski 2003). Obviously, studies that
used the latest achievements in molecular biology in
the 1970s and 1980s were only a semblance, and the
introduction, to present research. However, it is the
development of those ideas and research that enabled
the determination of the first known ‘sport talent genes’
(Gaygay et al. 1998).

The end of the 1990s witnessed a growing number
of publications concerning the application of genetics
in sport, including prestigious journals. Sport
practitioners started considering that the presented data
might answer issues that they had not been able to solve
for a long time.

The work which organized the state of knowledge
on sport genetics was a 1997 article ‘Genetics of Fitness
and Physical Performance’ by Bouchard et al (1997). The
author analyzed and systematized the previous research
and attempted to forecast developments in the field. Many
of those speculations came true in the following years.

One of the most advanced projects on the role of
genes in sport was ‘The HERITAGE family study”
(HEalth, RIsk factors, exercise Training And Genetics)
commenced in 1992. All the work associated with the
project was divided into 3 stages, performed during 1992-
2004, and carried out at several scientific centers at the
same time (Indiana University, University of Minnesota,
Texas A&M University, Washington University and
Pannington Biomedical Research Center).

The main aim of the project was to determine the
influence of individual genes on the circulatory-respiratory
system, metabolism and hormonal regulation during aerobic
effort. Effort-induced metabolic changes were analyzed in
detail based on parameters such as  VO2max,  blood
pressure, HR, LA, glucose, free fatty acids)

The obtained results proved unambiguously that
the character and range of the metabolic changes, which
de facto determine the trainability of players and their
results, are the effect of gene expression regulation and
the variability in the amount of the resultant protein and
non-protein products.

Progress in studies on the human genotype in the
context of sport and recreation has been gradual and
multifaceted. Although some scientists tried to identify
further genes and alleles that differentiated individual
phenotypes, others concentrated on already mapped
genes which had been recognized as determinants of
individual traits. In both cases, the real breakthroughs
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started with the systematization and spread of information
on the human genome. (The full version of the human
genome took 13 years to finish in 2003, in the framework
of the international ‘Human Genome Project’ and a project
by the private corporation Celera).

The dynamics of developments in genetics since
that time is well described by the sheer number of
publications on the issue. For example, before 2000,
leading journals published about thirty works on genetic
markers in endurance sports, power sports and speed
sports and the genetic markers in the performed efforts
(in proportion 20:2:8), while after 2005, the proportion in
publications in the same journals was  53:23:32. What is
more important is that the number of such publications
is still growing (Roth 2007)

One of the first genes that was strictly related to
sport achievements was ACE gene, responsible for
encoding the angiotensin enzyme (for example regulating
the flow of blood in working muscles). An article by
Gaygay et al. (1998) is an early work that proved the
significance of ACE gene in endurance sports – insertion
form of the ACE gene is much more frequent among
rowers than in the general population. Others from early
studies on genetic markers concerned myostatin,
responsible for muscle tissue mass. (McPherron et al.
1997, Ferrell et al. 1999).

Another gene, which was relatively early related
to sport achievements was ACTN3, responsible, among
other things, for the proportion of muscle fibers. A
detailed review of studies on this gene and its
significance for power/speed sports was presented by
Bouchard et al (1997) and most recently by Roth (2007).

The aforementioned genetic studies are
obviously only a few examples. The number of genes
that have been mapped and related to sport
achievements is of course much higher and, what is
more important, it is dynamically growing. In 2001
researchers related only 29 genes to sport achievements.
In 2006, a significant correlation to sport results was
observed for 170 genes (Rankinen et al. 2006).
Importantly, the diversity of the examined sport-related
genetic influences increases.  Presently carried out
analyses not only concern genes responsible for
metabolic pathways or body structure, but even those
related to emotions and character types, such as AVPR1a
and SLC6A4 (Bachner-Melman et al. 2005).

The most frequently described genetic markers
are those which determine the body structure (e.g. GDF8,
ADRB2, ADRB3, NPY, VDR, LPL, IGF l and ACE),
hemodynamic phenotype (e.g. AGT, ADRB2, EDN l, ANG,
TGFB1), and muscle strength  (e.g. GDF8, VDR, COL1A1,
ACE), glucose and insulin metabolism (e.g. ADRB3) or
blood lipid and fat metabolism (e.g. Apolyprotein sample)
– after Sanocka and Kurpisz (2004).

The very evolution of views on the potential use
of genetics in sport has been interesting in itself. The
initial works concerned first of all the application of
genetics in the selection process. Osinski (2003, p. 89)
in one his works states: ‘there are certain possibilities,
thanks to the use of special genetic probes, to identify
exceptionally talented and  highly trainable individuals’.

Such claims will be even more justified if we
identify – among others – the gene that is the most
significant for a given element of performance. Bouchard
et al (1997) were even predicting that genes
‘unambiguously determining certain sport
predispositions’, in the case of endurance
predispositions, would be discovered between 2010 and
2015. Today we know already that establishing a genetic
factor that authoritatively decides on sport
predispositions is practically impossible (for example
due to the polygenecity of traits)

 Other examples of using genetics in sport is in
gene doping, or even the alteration of the human
genotype in order to create a ‘super-sportsman’. The
ethical side of this issue was discussed in ‘Genetics
technology and sport – ethical questions’ by Tamburrini
and Tдnnsjц (2005). Although some of the problems
described by the authors belong rather to the domain of
‘science-fiction’, the sheer dynamics of changes in
genetics does not allow the exclusion of any, even the
least probable possibility.

The possibility of practical applications of
genetics in sport have increased together with
developments in methods and research techniques used
in this field of science. Initially, genetics was used to
estimate the probability of achieving parameters that
were  significant for the level of sport expertise (the
most common estimation was based on family relations:
if a father and mother are tall, then their child will also be
tall). Many coaches responsible for training children
and youth still use such methods in their work. The
final verification of such presumptions (very often
erroneous) was possible thanks to the development of
molecular techniques.

Presently, the majority of works on the application
of genetics in sport, apart from ethical issues, concern
the multifaceted analyses and comparisons of alleles
from individual genes that determine the traits of the
human body and are perceived crucial from a sport
perspective. So far, the resulting information is used
mostly in the selection process. In the future, however,
its significance for sport practice and theory may
increase considerably.

The very range of influence and practical
application of genetics in sport in the future is very
difficult to predict. This is so, as it difficult to forecast
the moment of new genetic discoveries and the resultant
advances.  One such breakthrough discovery was the
PCR technique of DNA reproduction by Mullis, for
which he was awarded a Nobel Prize. It enabled things
that had been previously thought belong to the domain
of science-fiction, as it shortened the time of biochemical
reactions from a few years to a few dozen minutes. What
then will happen in the future?

Even today, the use of genetics in sport could be
much wider, starting from indices that could help draw a
correct training plan, to gene doping. The key issue
here (apart from technical problems which might be
considered temporary) is the ethical side of such actions
(Chrostowski 2005).
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The aforementioned facts show one more thing.
Genetics is one of those few branches of science in
which research is accompanied by the serious analysis
of its ethical consequences. In the history of science,
there have been many cases of achievements, the
implementation of which were controversial from the
very beginning (such as the invention of dynamite by
Alfred Nobel).

However, in sport the situation is opposite. Ethical
issues associated with the application of genetics for
sport purposes are widely discussed and analyzed,
anticipating the present possibilities of science. One
could mention here works by Lippi et al. (2004), Miah
(2002), Schneider and Friedmann (2006), and the
aforementioned ‘Genetics technology and sport – ethical
questions’ (Tamburrini and Tдnnsjц 2005).

Conclusion
The sense of using genetics in sport does not

seem to be questioned. This has been proven by diverse
research at various scientific centers in North America,
Asia, Australia and Europe. The financial support for
research is increasing quickly, together with the growing
number of research teams. Although ‘knowledge on
genetic predispositions in physical performance is still
at the level of early kindergarten’ (Sanocka and Kurpisz
2004), the very progress in genetics  that we witness
shows that it will surely be one of the crucial factors in
the future of sport.
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NIEKTÓRE ASPEKTY EDUKACJI
SPECJALISTÓW Z ZAKRESU KULTURY

FIZYCZNEJ W POLSCE
Edward Szczepanik

Wyższej Szkoły Menedżerskŕ w Warszawie

Adnotacje. W artykule prezentuje m. in.  ewolucję pojęcia
„menedżer” i zwraca uwagę na posiadanie przez menedżerów
cech przywódczych. W Polsce menedżerowie kultury fizycznej
zdobywają wiedzę na różnych poziomach co wykazuję w dalszej
części artykułu. Podejmuje również próbę wskazania cech
osobowościowych przydatnych menedżerowi kultury fizycznej.
Obecnie w Polsce ponad 70% uczelni stosuje Europejski System
Transferu Punktów (ECTS) (European Credit Transfer System),
który od wielu lat stosowany jest w krajach Europy Zachodniej
w ramach programu Sokrates – Erasmus. System ten ułatwia
naszym studentom wyjazd do uczelni zagranicznych (UE).
Kluczowe słowa: menedżer, menedżer kultury fizycznej,
edukacja menedżerska, lider, przywództwo.
Annotation. Szczepanik E. Some aspects of preparation of
experts of physical training in Poland. At the article evolution
of concept “manager” presented and paid attention to mastering
by managers by abilities of the chief. In Poland managers with
sports education receive knowledge at different levels. The author
lifts trying to show features of professional suitability of managers
with such education. Possibilities of learning of students on
European Credit Transfer System (ECTS) which is introduced in
regions of the Western Europe and is used within the framework
of program Sokrates-Erasmus. The system allows polish students
to receive education in the European Union.
Keywords: manager, manager of physical education, manager’s
education, leader.
Анотація. Щепанік Е. Деякі  аспекти підготовки спец-
іалістів  фізичної культури у Польщі. У статті презен-
тується еволюція поняття „менеджер” і звертається увагу на
володіння менеджерами керівничих властивостей. У Польщі
менеджери з фізкультури здобувають знання на різних рівнях,
що автор доводить в статті. Автор піднімає спробу показати
властивості придатності менеджерів фізкультури. Показано
можливості навчання студентів за Європейською кредитно
трансферною системою (ECTS), що впроваджена в регіонах
Західної Європи й використається в рамках програми Sokrates
– Erasmus. Система дозволяє польським студентам одержу-
вати освіту в Європейському Союзі.
Ключові слова: менеджер, менеджер фізкультури, менед-
жерська освіта, лідер.

Аннотация. Щепаник Э. Некоторые  аспекты  подготов-
ки специалистов физической культуры в Польши. У ста-
тье представляется эволюция понятия „менеджер” и обраща-
ется внимание  на овладение менеджерами способностями
руководителя. В Польше менеджеры с физкультурным обра-
зованием получают знания  на различных уровнях, которые
автор приводит в статье. Автор поднимает попытку пока-
зать особенности профессиональной пригодности менедже-
ров с таким образованием.
Показаны возможности обучения студентов по Европейской
кредитно трансферной системе (ECTS), которая внедрена в
регионах Западной  Европы и используется в рамках про-
граммы Sokrates – Erasmus. Система позволяет польским сту-
дентам получать образование в Европейском Союзе.
Ключевые слова: менеджер, менеджер физкультуры, ме-
неджерское образование, лидер.

1. Wieloznaczność pojęcia menedżer. Tak w
literaturze krajowej jak i zagranicznej, pojęcie menedżer
jest terminem wieloznacznym. W warunkach naszego
kraju, transformacji gospodarczej i nieuniknionego
procesu globalizacji rynku menedżer będzie różnie
postrzegany przez zespoły pracownicze i podmioty
gospodarcze.

Wyrażane są poglądy, iż określenie „menedżer”
zaczyna wychodzić z obiegu w młodszych i bardziej
technologicznie zaawansowanych organizacjach. Coraz
częściej zamiast menedżerów mamy do czynienia z
liderami zespołów, szefami projektów, koordynatorami,
czyli mówiąc ogólnie kadrą wykonawczą (A. Kozińska,
1999: 105).

Ulegając zmianie w nowoczesnych organizacjach,
pojęcie menedżer oraz role kierownicze przeistaczają się
w role doradczo-integrujące (E. Karpowicz, 2002: 15).
Poprzez praktykę, naukę, doświadczenie i refleksję
menedżer opanowuje funkcje zarządzania ze znakomitą
zręcznością, które staną się jego zdolnościami
przywódczymi.

Przywództwo w najnowszym rozumieniu oparte
jest na trzech podstawowych funkcjach:
- określeniu kierunku (pathfinding), kt óre polega na

propagowaniu wizji i misji, zaszczepieniu kultury i
pobudzaniu jej ogromnym transcendentnym
poczuciem celu: wiąże to system wartości i wizji z
potrzebami klientów i innych grup interesu za
pośrednictwem planu strategicznego,

- korelowaniu (aligning), tzn. gwarantowaniu, że
struktura organizacyjna, systemy i procesy operacyjne
wnoszą wkład w realizowanie przyjętej misji i wizji: nie
przeszkadzają jej, nie konkurują z nią, nie dominują
nad nią,

- uprawnieniu (empowering), wynikającemu z założenia,
że ludzie mają ogromne talenty, pomysłowość,
inteligencje i kreatywność.

Większość z tych zalet pozostaje jednak w
uśpieniu; jeżeli uda się osiągnąć prawdziwą korelację
działań, następuje zespolenie indywidualnego celu z
wizja organizacji – wszyscy zaczynają realizować jedną i
tę samą misję (S. R. Covery, 1997: 160). Podkreślenia
wymaga fakt, że nie każdy menedżer jest liderem. Lider
posiada zwolenników, bez których nie mógłby spełniać
swojej roli. Przywództwo nie oznacza pozycji,
przywilejów, tytułów czy pieniędzy. Przywództwo to
odpowiedzialność (P. F. Drucker, 1997: 14).

© Edward Szczepanik, 2009

mailto:radziejow@mail.ru


159

W związku z tym, chcę przedstawić niektóre
problemy kształcenia menedżerów w Polsce.

W obszarze działania ponad 130 szkół wyższych
państwowych i ok. 300 niepaństwowych wyższych szkół,
m. in. szk ół zawodowych, odnotowuje się duże
zróżnicowanie w zakresie przygotowania specjalistów o
profilu menedżerskim, w tym menedżerów z zakresu
kultury fizycznej.

Według P. F. Druckera poprawna, właściwa
definicja menedżera to uznanie go jako tego, który
odpowiada za zastosowanie i wykorzystanie wiedzy (P.
F. Drucker, 1994: 44).

J. Penc w swej pracy za menedżera uznaje„...
osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym,
posiadającą wielostronną wiedzę i umiejętności
niezbędne do kierowania ludźmi i zarz ądzania
organizacjami w warunkach niepewności i stałej
zmienności otoczenia, w którym te organizacje działają
(J. Penc, 1997: 209).

Inny pogląd dotyczący menedżera prezentuje J.
A. F. Stoner, który uważa, że „menedżer” to członek
naczelnego kierownictwa odpowiedzialnego za ogólne
zarządzanie organizacją. Ustala on politykę operacyjną i
steruje oddziaływaniami organizacji i jej otoczenia (J. F.
A. Stoner, R. E. Freemen, 1999: 32).

Menedżer (ang. manager) to „... kierownik lub
dyrektor wielkiego przedsiębiorstwa, kapitalistycznego
(M. Szymczak, 1997: 138), specjalista od organizacji i
zarządzania (Nowa Encyklopedia Powszechna, 1996: 164).

Najogólniej można przyjąć, że „menedżer to osoba
zarządzająca przedsiębiorstwem względnie wydzielonym
obszarem jego działalności. Termin „manager” związany
jest z wyłonieniem się tzw. kapitalizmu menedżerskiego,
który charakteryzował się powstaniem spółek
anonimowego kapitału (spółka kapitałowa) i oddzieleniu
w związku z tym funkcji własności przedsiębiorstwa od
funkcji zarządzania jego dzia łalnością . Osoby
upełnomocnione przez właścicieli przedsiębiorstwa do
kierowania na bieżąco jego działalnością i mające
charakter najemnej si ły roboczej przyjęto wówczas
nazywać menedżerami.

Obecnie terminem „menedżer” określa się
zarówno najemnych pracowników na wysokich
stanowiskach kierowniczych, jak również właścicieli
przedsiębiorstw bezpośrednio zaangażowanych w
zarządzanie nimi, co ma często miejsce w przypadkach
niższych podmiotów gospodarczych.

Z tej ostatniej definicji wynika, że w gospodarce
rynkowej w pojęciu „menedżera” mieszczą się osoby
sprawujące funkcje kierownicze na różnych szczeblach
kierowania i zarządzania, które kierują innymi ludźmi
(pracownikami) i zarządzają organizacjami oraz ponoszą
odpowiedzialność za efekty działalności gospodarczej
organizacji. Do tej kategorii osób można zaliczyć
dyrektorów, kierowników, prezesów, biznesmenów, a
także pracodawców różnorodnych podmiotów
gospodarczych.

Jeszcze do niedawna lansowany był pogląd, że
menedżerami zostawali ludzie, którzy byli absolwentami
uczelni ekonomicznych, łącznie ze Szkołą Główną

Handlową w Warszawie oraz 89 niepaństwowymi
szkołami, w tym Salezjańską Wyższą Szkołą Ekonomii i
Zarządzania w Łodzi.

W polskiej gospodarce rynkowej,
eurogospodarce i globalizacji gospodarki, menedżerowie
stali się stałym elementem każdej dziedziny gospodarki
narodowej, tak zmniejszającego się sektora gospodarki
państwowej jak i zwiększającego się sektora gospodarki
prywatnej. Kultura fizycznie to również dziedzina
gospodarki narodowej.

Współcześnie, mówiąc o menedżerze nie mamy
na myśli wyłącznie ekonomisty, absolwenta wyższej
uczelni ekonomicznej, ale obejmujemy absolwentów
różnych wyższych uczelni technicznych, nauk
organizacji i zarządzania, nauk humanistycznych, którzy
wykonują ten niezwykły zawód. Dziś menedżerami są
ekonomiści, ludzie świata techniki, sportowcy,
socjolodzy, psychologowie i inni przedstawiciele nauk
humanistycznych, którzy są  ch łonni nabywać
umiejętności do wykonywania zawodu menedżera.

Trzeba zdecydowanie stwierdzić, że nie każda
uczelnia, zwłaszcza niepaństwowa, stwarza takie szanse
na obecnym etapie. Jeśli studenci nie otrzymują
niezbędnej wiedzy w uczelni (brak bibliotek uczelnianych,
ograniczenia zakupu książek dla bibliotek, brak czytelni,
nie funkcjonowanie kół naukowych, itp.), a z racji
zamieszkania jest brak dostępu do specjalistycznych
bibliotek, ośrodków kultury, to nie mają ani możliwości
intelektualnego rozwoju, a luki ich wykształcenia szybko
wychwycą wyspecjalizowane komórki kadrowe,
zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) oraz pracodawcy.
Takich absolwentów pracodawcy niewątpliwie nie
zechcą zatrudniać. Odnosi się to również do podmiotów
gospodarczych z zakresu kultury fizycznej. Zbędni są
menedżerowie nie radzący sobie z inwestycjami
sportowymi, bezpieczeństwem na stadionach itp.

Ze względu na niskie kwalifikacje stawiane
kandydatom na studia, indeks wyższej uczelni otrzymuje
prawie każdy zgłaszający się do uczelni. Możemy więc
mówić o umasowieniu kształcenia na poziomie wyższym
i mamy na uwadze zjawisko masowych przyjęć z
jednoczesnym odstąpieniem od zasady jakościowego
doboru kandydatów. Nie jest to zjawisko nowe i
odnoszące się do Polski, bowiem występuje ono w wielu
państwach europejskich. Tam umasowienie studiów
było możliwe dzięki rozwojowi uczelni z założenia
oferujących „tanie wykształcenie”. Mając to na uwadze,
w wielu krajach ożyła tendencja do tworzenia takich
systemów, i choć wyższe szkoły zawodowe – filar reform
systemowych na poziomie wyższym – zaczęły
stosunkowo szybko odchodzić od przypisanych im
zadań, przyjmując cechy i funkcje uniwersytetów, to –
podobnie jak w Polsce przed kilkoma laty – praktycznie
powstają do dziś (K. Teichler, 1999).

Bardzo wiele mówi się w gremiach uczelnianych
(i nie tylko) o jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym,
zwłaszcza niepaństwowym. Dotychczas nie ma
jednoznacznego terminu, który to zjawisko by
definiował. Zdefiniowanie pojęcia jakości kształcenia jest
zdaniem szczególnie trudnym (A. Dudek, 2002: 56).
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Przyjęto prowizoryczny punkt widzenia, w którym
wysoką  jakość uznano jako pojęcie dwojako
zrelatywizowane:
1)kształcenie w danej uczelni charakteryzuje się wysoką

jakością, ponieważ uczelnia ta kszta łci lepiej niż
uczelnie „przeciętne”,

2)kształcenie w danej uczelni charakteryzuje się wysoką
jakością, ponieważ trwale i systematycznie uzyskuje
ona sumaryczny rezultat w postaci jakości „produktu”
– absolwenta, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności, a także dyspozycje

psychiczne oraz kompetencje społeczno-kulturowe
pozwalające na sprawne funkcjonowanie w
warunkach aktualnego rynku pracy,

b) przyswoił dyspozycje do samorozwoju i nauki
oraz umiejętności samokształcenia się, a także
zdolności adaptowania się do zmieniających się
wyzwań dynamicznego rynku pracy.

Swoistość wysokiej jakości kształcenia jako
szczególnego rodzaju usług polega więc na tym, że ów
‘produkt” – absolwent:
a)to kapitał ludzki rozpatrywany jako określona

podmiotowość, która dla uczelni jest nie tylko klientem
czy konsumentem, lecz także partnerem (J. Auleytner,
2000: 80);

b)odniesiony być musi do uwarunkowań i okoliczności,
które ową wysoką jakość „produktu” zweryfikują jako
osobę – podmiot oraz jako pracobiorcę.

2. Edukacja menedżerska w przygotowaniu kadr
z zakresu kultury fizycznej.

Problematyka edukacji menedżerskiej odnosi się
do studiów na kierunkach z zakresu kultury fizycznej w
Polsce, realizowana jest w oparciu o następujące
dokumenty normatywne:
- Ustawę z dnia 18 stycznia 1996r., o kulturze fizycznej.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 15 lutego 2005r., w sprawie stażu adaptacyjnego
i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Dz. U. Nr 33,
poz. 294).

Ustawa nawiązuje do art. 15 Ustawy z dnia 26
kwietnia 2001r., o zasadach uznawania nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87,
poz. 954 z 2002r., Nr 71, poz. 655 z 2003r., poz. 1864 z
2004r., Nr 96, poz. 959).

Cytowana pierwsza ustawa precyzyjnie określa
pojęcie kultury fizycznej. W art. 1 tejże ustawy określa
się , że „...kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej,
chronionej przez prawo. Obywatele, bez względu na
wiek, płeć, wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj
niesprawności – korzystają z równego prawa do różnych
form kultury fizycznej. W art. 2 tej ustawy określa się
zasady działalności w sferze kultury fizycznej, a także
zadania organów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego, klubów sportowych oraz innych
podmiotów w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji
procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i
rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji
ruchowej.

Dalej czytamy, że podstawowymi celami kultury
fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój
psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli,
realizowanymi przede wszystkim poprzez:
- wychowanie fizyczne,
- sport,
- rekreację ruchowa,
- rehabilitację ruchową oraz
- piśmiennictwo.

Ustawa określa strukturę organizacyjną kultury
fizycznej w naszym kraju, zakres wychowania
fizycznego, realizowany na różnych poziomach, sport,
sport profesjonalny, odpowiedzialność dyscyplinarna i
rozstrzyganie sporów w sporcie, strukturę rekreacji i
rehabilitacji, kadrę kultury fizycznej a także zasady
bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej i przepisy
prawne.

Rozporządzenie MENiS zawiera szczegółowe
wymagania wobec specjalistów z zakresu kultury
fizycznej, uznawalności wykształcenia i uprawnień
nabywanych w kraju i obszarze Unii Europejskiej.

W Polsce kształcenie specjalistów z zakresu
kultury fizycznej odbywa się na różnych poziomach:
średnim, pomaturalnym i wyższym. Na poziomie średnim
prowadzone są szkoły tzw. sportowe, podobnie takie
kszta łcenie reaktywowane jest w szkołach
pomaturalnych.

Inną  formą  dokształcania tych osób jest
organizowanie różnorodnych kursów 2 – 4 miesięcznych,
które określane są jako kursy instruktorskie, sportu i
rekreacji, trenerskie i menedżerskie.

Menedżerów z zakresu kultury fizycznej w Polsce
kształci się na poziomie wyższym wyłącznie na uczelniach
wyższych Akademiach Wychowanie Fizycznego,
Wydziałach uniwersyteckich, wyższych uczelniach
niepublicznych. W licznych przypadkach menedżerowie
z zakresu kultury fizycznej nie posiadają wiedzy
teoretycznej z tego zakresu, ale legitymują  się
długoletnim stażem pracy w kulturze fizycznej i
doświadczeniem. Specjalność menedżera kultury
fizycznej w Polsce nabiera dużego znaczenia i wymaga
legitymowania się wyższym wykształceniem.

Inwestycje kultury fizycznej jak stadiony, boiska,
hotele, turystyka, transport, bezpieczeństwo na
stadionach itp., to również przedsięwzięcia wielkiego
biznesu. Aby nimi zarządzać niezbędne jest pozyskiwanie
ludzi najbardziej wartościowych tak po względem
merytorycznym jak i etycznym. Ten ostatni element w
Polsce zapisał się negatywnie. Ponad 120 pracowników
różnego szczebla w ubiegłym roku zostało
aresztowanych za korupcje. Byli to menedżerowie
różnego szczebla – kierownicy klubów sportowych,
zawodnicy sportowi, sędziowie, działacze i
menedżerowie kultury fizycznej i sportu.

Polskie władze państwowe w tym kultury fizycznej
podjęły działania zmierzające do zneutralizowania tych
patologicznych zjawisk w obszarze kultury fizycznej.
Niezbędni są nowi ludzie – menedżerowie otwarci na
rozwój kultury fizycznej, etyczni, wykształceni, otwarci
na świat.
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Te cechy winny być kształtowane w obszarze
społecznym, ale również na wyższych uczelniach.

W Akademiach Wychowania Fizycznego w
Polsce, na wielu wydziałach kultury fizycznej, na
uniwersytetach oraz Polskiej Akademii Sportu, której
głównym partnerem jest Wyższa Szkoła Kultury i
Turystyki im. Haliny Konopackiej kształci się studentów
na kierunkach:
- kierunek fizjoterapia,
- kierunek sport,
- kierunek kosmetologia.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł
zawodowy licencjata określonej specjalności, natomiast
po studiach II stopnia absolwenci uzyskują stopień
magistra.

Uczelnie akademickie o profilach kultury fizycznej
i sportu dysponują właściwą kadrą naukową, bazą
dydaktyczną i sportową, obiektami sportowymi, domami
– akademikami studenckimi oraz laboratoriami. Uczelnie
o tym profilu cieszą się dużą popularnością. Dla
przykładu w AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie
aktualnie studiuje ok. 6500 studentów, a na pierwszym
roku ponad 2900 osób.

Obecnie w Polsce ponad 70% uczelni stosuje
Europejski System Transferu Punktów (ECTS) (European
Credit Transfer System), który od wielu lat stosowany
jest w krajach Europy Zachodniej w ramach programu
Sokrates – Erasmus. System ten ułatwia naszym
studentom wyjazd do uczelni zagranicznych (UE).

Realizacja programów dydaktycznych w tym
wyjazdy i pobyty naszych studentów do różnych uczelni
zagranicznych wydatnie wpływa na wartość
absolwentów uczelni ze specjalnością kultura fizyczna.

Absolwenci tych uczelni są  cennymi i
poszukiwanymi specjalistami w ośrodkach
zagranicznych różnych państw UE i poza nią.

Polska przygotowuje się do Mistrzostw Europy
w piłce nożnej EURO – 2012. Planowane są bardzo
poważne inwestycje – budowa stadionów sportowych
o światowych standardach, dróg, hoteli i wszelkiej
infrastruktury związanej z tym wydarzeniem.

Przed uczelniami kultury fizycznej – sportu stoją
wielkie wyzwania sprowadzające się do przygotowania
specjalistów różnych branż z obszaru kultury fizycznej i
sportu w tym menedżerów. Winni się oni legitymować
według mnie takimi cechami jak:
- pełnym zaangażowaniem dla kultury fizycznej,
- wiedzą i umiejętnościami kierowania zespołami,
- umiejętnościami rozwiązywania problemów, lokalnymi

ale również w skali globalnej,
- wizją rozwoju procesów, kierunków w obszarze kultury

fizycznej,
- znajomością (perfekcyjną) języków obcych,
- godnym wykonywaniem obowiązków (bez łapownictwa

i innych działań patologicznych).
B. Wiernek uważa, że aby zasłużyć na miano

menedżera globalnego, każdy menedżer powinien
doskonalić się w następujących obszarach:
- tworzenie i stosowanie strategii,
- zarządzanie zmianami,

- zarządzanie w warunkach różnorodności kulturowej,
- projektowanie elastycznych struktur organizacyjnych

i działań w nich,
- radzenie sobie ze stresem,
- współpraca z innymi, praca w zespole,
- znajomość więcej niż jednego języka obcego, służąca

zdobywaniu i przekazywaniu informacji,
- uczenie się i organizowanie transferu wiedzy w ramach

organizacji,
- umiejętności wchodzenia w godne alianse i działania

w warunkach wysokiego poziomu wzajemnej
uczciwości,

- umiejętności wprowadzania pomysłów w życie,
- umiejętności podejmowania ryzyka i

eksperymentowania,
- rozwijanie i utrzymywanie wysokiego poziomu

aktywności,
- umiejętności percepcji światowych granic (B. Wiernek,

1999: 25).
Reasumując należy stwierdzić, że w zakresie

edukacji menedżerskiej odbiegamy od państw
stowarzyszonych w Unii Europejskiej, ale osiągnięcie
wyższego poziomu kształcenia menedżerów, w tym
menedżerów kultury fizycznej jest możliwe.
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