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ВПЛИВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ПІДГОТОВКИ НА ХАРАКТЕР УЧБОВОЇ 

ПРАЦІ У ВУЗІ
Ажиппо О.Ю.

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди
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Анотація. В даній статті аналізується вплив шкільної 
загальноосвітньої підготовки на якість учбової праці студента у 
вузі, а також розглядаються чинники, що об’єктивно впливають 
на студентів під час їхнього навчання у вузі. Можливості і ба-
жання молоді вчитися у вузі залежить від професійних інтересів 
і відношення до вибраної професії. Сьогодні на педагогічні фа-
культети університетів нерідко поступають хлопці і дівчата ча-
сом слабо орієнтовані в області вибраної спеціальності. Керую-
чись під час вступу до вузу переважно соціальними мотивами, 
маючи поверхневі знання про майбутню трудову діяльність, сту-
денти, як правило, ще не мають глибоко усвідомлений інтерес 
до неї. 
Ключові слова: загальноосвітня підготовка, якість навчання, 
студент.
Аннотация. Ажиппо А.Ю Влияние общеобразовательной 
подготовки на характер учебного труда в вузе. В данной ста-
тье анализируется влияние школьной общеобразовательной под-
готовки на качество учебного труда студента в вузе, а также рас-
сматриваются факторы, которые объективно влияют на студентов 
во время их обучения в вузе. Возможности и желание молодежи 
учиться в вузе зависит от профессиональных интересов и от-
ношения к выбранной профессии. Сегодня на педагогические 
факультеты университетов нередко поступают ребята и девушки 
временами слабо ориентированные в области выбранной специ-
альности. Руководствуясь во время вступления в вуз преимуще-
ственно социальными мотивами, имея поверхностные знания о 
будущей трудовой деятельности, студенты, как правило, еще не 
имеют глубоко осознанный интерес к ней. 
Ключевые слова: общеобразовательная подготовка, качество 
обучения, студент.
Annotation. Aghyppo A.U. Infl uence of general educational prep-
aration on character of educational work in high school. Infl uence 
of school general educational preparation on quality of educational 
work of the student in high school is analyzed. Factors which objec-
tively infl uence students during their training in high school are exam-
ined. Opportunities and the desire of youth to study in high school 
depends on professional interests and the attitude to the chosen trade. 
Today on pedagogical faculties of universities the youth poorly fo-
cused acts in the fi eld of the chosen speciality. In an effective date 
in high school they are guided by social motives. They have a super-
fi cial knowledge about the future labour activity. Students have no 
deeply realized interest to it.
Key words: general preparation, quality of teaching, student.

Вступ.
Рівень довузівської загальноосвітньої під-

готовки багато в чому позначається на якості під-
готовки майбутнього вчителя. Але в той же час, ми 
часто зустрічаємося з такими фактами, коли, ви-
сокий рівень загальноосвітньої підготовки не дає 
переваги частині студентів в оволодінні професій-
ними знаннями, уміннями і навичками. І, навпаки, 
коли невисокий рівень загальноосвітньої підготов-
ки, в поєднанні з наполегливою учбовою працею, 
дозволяє студентам успішно навчатися у вузі і готу-
ватися до професійної діяльності.

Подібні суперечності вузівської діяльності 
походять від дії різних факторів, але головним з 
них, на наш погляд, є сформована в шкільні роки 
готовність до наполегливої систематичної учбової 
праці. Психологами, що займаються, проблемами 
учбової діяльності, наголошується, що успішність 
навчання, як і продуктивність будь-якої іншої розу-
мової діяльності, залежить в першу чергу від рівня 
© Ажиппо О.Ю., 2009

інтелектуального розвитку людини, хоча значний 
вплив на неї можуть зробити такі особливості осо-
бистості, як спрямованість інтересів, рівень дома-
гань і ін. Чималу роль в успішності оволодіння зна-
ннями грає і працьовитість [1, с.112].

Дослідження виконано згідно напрямків прак-
тичної діяльності факультету фізичної культури Хар-
ківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Враховуючи вищевикладене, метою нашого 

дослідження було: по-перше, вивчити шкільні уста-
новки, стереотипи, відношення до учбової праці у 
студентів і, по-друге, проаналізувати в якому ступе-
ні рівень загальноосвітньої підготовки впливає на 
якість учбової праці у вузі.

Методи дослідження: аналіз педагогічної, со-
ціологічної  літератури, спостереження, аналіз доку-
ментів, різні види анкетування та опитування.

Результати дослідження їх обговорення.
Аналіз одержаних даних дозволяє зробити 

висновок про те, що більшість опитаних студентів 
в шкільні роки знаходилася в класних колективах, в 
яких панувала атмосфера далека за своєю суттю від 
“культу навчання”. Так, на питання анкети: “Як Ви 
вважаєте, чи добросовісно відносилася більшість 
членів вашого класу до учбової праці?” - одержа-
ні наступні відповіді: 19,6% опитаних відповіда-
ють: “більшість членів класу сумлінно відносилася 
до учбової праці”; 46,5% вважають, що таких було 
зразково половина класу; 33,9% указують, що лише 
незначна частина учнів сумлінно відносилося до 
навчання. Подібний стан речей відображається і на 
взаємній вимогливості школярів один до одного. 
Обстановка, коли лише вчитель і батьки вимагають 
високої якості навчання, не сприяє формуванню 
позитивної громадської думки класу з цього пи-
тання. Більшість студентів по відношенню до по-
рушників дисципліни і ледарів займала в шкільні 
роки нейтральну позицію. На питання анкети: “Як 
Ви, коли навчались в школі, відносилися до одно-
класника, який несумлінно відносився до учбової 
праці, спізнювався, пропускав заняття?” - одержа-
ні наступні відповіді: не засуджував, вважав, що 
це може трапитися і зі мною - 15,4%; не обертав 
уваги - 15,6%; хоча в душі і засуджував, але нічо-
го такому однокласнику не говорив - 22,3%; вика-
зував свою незадоволеність, намагався переконати 
його змінити своє відношення до навчання - 13,6%; 
брав участь в колективному обговоренні таких од-
нокласників - 17,8%; намагався надати йому допо-
могу 15,3%. Подібний стан речей спостерігається 
і у вузі. Як правило, в шкільні роки закладається 
фундамент успішної діяльності студента у вузі. 
Самооцінка деяких вихідних даних, які напряму 
впливають на неї, виглядає таким чином (табл. 1.). 
З певною часткою умовності, можна зробити ви-
сновок, що формування таких особових якостей 
важливих для майбутнього вчителя, як “інтерес до 
учбової роботи” і “готовність до самоосвіти”, від-
бувається на недостатньо високому рівні. І, якщо в 
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шкільні роки недостатньо розвинений інтерес учнів 
до учбової роботи дозволяє (за рахунок організації 
роботи школярів в класі і систематичного контролю 
вчителя за їх діяльністю) частині з них добиватися 
непоганих учбових показників, то у вузі вони різко 
знижуються. “Школу я закінчив непогано, - пише 
студент першого курсу, - в кишені лежав “відмін-
ний атестат”. І ось вчорашній школяр перетворився 
на людину дорослу і відповідального студента. Але, 
як це ні сумно, нова сходинка на життєвому шляху 
нічого мені не додала. Виявилося, що працювати 
самостійно, без контролю, я не навчився. Інтерес до 
навчання пропав начисто” [3, с.32].

Сумним фактором є і те, що школа не сфор-
мувала у основної маси студентів готовності до са-
моосвіти, яку вчитель повинен підтримувати і ви-
ховувати в собі все життя. Адже сьогоднішній час 
характеризується небувалим зростанням наукової 
інформації, генералізацією ідей і знань, посиленням 
інтеграції і одночасно диференціації наук. Швидке 
старіння і оновлення наукових знань, техніка і тех-
нології ставить задачу формування у вчителя умінь 
постійно поповнювати і обновляти знання, підви-
щувати свою професійну кваліфікацію.

Такі якості, як дисциплінованість, самостій-
ність і відповідальність, середньорозвинуті у до-
статньо великої групи студентів, дуже активно ви-
являються на відношенні студентів до учбової праці 
у вузі. Так, наприклад, були вивчені деякі проблеми 
динаміки учбово-виховного процесу на трьох пер-
ших курсах. Виявилося, що лінь як головна причи-
на слабкого навчання назвали 24% першокурсників-
трієчники; 30% - студентів II курсу; близько 50% 
- студентів ІІІ курсу [2, с.25]. Коли самі студенти 
наголошують на ліні, як основний фактор слабко-
го навчання, дане явище обернено пропорційно до 
активної позиції. І, хоча це характерно не для біль-
шості студентів, воно не може не привернути уваги 
і актуалізувати проблему виховання свідомого і ак-
тивного відношення школярів і студентів до учбо-
вої праці.

Приведені вище дані дозволяють зробити ви-
сновок про те, що у більшості студентів в шкільні 
роки формувалася не свідома дисципліна учбової 

праці, а дисципліна примушення, заснована на що-
денному і постійному контролі батьків і вчителів. 
Вузівські ж методи навчання припускають наяв-
ність навиків учбової праці в умовах самоконтролю 
і самодисципліни. І, як показує практика, висока 
якість довузівської загальноосвітньої підготовки не 
є гарантією наявності цих навиків. Так, на питан-
ня анкети: “Який характер Вашої учбової праці у 
вузі?” були одержані наступні відповіді (табл. 2).

Як видно з таблиці, свідоме, добросовісне 
відношення до учбової праці з елементами ініціа-
тиви і самостійності проявляють 27,2% колишніх 
відмінників, 7,0% вчилися на “добре” і “відмінно”, 
3,2% - на “задовільно” і “добре” і 5,2% - в основно-
му на “задовільно”. І, що показове, таке відношен-
ня до навчання дозволяє 3,8% студентів із слабкою 
загальноосвітньою підготовкою відмінно вчитися у 
вузі, і, навпаки, безвідповідальне відношення різко 
знижує показники у студентів, що вчилися в школі 
на “добре” і “відмінно”.

Подібні дані були одержані і в інших дослі-
дженнях, наприклад. московські соціологи зістави-
ли середній бал по атестату у випускників школи і 
їх успішність на першому курсі у ряді вузів країни. 
В результаті з'ясувалося, що у 70% студентів, серед-
ній бал який по атестату рівний “відмінно”, вчаться 
у вузі на “добре” і “задовільно”, 25% - на “відмін-
но” і “добре”, а 5% - в основному на “задовільно” 
[5, с.113].

Аналіз одержаних даних дозволяє говорити 
про те, що вузівська система навчання не сприяє 
формуванню готовності до творчості, ініціативно-
го підходу студентів до оволодіння професійними 
знаннями. Зразково половина студентів, незалежно 
від якості їх шкільної праці, без особливої напруги 
займаються у вузі. А частина з них проявляє повну 
безвідповідальність і низьку свідомість, що свід-
чить про недоліки, як в організації учбового про-
цесу, так і в контролі за кінцевим результатом у ви-
хованні студентів.

Загальноосвітня підготовка впливає не тіль-
ки на характер учбової праці студентів у вузі, але 
і на дотримання ними правил внутрішнього розпо-
рядку і активність на заняттях. Так, студенти з ви-

Таблиця 1.
Самооцінка рівня сформованості особистісних якостей в шкільні роки

(в % до числа опитаних)

Якості Сильно Середнє Слабо Зовсім ні

Дисциплінованість 28,7 61,9 9,4 0

Самостійність 35,9 45,9 16,6 1,6

Інтерес до учбової роботи 12,2 56,9 25,4 5,5

Відповідальність 44,8 43,6 9,9 1,7

Готовність до самоосвіти 11,6 45,9 35,4 7,1

Активність в суспільній роботі 24,3 33,7 29,8 12,2
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соким рівнем загальноосвітньої підготовки менше 
здійснюють пропусків занять (майже в два рази в 
порівнянні з групою студентів із задовільною за-
гальноосвітньою підготовкою); систематично вико-
нують домашні завдання, активніше працюють на 
семінарських і практичних заняттях. Проте необ-
хідно відзначити, що високий рівень загальноос-
вітньої підготовки по відношенню до дисципліни 
учбової праці найбільш яскраво виявляється лише 
в систематичності підготовки до занять. Колишні 
відмінники і студенти, що вчилися в школі на “до-
бре” і “відмінно”, спізнюються і пропускають за-
няття, не всі регулярно готуються до занять і т.п. 
Все це, разом з впливом інших факторів (адаптація, 
незадоволеність вибором професії і ін.), призводить 
до того, що лише кожний третій підтверджує свої 
шкільні оцінки.

Матеріальне положення студентів багато в 
чому позначається на якості учбової праці студен-
тів. Проведене нами дослідження виявило, що ціл-
ком задоволених своїм матеріальним положенням 
виявилося 21,2% студентів, частково - 18,6% і неза-
доволених -53,5%. Утруднялися відповісти - 6,7%. У 
зв'язку з цим багато студентів стаціонару вимушено 
суміщати отримання освіти у вузі з постійною або 
тимчасовою роботою. Крім того, до 90% опитаних 
користуються постійною матеріальною допомогою 
батьків і родичів.

За нашими даними студенти, задоволені ма-
теріальним положенням, найбільш активні в на-
вчанні, проявляють свідомість і ініціативність в 
оволодінні знаннями. Для них менш характерна 
“штурмівщина” і не систематичність в підготовці 
до занять. Але в той же час, одержані дані говорять 
про те, що підвищений ступінь незадоволеності 
студентів матеріальним положенням може не тільки 

утрудняти, але і стимулювати високу якість учбової 
праці. До цієї групи увійшли студенти, які не одер-
жують допомоги від батьків - (10,8% від загально-
го числа опитаних). Серед них відмінників - 12,6%, 
які вчаться на добре і відмінно - 35,8% і встигаючих 
в основному на задовільно - 5,3% (найнижчий по-
казник по всіх групах). Для цієї категорії студентів 
стипендія і додатковий заробіток є важливим мате-
ріальним стимулом учбової праці.

Бюджет студента складається з різних дже-
рел: стипендії, допомоги батьків і родичів, тимча-
сового або постійного заробітку. Джерела бюджету 
прямо впливають на ступінь задоволеності студен-
тів матеріальним положенням і на відношення до 
учбової праці. Найнижчі показники якості учбової 
праці у студентів, що мають не постійну, а випад-
кову роботу (15,6% від числа опитаних). Це, як 
правило, пов'язано з пропусками занять, непідго-
товленістю до них і т.д., що негативно позначається 
на учбових показниках. У непрацюючих студентів 
якість учбової праці знаходиться в межах середньо 
статичних.

Найцікавіші дані (гіпотетично нами не пе-
редбачувані) одержані в результаті опитування по-
стійно працюючих студентів (20,7%). Ці студенти 
діляться як би на два типи: перший - проявляє мак-
симум активності і наполегливості в учбовій праці, 
другий-повну безвідповідальність. Перший тип дає 
найвищий (по всіх групах працюючих і непрацю-
ючих студентів) відсоток відмінників, а другий – 
студентів, які вчаться в основному не задовільно. 
Тобто, виявляється одна з суперечностей поєднан-
ня навчання у вузі з роботою. В першому випадку, 
праця не затуляє основної діяльності студентів - на-
вчання, в другому, трудова діяльність стає доміную-
чою і відсовує навчання на другий план. Характер-

Таблиця 2.
Вплив загальноосвітньої підготовки на характер учбової праці у вузі

(в % по групах опитаних студентів)

Характер учбової праці
у вузі

Якість шкільної учбової 
праці в (балах)

Коефіцієнт 
зв'язаності,

r

В
 о
сн
ов
но
му

 н
а 

“в
ід
мі
нн
о”

В
 о
сн
ов
но
му

 н
а

“в
ід
мі
нн
о-
до
бр
е”

В 
ос
но
вн
ом
у н
а

“д
об
ре

 - з
ад
ов
іль
но

”

В
 о
сн
ов
но
му

 н
а

“з
ад
ов
іл
ьн
о”

Постійно вчуся з повною віддачею сил, прагну дізнатися 
більше, ніж передбачено програмою і завданнями 27,2 7,0 3,2 5,2

r=0,624
p=0,001

Постійно вчуся з повною віддачею сил, але вивчаю тільки те, 
що передбачене програмою і завданнями 27,5 22,3 12,9 10,5

Вчуся не з повною віддачею сил, іноді не виконую завдання 33,9 45,8 62,9 48,3

Вчуся не з повною віддачею сил, часто не виконую завдання 3,0 10,6 8,1 19,6

Практично не готуюся до занять, підготовку по предметах 
відкладаю на час сесії 6,4 14,3 12,9 16,4
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но, що студенти, у яких трудова діяльність стоїть 
на першому місці, частіше за все покидають вуз за 
власним бажанням.

Подібне положення справ, але тільки із стар-
шокласниками, наголошується і в США. Ось що із 
цього приводу пише на сторінках “Вчительської 
газети” доктор педагогічних наук В. Піліповський: 
“Як відомо, шкільна молодь в США прагне підро-
бити “за сумісництвом з навчанням, вважаючи це 
в порядку речей. За наявними даними, цим займа-
ються 70% американських старшокласників. При-
чому, у 40% з них оплачувана робота віднімала від 
11 до 25 годин в тиждень і давала заробіток від 50 
до 125 доларів. Але при цьому з'явилася така за-
лежність: чим більше старшокласники працюва-
ли, тим гірше ставала їх успішність. Американські 
соціологи поки не вважають, що їм вдалося вста-
новити тут причинно-наслідковий зв'язок, про-
те, ці дані говорять самі за себе. Не випадково в 
США все ще дебатується питання про те, як пови-
нна реагувати школа на цю реальність. Приблизно 
43% опитаних вважають, що “підробка” негатив-
но впливає на успішність школярів. В той же час 
майже 30% батьків переконано в протилежному. 
Більш того, половина, респондентів вважає, що в 
школах повинні проводитися “дублюючі” уроки - 
для зручності тих, хто підробляє. Більше стипен-
дій і допоміг, більше позичок під низькі відсотки, а 
також програм поєднання роботи з навчанням - це 
шлях розширення доступу до вищої школи і її де-
мократизації підтримують дев'ять з кожних десяти 
американців [4, с.3].

Стипендія є важливим джерелом бюджету 
студентів - бюджетників, проте, стипендія, що ви-
ступала стимулом хорошого навчання не цілком ви-
конує в сучасних умовах своє призначення. Цей ви-
сновок підтверджується і відповідями студентів на 
питання: “Як Ви вважаєте, чи впливає стипендія на 
якість учбової праці і якою мірою?”. Ось які одер-
жані думки: 40,5% студентів вважають, що стипен-
дія в сильній мірі впливає на якість учбової праці, 
36,6% - середньо, 12,3% - слабко і 10,6% вказали, 
що не впливає.

Таким чином, за оцінкою самих же студентів 
можливість “добре вчитися”, “працювати з повною 
віддачею сил” залишається для більшості з них не-
реальною, а стипендія (якщо сказати конкретніше, 
її розмір в умовах інфляції) не грає значної ролі в 
підвищенні якості знань студентів, а швидше вико-
нує роль дотації по безробіттю.

Величезну роль в поповненні студентського 
бюджету, та і взагалі в можливості вчитися у вузі 
для студентів комерційної форми навчання, грає до-
помога батьків, яка з року в рік зростає. Переважна 
частина студентів і працюючих, і непрацюючих ко-
ристуються нею. Залежно від розміру батьківської 
допомоги пропорційно зростає і задоволеність сту-
дентів своїм матеріальним положенням. Підводячи 
підсумок сказаному, слід зазначити, що матеріальне 
положення студентів є в сучасних умовах одним з 

активно діючих факторів на їх відношення до уч-
бової праці, його якості. Необхідні кардинальні 
рішення, як по стипендії (збільшення її розмірів і 
кількості одержуючих, у тому числі і студентів які 
навчаються на комерційній основі за відмінне на-
вчання), так і по наданню державою пільгових кре-
дитів студентам за навчання у вузі, що також стиму-
люватиме їх активність.

Одним з важливих напрямів підвищення 
рівня матеріального положення студентів вважає-
мо створення умов для ефективного поєднання на-
вчання з роботою. Це реальність, з якою необхідно 
враховуватися. Тому запропонована нами систе-
ма індивідуалізованого навчання студентів, дасть 
можливість не тільки дозволити суперечність між 
учбовою і трудовою діяльністю, поліпшити матері-
альне благополуччя студентів, і підвищити якість 
підготовки фахівців у вузі. Що ж до шкільної за-
гальноосвітньої підготовки, то її підвищений рівень 
дозволяє студентам, успішно вчитися у вузі і в май-
бутньому стати хорошими педагогами.

Висновки. 
Таким чином можливості і особливо бажан-

ня молоді вчитися у вузі залежить не тільки від до-
вузівської загальноосвітньої підготовки, є ще ряд 
факторів, що не завжди враховуються достатньою 
мірою - професійні інтереси і відношення до ви-
браної професії, від яких багато в чому залежить і 
якість учбової праці студентів.

Сьогодні на педагогічні факультети універ-
ситетів нерідко поступають хлопці і дівчата часом 
слабо орієнтовані в області вибраної спеціальності. 
Керуючись під час вступу до вузу переважно соці-
альними мотивами, маючи поверхневі знання про 
майбутню трудову діяльність, студенти, як прави-
ло, ще не мають глибоко усвідомлений інтерес до 
неї. Тому так важливо в роки навчання виховати у 
них любов до професії, сформувати професійне по-
кликання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу 
загальноосвітньої підготовки на характер учбової 
праці у вузі.
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ТРАВМАТИЗМ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ ПІД ЧАС 
ЗАНЯТЬ НАСТІЛЬНИМ ТЕНІСОМ 
Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»

2

Анотація. Заняття оздоровчою фізичною культурою є не тільки 
засобом зміцнення стану здоров'я, але й можуть бути причи-
ною різних травм опорно-рухового апарату. Основна причина 
травматизації опорно-рухового апарату у студентів, які займають-
ся настільним тенісом – це недостатня розминка м'язів й зв'язок 
перед грою. Занадто швидке збільшення тренувальних наванта-
жень є надмірним для детренованих м'язів, зв'язок і суглобів. У 
статті обговорюються причини травматизму у студентів вузів під 
час занять настільним тенісом.
Ключові слова: заняття, зв'язки, м'язи, настільний теніс, роз-
минка, техніка безпеки, травматизм, фізичне виховання.
Аннотация. Афанасьев В.В., Щербаченко В.К. Травматизм 
студентов вузов во время занятий настольным теннисом. 
Занятия оздоровительной физической культурой являются не 
только средством укрепления состояния здоровья, но и могут 
быть причиной различных травм опорно-двигательного аппа-
рата. Основная причина травматизации опорно-двигательного 
аппарата у студентов, которые занимаются настольным тенни-
сом – это недостаточная разминка мышц и связок перед игрой. 
Слишком быстрое увеличение тренировочных нагрузок являет-
ся чрезмерным для детренированных мышц, связок и суставов. 
В статье обсуждаются причины травматизма у студентов во вре-
мя занятий настольным теннисом.
Ключевые слова: занятия, мышцы, настольный теннис, раз-
минка, связки, техника безопасности, травматизм, физическое 
воспитание.
Annotation. Afanasyev V.V., Scherbachenko V.K. The trauma-
tism of the High schools' students during table tennis lessons. The 
recreation physical culture lessons are not only the means of health 
condition’s strengthening, but it can cause various traumas of the 
locomotor system also. The basic reason of the locomotor system’s 
traumatism at table tennis section’s students is insuffi cient warming-
up of muscles and ligaments before game. Too fast increasing of 
training loadings is excessive for detrained muscles, ligaments and 
joints. The reasons of the students’ traumatism during table tennis 
lessons are discussed at the article.
Key words: lessons, ligaments, muscles, safety measures, physical 
education, table tennis, traumatism, warming-up.

Вступ.
Знизити ймовірність травматизації при 

проведенні занять з настільного тенісу можна 
за допомогою фізичної підготовки, розминки й 
дотриманням мер техніки безпеки при проведенні 
занять. Фізична підготовка гравця в настільний 
теніс спрямована на виховання фізичних якостей і 
розвиток функціональних можливостей організму, 
які створюють сприятливі умови для вдосконалення 
всіх сторін підготовки. У свою чергу, фізична 
підготовка підрозділяється на загальну й спеціальну, 
при цьому, загальна фізична підготовка припускає 
різносторонній розвиток фізичних якостей, 
функціональних можливостей і систем організму 
спортсмена, а спеціальна фізична підготовка 
характеризується рівнем розвитку фізичних 
здатностей, можливостей органів і функціональних 
систем, які безпосередньо визначають досягнення в 
обраному виді спорту [1, 2].

Розминка представляє собою короткий 
відрізок часу (10-15 хвилин), впродовж якого 
організм підготовлюється до фізичних навантажень. 
Відмова від виконання розминки веде до травм, 
тому що до виконання вправ не готові м’язи, 
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зв’язковий апарат і нервова система. При добре 
виконаній розминці розігріті м’язи можуть безпечно 
розтягуватися з більшою амплітудою рухів, ніж 
холодні. Спортсмен стає більш гнучким і може 
мінімізувати ушкодження, які можуть відбутися 
випадково. Гнучке тіло швидше реагує й амортизує 
незручні положення, які не виключені під час гри. 
Розминка підготовляє організм до активної гри, 
тренуванню й допомагає запобігти травмам [7].

Технікою безпеки при проведенні занять 
з настільного тенісу можна назвати таку систему 
заходів, що забезпечує безпечні умови проведення 
занять. Правила з техніки безпеки містять 
обов’язкові вимоги, якими повинно задовольняти 
приміщення, у якому проводиться заняття, всі види 
інвентарю й методика проведення заняття.

Дослідження виконувалось за планом 
науково-дослідної роботи Кафедри фізичного 
виховання Міжуніверситетського медико-
інженерного факультету НТУУ «КПІ».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – аналіз факторів впливу 

на травматизм студентів вищого учбового закладу 
під час занять у навчальному відділенні настільного 
тенісу. 

Результати дослідження.
Підвищення розумових навантажень у вузі, 

внаслідок науково-технічного процесу й соціально-
економічних перетворень обмежують рухову актив-
ність і зменшують обсяг фізичного навантаження в 
режимі дня студентів. В умовах гіподинамії затриму-
ється розвиток основних фізичних якостей студен-
тів, одночасно виявляється неадекватність реакцій 
серцево-судинної системи, зниження функціональ-
них можливостей дихальної системи [4, 5, 6].

Одним з доступних й ефективних видів ру-
хової активності є спортивні ігри. Спортивні ігри 
є потужним засобом комплексного впливу на орга-
нізм, висока емоційна насиченість занять спричи-
няє їх високий мотиваційний рівень і практичну 
значимість для оздоровлення студентів. Заняття 
настільним тенісом зміцнюють серцево-судинну й 
дихальну систему, посилюють обмін речовин і роз-
вивають руховий апарат. Настільний теніс відріз-
няється швидкими різноманітними діями гравців, 
обстановка, у якій розгортаються ці дії, постійно 
змінюється [3].

Фізична підготовленість студента тісно 
пов’язана з його спортивною спеціалізацією. За-
гальна фізична підготовка є основою розвитку фі-
зичних якостей, здібностей і підвищення працез-
датності організму студента. Використовування 
засобів загальної фізичної підготовки, в поєднанні 
з вправами спеціальної спрямованості, є так званим 
«фундаментом» для досягнення результатів. 

Характеристика засобів, які рекомендують-
ся для підвищення рівня загальної фізичної під-
готовленості і розвитку рухових якостей гравця 
в настільному тенісі, включає: вправи без пред-
метів (вправи для м’язів шиї, рук та плечового по-
ясу; вправи для розвитку м’язів тулубу; вправи для 
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розвитку м’язів ніг; вправи для рук, тулубу і ніг); 
вправи з предметами; вправи зі скакалкою; вправи 
з тенісним м’ячем. 

Засоби для підвищення рівня спеціальної 
фізичної підготовки включають: вправи для роз-
витку гнучкості; вправи для розвитку витривалос-
ті; вправи для розвитку сили; вправи для розвитку 
швидкості; вправи для розвитку швидкості реакції 
(реакція на несподівану зміну напряму, реакція на 
несподівану зміну довжини польоту м’яча, реакція 
на несподівану зміну характеру обертання м’яча); 
вправи для розвитку відчуття м’яча; вправи для 
розвитку швидкості переміщення.

Позитивний вплив розминки перед заняттям 
включає:

підвищення збудженості нервових центрів, • 
що створює умови для оптимальної регуляції 
функцій організму під час виконання вправ;
посилення діяльності серцево-судинної й ди-• 
хальної системи, що дозволяє підсилити поста-
чання працюючих м’язів киснем й звести до мі-
німуму ризик виникнення кисневого дефіциту;
надання позитивного впливу на терморегуля-• 
цію, запобігаючи надмірному перегріванню 
тіла під час тренування;
підвищення температури тіла і, особливо, тем-• 
ператури працюючих м’язів, що збільшує мак-
симальну швидкість скорочення м’язів й по-
кращує обмін речовин у м’язах, запобігаючи 
їхньому надмірному стомленню.
При невиконанні розминки можливе виник-

нення наступних ситуацій:
одержання травм опорно-рухового апарату (ви-• 
вихи, розриви, розтягання м’язів);
більш швидке стомлення (м’язи й серцево-• 
судинна система не можуть адекватно включи-
тися в інтенсивну роботу – відбувається збіль-
шення продуктів розпаду);
зменшення інтенсивності роботи, що викону-• 
ється – призводить до менш ефективного тре-
нування.
Частоту, обсяг й інтенсивність тренувань 

варто регулювати таким чином, щоб у дні 
відпочинку не виникало ніяких порушень функцій 
опорно-рухового апарату. У випадку появи болючих 
відчуттів у м’язах або суглобах необхідно негайно 
зменшити тренувальне навантаження. 

Одяг для занять настільним тенісом пови-
нен бути зручним, не стискати рухів, цим вимогам 
найкраще відповідає одяг з бавовняної тканини. 
Спортивне взуття повинно бути легким, міцним, 
зручним, еластичним, відповідати розміру ноги й 
добре захищати стопу від ушкоджень. Не можна 
користуватися тісним взуттям, тому що при цьому 
порушується кровообіг, відбувається деформація 
стопи, утворюються потертості й мозолі. 

Інвентар для проведення заняття з настіль-
ного тенісу також має потребу в перевірці до про-
ведення заняття відповідності вимогам, у випадку 
яких-небудь недоліків інвентарю, його необхідно 
замінити. Особливу увагу необхідно звернути на 

відповідність вимогам ракеток для настільного те-
нісу й столів.

Підсумовуючи вищерозглянуте можемо від-
значити наступні пункти з техніки безпеки при про-
веденні занять з настільного тенісу:

І Загальні вимоги техніки безпеки.
До занять з настільного тенісу допускаються 

студенти, що пройшли медичний огляд й інструк-
таж з техніки безпеки.

1. Небезпека виникнення травм:
при падінні;• 
при находженні в зоні удару;• 
при наявності зайвих предметів поблизу столу;• 
при ракетках, які мають недоліки;• 
при грі на слабо укріпленому столі.• 

2. В місці проведення заняття необхідна на-
явність медпункту для надання першої допомоги 
потерпілому.

3. Гравці повинні бути в спортивній формі, 
що передбачена правилами гри.

4. Заняття повинні проходити на сухій під-
лозі. 

ІІ Вимоги безпеки перед початком занять.
 1. Надягти спортивну форму й взуття з не-

слизькою підошвою.
 2. Ретельно перевірити відсутність сторон-

ніх предметів поблизу стола.
 3. Провести розминку.
 4. Уважно прослухати інструктаж з техніки 

безпеки при грі в настільний теніс.
ІІІ Вимоги безпеки під час занять.
 1. Під час занять поблизу ігрових столів не 

повинно бути сторонніх осіб.
 2. При виконанні стрибків, зіткнень і падінь 

гравець повинен вміти застосовувати прийоми са-
мостраховки.

 3. Додержуватися ігрової дисципліни.
 4. Не вести гру вологими руками.
IV Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
 1. При поганому самопочутті припинити за-

няття й доповісти про це викладачу.
 2. При одержанні травми негайно повідоми-

ти про те, що трапилося, викладачу.
 3. Студенти повинні знати про профілактику 

спортивних травм і вміти надавати першу допомо-
гу.

V Вимоги безпеки по закінченні занять.
 1. Убрати спортивний інвентар в місця його 

зберігання.
 2. Зняти спортивну форму й спортивне взут-

тя.
 3. Прийняти душ або ретельно вимити лице 

й руки з милом.
 4. Про всі недоліки, що помічені під час за-

няття, повідомити викладачу.
Висновки. 
Хоча й вважається, що настільний теніс не-

травматичний вид спорту, у тенісистів є свої «профе-
сійні» хвороби. Дуже поширене запалення суглобів 
кисті ігрової руки, друге «хворе місце» тенісистів 
– коліна, третя проблема – хронічні розтягання й 
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запалення зв'язок. Часто страждає спина й поперек 
через різні обертання й різкі рухи, рекомендується 
використання профілактичних гелів після гри, які 
знімають набряклість і біль. До гри можна засто-
совувати розігріваючі креми, вони підготовлюють 
організм до навантаження, знижують ризик травми, 
знімають симптоми. 

Однак, ніякі мазі не замінять повноцінну 
розминку й гарну фізичну підготовку, а після трену-
вання обов'язково треба робити вправи на розтяж-
ку. Багато хто відразу після заняття залишає зал, але 
виконання вправ для відновлення є важливою час-
тиною заняття й тренування, що дозволяє уникнути 
травми. Потрібні подальші розробки дієвих засобів 
уникнення травматизму на заняттях з настільного 
тенісу студентів вузів.
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Анотація. Сучасне підростаюче покоління має значні недоліки 
у стані здоров'я й у фізичному стані, тому у теперішній час є 
необхідність перегляду шкільних нормативів з фізичної культу-
ри й розробки рекомендацій щодо вдосконалення контрольних 
навчальних нормативів й вимог з фізичної культури для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, при проведенні занять з 
фізичної культури у середніх навчальних закладах повинно ство-
рюватися стійка мотивація саме до здорового способу життя дітей 
і підлітків, розвиток потреб у фізичному самовдосконаленні. У 
даній статті наведено зразок нормативів для учнів 7-11 класів 
з урахуванням попередніх тестувань учнів Технічного ліцею й 
узагальнення результатів.
Ключові слова: ліцей, норматив, результат, розвиток, учень, 
фізична культура, фізична якість.
Аннотация. Афанасьев В.В., Шишацкая В.И., Щербаченко 
В.К. Тестирование учеников 7-11 классов. Современное под-
растающее поколение имеет значительные недостатки в состоя-
нии здоровья и в физическом состоянии, поэтому в настоящее 
время есть необходимость пересмотра школьных нормативов по 
физической культуре и разработки рекомендаций относительно 
совершенствования контрольных учебных нормативов и требо-
ваний по физической культуре для учеников общеобразователь-
ных учебных заведений, при проведении занятий по физической 
культуре в средних учебных заведениях должна создаваться 
стойкая мотивация именно к здоровому образу жизни детей и 
подростков, развития потребности в физическом самосовершен-
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ствовании. В данной статье приведен образец нормативов для 
учеников 7-11 классов с учетом предыдущих тестирований уче-
ников Технического лицея и обобщения результатов.
Ключевые слова: лицей, норматив, развитие, результат, ученик, 
физическая культура, физическое качество.
Annotation. Afanasyev V.V., Shishac’ka V.I., Scherbachenko V.K. 
The testing of 7-11 classes’ pupils. The modern growing up genera-
tion has signifi cant lacks of health’s condition and physical condition, 
therefore there is the necessity now of reconsideration of the physical 
culture school norms and development of the recommendations con-
cerning perfection of the control educational norms and requirements 
on physical culture for pupils of secondary educational institutions, 
the proof motivation of children and teenagers to wellness, develop-
ment of requirement in physical self-perfection should be created at 
conducting of physical culture lessons in secondary educational in-
stitutions. The sample of norms for pupils of 7-11 classes in view of 
the previous testing of Technical Lyceum pupils and generalization of 
results is set in the clause.
Key words: development, lyceum, norm, physical culture, physical 
quality, pupil, result.

Вступ.
Фізичне виховання представляє собою педа-

гогічно організований процес розвитку фізичних 
якостей, навчання руховим діям і формування спе-
ціальних знань. Фізичне виховання, як навчальний 
процес, займає почесне місце в системі освіти й ви-
ховання дітей, підлітків й студентської молоді [5, 
6, 7, 9].

Систематичні заняття фізичною культурою 
в середньому навчальному закладі мають завдання 
не тільки збереження й зміцнення здоров'я учнів, 
але й підвищення рівня фізичної активності дити-
ни. Загальний фізичний розвиток учнів середнього 
навчального закладу забезпечує всесторонній роз-
виток фізичних якостей й фізичної підготовленості 
[2, 3, 4, 8]. 

Вимоги і нормативи з тестування ступеню 
розвитку фізичних якостей складаються відповідно 
до віку учнів [1]. Аналіз нормативів та проведен-
ня тестування рівня розвитку фізичних якостей у 
Технічному ліцеї свідчить про невідповідність нор-
мативів реальному розвитку фізичного стану дітей 
і підлітків, при тому, що викладання навчального 
матеріалу з дисципліни «Фізична культура» прово-
диться зі спортивно-оздоровчим спрямуванням. 

У зв'язку з цим, авторами проведено аналіз 
узагальнення тестування розвитку фізичних якос-
тей учнів ліцею й здійснена спроба складання нор-
мативів оцінки розвитку фізичних якостей учнів 
7-11 класу.

Дослідження виконувалось за планом 
науково-дослідної роботи Технічного ліцею та Ка-
федри фізичного виховання Міжуніверситетського 
медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – нормативи з розвитку 

фізичних якостей у середньому навчальному за-
кладі. 

Результати дослідження.
Впродовж узагальнення тестування ліцеїстів 

й під час його аналізу автори склали нормативи для 
визначення розвитку основних фізичних якостей 
для учнів 7-11 класу. Складання тестів в таблицях 
мають результати на «7» балів з 12, при цьому, біля 
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кожного тесту знаходиться «крок» за яким викладач 
може підрахувати кількість остаточних балів. 

Наприклад, розглянемо складання учнями 
тесту на визначення рівня розвитку фізичної якос-
ті витривалості «Біг 6 хвилин», який проводить-
ся у відповідності з існуючими вимогами (табл.1, 
табл.2).

Для визначення рівня розвитку фізичних 
якостей пропонується скласти наступні тести: 

Фізична якість витривалість1.  – «Біг 1000 м 
(юнаки)», «Біг 500 м (дівчата)», «Біг 6 хвилин», 
«Стрибки через скакалку» (табл.3).
Фізична якість сила2.  – «Стрибок у довжину з 
місця», «Підтягування на високій поперечині» 
(юнаки), «Підтягування на низькій поперечині» 
(дівчата), «Згин-розгин рук в упорі лежачи», 
«Підйом тулубу з положення лежачи», «Мета-
ння м'яча 150 гр» (табл.4).
Фізична якість швидкість3.  – «Біг 30 м», «Біг 60 
м» (табл.5).
Фізична якість спритність4.  – «Човниковий біг 
4х9 м» (табл.6).
Фізична якість гнучкість5.  – «Нахил тулубу впе-
ред з положення сидячи» (табл.7).

Висновки. 
Загальними принципами, на яких ґрунтуєть-

ся сучасна система фізичного виховання у навчаль-
них закладах, є:

принцип усестороннього гармонійного розви-• 
тку особистості; 
принцип зв'язку фізичного виховання із трудо-• 
вою практикою;
принцип оздоровчої спрямованості.• 

Фізична й функціональна підготовленість 
учнів середнього навчального закладу є результа-
том фізичної підготовки, що досягнутий в оволо-
дінні руховими навичками й у розвитку основних 
фізичних якостей. Заняття з фізичної культури слід 
проводити з вираженою оздоровчою спрямованіс-
тю, при якій підвищується рівень діяльності функ-
ціональних систем організму учнів: опорно-рухової, 
дихальної й нервової системи.

Подальші дослідження слід проводити з ме-
тою вдосконалення системи оцінювання учнів се-
редніх навчальних закладів й приведення її у від-
повідність до існуючого фізичного стану дітей і 
підлітків.

Таблиця 1
Тест «Біг 6 хвилин»

Норматив Дівчата (клас) Юнаки(клас)
7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 

Фізична 
якість ви-
тривалість

Біг 6 хви-
лин, м
(крок – 
25 м)

800 850 900 950 1000 1100 1150 1200 1250 1300

Таблиця 2
Відповідність результату тесту до балів

Дівчата – 7-й клас (м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925

Таблиця 3
Фізична якість витривалість

Норматив Дівчата (клас) Юнаки (клас)
7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 

Фізична 
якість 

витрива-
лість

Біг 
1000 м – юнаки, 

хв, с 
500 м – дівчата, 

хв, с
(крок – 10 с)

3,10 3,00 2,50 2,40 2,30 4,50 4,40 4,30 4,20 4,00

Біг 6 хвилин, м
(крок – 25 м) 800 850 900 950 1000 1100 1150 1200 1250 1300

Стрибки через 
скакалку за 30 

с, разів
(крок – 5 р)

35 40 45 50 55 25 30 35 40 45
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Таблиця 4
Фізична якість сила

Норматив Дівчата Юнаки
7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 

Фізична 
якість 
сила

Стрибок у до-
вжину з місця, 

см
(крок – 5 см)

155 160 165 170 175 170 175 195 210 230

Підтягування 
на високій 
поперечині, 
разів, юнаки
(крок – 1 раз)

--- --- --- --- --- 6 8 9 10 11

Підтягування 
на низькій 
поперечині, 
разів, дівчата
(крок – 1 раз)

14 15 16 17 18 --- --- --- --- ---

Згин-розгин 
рук в упорі 
лежачи, разів
(крок д – 1 р,

 ю – 5 р)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

Підйом тулубу 
з положення 
лежачи, 30 с
(крок – 1 раз)

19 20 21 22 24 20 21 22 23 25

Метання м'яча 
150 гр, м 

(крок – 2 м)
18 19 21 23 25 29 31 35 39 43

Таблиця 5
Фізична якість швидкість

Норматив Дівчата (клас) Юнаки (клас)
7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 

Фізична 
якість 

швидкість

Біг 30 м, с (крок 
– 0,1 с)

6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,5 5,4 5,3 5,0 4,8

Біг 60 м, с (крок 
– 0,1 с)

10,9 10,5 10,4 10,3 10,1 10,5 10,2 10,1 9,9 9,7

Таблиця 6
Фізична якість спритність

Норматив Дівчата (клас) Юнаки (клас)
7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 

Фізична 
якість 

спритність

Човниковий біг 
4x9 м, с (крок – 

0,1 с)
11,8 11,6 11,5 11,4 11,2 10,3 10,2 10,1 9,8 9,6

Таблиця 7
Фізична якість гнучкість

Норматив Дівчата (клас) Юнаки (клас)
7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 

Фізична 
якість 

гнучкість

Нахил тулубу вперед 
з положення сидячи, 

см
(крок – 1 см)

11 12 13 14 15 6 7 8 9 10
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РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ ЛІЦЕЇСТІВ
Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»
4

Анотація. Після проведення тестування рівня розвитку основ-
них фізичних якостей учнів Технічного ліцею, були отримані ре-
зультати, які були категорично негативні. Автори припустили, що 
існують недоліки у складанні шкали контрольних нормативів та 
їх невідповідності реальному стану розвитку фізичних якостей 
учнів середнього навчального закладу (на прикладі Технічного 
ліцею). В даній статті автори, на основі попередніх публікацій, 
вирішили провести узагальнення результатів тестування й аналіз 
співвідношення контрольних нормативів з показниками тестів. 
Ключові слова: аналіз, ліцей, показник, результати, тестування, 
учень, фізична культура, фізична якість.
Аннотация. Афанасьев В.В., Шишацкая В.И., Щербаченко 
В.К. Результаты тестирования лицеистов. После проведения 
тестирования уровня развития основных физических качеств 
учеников Технического лицея, были получены результаты, кото-
рые были категорически отрицательные. Авторы предположили, 
что существуют недостатки в составлении шкалы контрольных 
нормативов и их несоответствия реальному состоянию разви-
тия физических качеств учеников среднего учебного заведения 
(на примере Технического лицея). В данной статье авторы, на 
основе предыдущих публикаций, решили провести обобщение 
результатов тестирования и анализ соотношения контрольных 
нормативов с показателями тестов. 
Ключевые слова: анализ, лицей, показатель, результаты, тести-
рование, ученик, физическая культура, физическое качество.
Annotation. Afanasyev V.V., Shishac’ka V.I., Scherbachenko V.K. 
Results of Lyceum pupils’ tests. After conducting the testing of de-
velopment the basic physical qualities of Technical Lyceum pupils, 
the received results were categorically negative. The authors have as-
sumed that there are lacks of drawing up of the control specifi cations 
scale and their discrepancy to the real condition of development the 
secondary educational institution’s pupils physical qualities (on ex-
ample of Technical Lyceum). In the clause, the authors have decided 
to carry out generalization of testing results and analysis of ratio the 
control specifi cations with parameters of tests on the basis of the pre-
vious publications. 
Key words: analysis, Lyceum, parameter, physical culture, physical 
quality, pupil, results, testing.

Вступ.
Здоров'я людини багато в чому визначається 

рівнем розвитку якісних сторін його рухової діяль-
ності. Основними з них є наступні фізичні якості 
– швидкість, спритність, гнучкість, сила й витрива-
лість. Залежно від конкретної рухової дії, головне 
місце може зайняти одне або одночасно дві фізич-
них якості. Під фізичними здатностями людини 
розуміють відносно стійкі, природжені й придбані 
© Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К., 2009

функціональні можливості органів і структур орга-
нізму, взаємодія яких обумовлює ефективність ви-
конання рухових дій через розвиток й вдосконален-
ня основних фізичних якостей. Виховання фізичних 
якостей людини здійснюється через спрямований 
розвиток провідних здатностей на основі певних 
закономірностей й можливостей.

Природжені можливості людини визнача-
ються його природніми задатками, вони визначають 
індивідуальні можливості людини, функціонально-
го розвитку окремих органів і структур організму, 
чим більш надійна функціональна взаємодія орга-
нів і структур организму, тим більш стійке вира-
ження відповідних фізичних здатностей у рухових 
діях; придбані можливості є соціально-екологічним 
середовищем мешкання людини, при цьому необ-
хідно відзначити насупне – одна фізична здібність 
може розвиватися на основі різних задатків й, на-
впаки, на основі тих самих задатків можуть виника-
ти різні здатності [4, 5].

Від інших якостей особистості учнів серед-
нього навчального закладу фізичні якості відрізня-
ються тим, що вони можуть проявлятися тільки при 
вирішенні рухових завдань через рухові дії. Контр-
оль рівня розвитку основних фізичних якостей про-
водиться в процессі викладання учбової дисциплі-
ни впродовж всього навчального року. Програмою 
з фізичної культури для середніх навчальних закла-
дів передбачено проходження учнями тестування й 
здача контрольних нормативів. Здача контрольних 
нормативів проводиться у першій місяць навчання 
з метою визначення початкової фізичної підготов-
леності учнів й стану їх здоров'я, впродовж учбової 
чверті, в кінці першого півріччя та наприкінці уч-
бового року. Тестування учнів проводиться з кож-
ним класом окремо. В ході проведення тестування 
на початку року визначається ступінь «вихідного» 
фізичного стану учнів, наступні тестування про-
водяться з метою визначення ступеню оволодіння 
учнями матеріалу за програмою «Фізична культу-
ра» [3]. Строки й порядок виконання контрольних 
вимог, вправ і нормативів визначаються згідно з 
програмою, адміністрацією навчального закладу 
разом з кафедрою фізичного виховання на весь на-
вчальний рік й доводяться до учнів.

Дослідження виконувалось за планом 
науково-дослідної роботи НТУУ «Київський полі-
технічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – аналіз результатів тес-

тування учнів ліцею, узагальнення їх і порівняння 
результатів зі шкалою оцінювання. 

Результати дослідження.
Фізична якість швидкість. Швидкісні ха-

рактеристики рухів і дій об'єднуються під загаль-
ною назвою – швидкість. Швидкість є здатністю 
виконувати рухові дії у мінімальний відрізок часу 
та представляє собою важливу характеристику 
рухової діяльності учнів. Швидкість переміщення 
значною мірою визначається рухливістю нервових 
процесів, при цьому велике значення має також 
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сила м'язів й їх скорочувальні властивості. Швид-
кість проявляється в наступних формах: схований 
період рухової реакції, темп рухів й їх точність у 
часі, швидкість переміщення окремих ланок тіла 
в просторі. Час реакції не пов'язано зі швидкістю 
одиночного руху й з максимальною частотою ру-
хів, причиною цього є те, що психофізіологічні 
механізми прояву зазначених швидкісних характе-
ристик істотно розрізняються.

Аналізуючи результати здачі тестів на роз-
виток фізичної якості швидкості необхідно відзна-
чити, що юнаки показали результати на «не задо-
вільному» рівні (рис.1), такі результати показали як 
учні 7-9-го класів при здачі бігу на 60 метрів, так 
й при здачі бігу на 100 метрів для учнів 10-го та 
11-го класів [1]; дівчата показали результати на «за-
довільному рівні» (рис.2).

Фізична якість спритність. Саме спритність 
дозволяє людині правильно диференціювати про-
сторові, силові й тимчасові параметри рухів, опано-
вувати новими діями на основі наявного рухового 
досвіду, виконувати рухові завдання у різних умо-
вах. Під спритністю розуміється сукупність коор-
динаційних здатностей, таких як швидкість оволо-
діння новими рухами та швидка перебудова рухової 
діяльності відповідно до вимог ситуації, що раптово 
змінилася. Психофізіологічні механізми спритності 
різні: швидкість утворення навички може залежа-
ти від рухової пам'яті, яка у свою чергу залежить 
від інертності нервових процесів. Під час рухової 
діяльності необхідна правильна оцінка просторово-
тимчасових параметрів, умов виконання вправ, це 
неможливо без достатнього рівня розвитку сприт-
ності – чим більше руховий досвід людини, тим 

швидше можна опанувати новими рухами.
Аналізуючи показники результатів здачі тес-

тів на розвиток фізичної якості спритності відзна-
чаємо, що результати юнаків було зафіксовано на 
дозволеному рівні [2], а у 7-му й 10 класах результа-
ти виявилися краще ніж передбачено нормативами 
(рис.3); результати дівчат виявилися набагато кра-
щими ніж дозволений мінімальний рівень (рис.4).

Фізична якість гнучкість. Гнучкість є мор-
фофункціональною руховою якістю. Вона визна-
чається будовою суглоба, еластичністю зв'язок, 
еластичністю м'язів та залежить від фізіологічних 
і психологічних факторів. Гнучкість у суглобах 
збільшується при підвищенні температури м'язів у 
результаті їхньої роботи (збільшення температури 
м'язів приводить до підвищення їхньої еластичнос-
ті), при високій температурі зовнішнього середови-
ща. Розрізняють активну й пасивну гнучкість: пер-
ша проявляється при активних рухах самої людини, 
друга – при пасивних рухах, що чиняться під впли-
вом зовнішніх сил.

Нахил тулубу вперед. Результати юнаків з 
7-го по 11-й клас зафіксовано нижче за «дозволений 
рівень» (рис.5); у дівчат результат нижче за «дозво-
лений рівень» зафіксовано в 8-10 класі (рис.6).

Розгинання тулубу назад. Результати юна-
ків і дівчат нижче за дозволений рівень у 7, 8, 10 
й 11 класі, і тільки у 9-му класі результати, що по-
казали юнаки і дівчата знаходяться «ближче» до до-
зволеного рівня (рис.7, рис.8).

Фізична якість сила. Головним фактором у 
прояві людиною фізичної якості сили є м'язова на-
пруга, при цьому розрізняють абсолютну й віднос-
ну силу. Під абсолютною силою розуміють силу, 

Рис.1. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості швидкості юнаків й рівня «не 
задовільного» складання тесту (с).

Рис.2. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості швидкості дівчат й рівня 
«задовільного» складання тесту (с).
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7. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості гнучкості (розгинання тулубу) 
юнаків й дозволеного рівня складання тесту (см).

Рис.4. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості спритності дівчат й дозво-
леного рівня складання тесту (с).

Рис.3. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості спритності юнаків й дозво-
леного рівня складання тесту (с).

5. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості гнучкості (нахил тулубу) юнаків 
й дозволеного рівня складання тесту (см).

6. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості гнучкості (нахил тулубу) дівчат й 
дозволеного рівня складання тесту (см).
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що проявляється під час руху та вимірюється без 
обліку ваги тіла; відносна сила – це величина сили, 
що доводиться на 1 кг ваги тіла людини. Прояв сили 
перебуває у прямій залежності від біомеханічних 
умов руху: довжини сегментів тіла, фізіологічного 
поперечника м'язів і т.д. 

Згин-розгин рук в упорі лежачи. Результати 
юнаків і дівчат з 7-го по 11-й клас нижче за «дозво-
лений рівень» (рис.9, рис.10).

Стрибок у довжину. Загальні результати 
юнаків і дівчат на рівні або вище за «дозволений 
рівень», тільки у дівчат 7-го й 10-го класу резуль-
тат виявився нижче за «дозволений» рівень (рис.11, 
рис.12).

Підйом тулубу (за 30 с). Результати юнаків 
і дівчат зафіксовано нижче за «дозволений рівень» 
(рис.13, рис.14).

8. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості гнучкості (розгинання тулубу) 
дівчат й дозволеного рівня складання тесту (см).
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ків й дозволеного рівня складання тесту (см).
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12. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості сили (стрибок у довжину) ді-
вчат й дозволеного рівня складання тесту (см).

13. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості сили (підйом тулубу за 30 с) 
юнаків й дозволеного рівня складання тесту (разів).

14. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості сили (підйом тулубу за 30 с) 
дівчат й дозволеного рівня складання тесту (см).

15. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості витривалості (біг 6 хв) юнаків 
й дозволеного рівня складання тесту (м).

16. Порівняння результатів складання тесту на розвиток фізичної якості витривалості (біг 6 хв) дівчат 
й дозволеного рівня складання тесту (м).
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Фізична якість витривалість. Розвиток ви-
тривалості є значною мірою розвиток біохімічних 
процесів, що сприяють більш тривалому виконан-
ню роботи, а також стійкості нервової системи до 
збудження великої інтенсивності. Витривалість 
буває загальною й спеціальною: загальна витри-
валість характеризує здатність людини до трива-
лої динамічної роботи при навантаженні на великі 
групи м'язів, спеціальна витривалість розвивається 
при заняттях переважно одним видом м'язової ді-
яльності.

Біг впродовж 6-ти хвилин (м). Результати 
юнаків у 7, 9 й 10 класах були нижче «рівня»; втім у 
дівчат, результат нижче за «рівень» було зафіксова-
но тільки у 7-му й 9-му класі (рис.15, рис.16).

Висновки. 
Навчання руховим діям, виховання тієї або 

іншої фізичної якості впродовж навчання дітей і 
підлітків у середньому учбовому закладі опира-
ється на вже існуючі знання, й знання, що здобува-
ють учні, головним чином, на заняттях з фізичної 
культури.

Аналізуючи й порівнюючи показники тесту-
вання учнів з контрольними нормативами ми при-
йшли до висновку, що існує необхідність розробки 
принципово нових контрольних нормативів для се-
редніх навчальних закладів, при цьому обов'язково 
слід враховувати первісний фізичний стан дитини 
й підлітка. 

Подальші дослідження доцільно проводити з 
метою розробки зразкових контрольних нормативів 
для учнів 7-11 класів.
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СОМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТУДЕНТОВ В ДИНАМИКЕ ОБУЧЕНИЯ В 
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Аннотация. У группы студентов (n – 26) и студенток (n – 15) 
систематически регистрировали во 2, 4, 6 семестрах комплекс 
соматических показателей. В статье представлены среднестати-
стические данные для группы мужчин и женщин по годам обу-
чения в Колледже. Положительный эффект от объёма учебной 
нагрузки обнаружен преимущественно у категории студентов, 
имевших признаки патологии по показателям массы тела и про-
цента жировой ткани.
Ключевые слова: процесс, учебный, двигательная, активность, 
динамика, соматотип, студенты.
Анотація. Бака Р. Соматичні показники студентів у 
динаміці навчання в Коледжі. У групи студентів (n=26) та 
студенток (n=15) систематично реєстрували в 2, 4, 6 семе-
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страх комплекс соматичних показників. У статті представленні 
середньостатистичні дані для групи чоловіків та жінок за роками 
навчання у Коледжі. Позитивний ефект від обсягу навчального 
навантаження було виявлено переважно у категорії студентів, 
які мали ознаки патології у показниках маси тіла та процента 
жирової тканини.
Ключові слова: процес, навчальний, рухова, активність, 
динаміка, соматотип, студенти.
Annotation. Baka R. Somatic indicators for students in dynamics 
of studying in College. A complete set somatic indicators was reg-
istered systematically for a group of male (n-26) and female (n-15) 
students at the end of the 2nd, 4th and 6th semester. This article pres-
ents the average statistical data for the group of men and women dis-
tributed into individual years of studying in College. Positive effect, 
resulting from increased studying load, was observed mainly in the 
group of students previously characterized with pathological symp-
toms related with body weight and percent of body fat tissue.
Key words: process, didactic, motoric, activity, dynamics, somato-
type, students. 

Введение. 
Согласно взглядам многих специалистов, од-

ним из критериев физического состояния человека 
являются показатели ВМI, характеризующие его 
соматический статус – соотношения длины и массы 
тела, количество жировой ткани, мышечной мас-
сы, воды и др. А физические упражнения рассма-
триваются как эффективное средство поддержания 
оптимального состояния человека в границах нор-
мативных требований [2, 5, 6]. Однако объективных 
эмпирических данных о характере влияния систе-
матической двигательной активности на состояние 
соматического статуса занимающихся всё ещё не-
достаточно. Пополнить общетеоретические знания 
в этом вопросе считали возможным в условиях дли-
тельного исследования степени влияния двигатель-
ной активности на состояние соматического статуса 
стабильного контингента обследованных [1]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования явилось изучение сте-

пени взаимосвязи между показателями двигатель-
ной функции и соматического статуса студентов в 
условиях педагогического процесса по дисциплине 
физическая культура. При этом исходили из пред-
положения о том, что изменения двигательных 
показателей под влиянием упражнений, предусмо-
тренных учебным планом, могут быть не только 
следствием совершенствования двигательной функ-
ции, включая координационные навыки и умения 
в этих упражнениях, но и позитивного изменения 
соматического статуса студентов. Полагали, что ко-
личественное описание меры взаимосвязи между 
двигательными и соматическими показателями об-
следованных можно осуществить с помощью кор-
реляционного анализа. А соответствующие знания 
могут быть использованы в условиях педагогиче-
ского процесса.

Организация исследований. Исследование 
проводилось в условиях стационарного обучения 
группы студентов в количестве 26 мужчин (средний 
возраст – 21,7-23,7 лет) и 15 женщин (21,7-23,5 лет), 
чья двигательная активность ограничивалась только 
упражнениями, предусмотренными учебным пла-
ном по дисциплине физическая культура. Обсле-
дование проводилось во 2, 4, 6 семестрах трёхлет-
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него цикла обучения. Общий объём двигательной 
активности студентов по годам обучения составлял 
24, 38 и 26 недель, соответственно 175, 170 и 105 
академических часов. У студентов регистрирова-
лись отдельные показатели международного теста 
физической подготовленности (IСSPFT), характе-
ризующие уровень развития скоростных качеств, 
выносливости, силы. Результаты контрольных из-
мерений выражались в общепринятых метрических 
и балльных единицах согласно оценочным шкалам 
IСSPFT. Параллельно в лабораторных условиях 
в эргометрических тестах PWC170 и Vingate реги-
стрировался комплекс общепринятых показателей 
дыхания и энергообеспечения мышечной деятель-
ности в аэробных и анаэробных условиях. Пере-
чень этих показателей и единицы их измерений 
представлены в табл. 1. Для оценки соматического 
статуса обследованных использовали только часть 
показателей из предусмотренных Международной 
федерацией здоровья (WHO) в методике BIA (Bio-
electric Impedance Analysis). Регистрировали пока-
затель ВМI (kg/m2), FAT% жировой массы, ТВW% 
воды в массе тела. Регистрируемые показатели в 
динамике длительного наблюдения за обследован-
ными обрабатывали с помощью статистических 

методов, используя пакет программ Statistica 7.0 
(Stat Soft inc., USA). Характер взаимосвязи между 
регистрируемыми показателями рассчитывали по 
методу Spierman. Достоверность изменения показа-
телей контроля от года к году определяли на основе 
t-критерия и ориентируясь на международные шка-
лы ВМI [3, 4]. 

Приступая к исследованию, предполагали, 
что между разными показателями моторики и со-
матотипа обследованных в условиях трёхлетнего 
наблюдения могут возникнуть несколько типов 
взаимосвязи: 

- полная параллельность позитивных измене-
ний всех показателей. Это означало бы, что соответ-
ствующий режим двигательной активности можно 
рассматривать как реальный фактор оптимизации 
соматического статуса обследованных. А каждый 
из предложенных контрольных показателей об-
ладает определённой степенью информативности. 
В этом случае можно судить о преимущественном 
влиянии различных упражнений на соматотип, а в 
системе физической подготовленности студентов 
с целью поддержания оптимального соматическо-
го состояния использовать наиболее эффективные 
упражнения и режимы;

Таблица 1
Регистрируемые показатели и общие сведения о состоянии двигательной функции обследованных на про-

тяжении обучения (данные мужчин, n=26)

Показатели и значения
Годы обучения

I II III
М SD V% М SD V% М SD V%

Бег на 50 м, с 6,8 0,4 5,2 7,1 0,2 3,5 7,2 0,2 2,9
Бег на 1000 м, мин 3,6 0,3 7,5 3,4 0,2 5,7 3,4 0,3 4,8
Подтягивание в висе, раз 8,0 3,6 45,0 12,0 3,5 30,0 11,4 3,4 31,7
РWС170 [кгм/мин] 1214 284 24,2 1222 270 22,1 1261 262 20,8
VO2 max [мл/мин/кг] 42,8 5,2 12,5 43,5 5,8 13,3 43,9 4,9 11,4
Vingate, J/кг 238 25,6 10,8 243 17,2 7,1 235 18,1 7,7
Vingate, W/кг 9,5 1,1 12,1 9,7 0,9 9,5 9,7 0,8 8,2
ВМI, кг/м2 23,5 1,9 7,9 24,4 7,3 11,9 23,6 14,2 13,3
FAT, % 22,8 2,8 12,1 22,6 2,7 11,9 22,8 2,6 11,2
TBW, % 57,9 3,6 6,2 57,7 3,5 6,1 57,5 3,4 5,9

Таблица 2
Статистические данные об изменении показателей двигательной функции в трёхлетнем цикле обучения 

(мужчины, n=26)

Показатели
Годы обучения

I - II II - III I - III
t р % t р % t р %

Бег на 50 м 4,07 р<0,01 -4,3 1,36 р>0,05 -0,6 5,04 р<0,01 -5,0
Бег на 1000 м 3,13 р<0,01 3,4 0,71 р>0,05 0,6 2,92 р<0,01 3,9
Подтягивание в висе 6,5 р<0,01 5,0 1,54 р>0,05 5,1 6,39 р<0,01 9,8
РWС170 [кгм/мин] 1,97 р>0,05 4,2 1,69 р>0,05 3,2 2,58 р<0,05 7,5
VO2 max [мл/кг/мин] 3,68 р<0,01 4,1 0,73 р>0,05 1,0 1,00 р>0,05 3,0
Vingate, J/ кг 0,83 р>0,05 -2,0 1,88 р>0,05 3,4 0,65 р>0,05 1,5
Vingate, W/ кг 0,81 р>0,05 -2,5 0,17 р>0,05 0,4 0,93 р>0,05 2,0
ВМI, кг/м2 0,66 р>0,05 -3,7 0,44 р>0,05 2,5 0,94 р>0,05 -1,2
FАТ, % 3,60 р<0,01 1,1 1,41 р>0,05 -1,0 0,15 р>0,05 0,1
ТВW, % 0,90 р>0,05 0,4 2,63 р<0,05 4,7 1,22 р>0,05 0,7
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- полная независимость между двигатель-
ными и соматическими показателями в динамике 
учебного процесса. Это означало бы, что физиче-
ские упражнения не оказывают существенного вли-
яния на соматический статус обследованных;

- частичная связь лишь некоторых двигатель-
ных и соматических показателей обследованных. В 
этом случае появляется возможность усовершен-
ствовать систему физических упражнений и в це-
лом объёма двигательной активности путём выбора 
оптимальных нагрузок.

Результаты исследований.
Анализ экспериментального материала, по-

лученного в условиях трёхлетнего наблюдения за 
группой студентов, свидетельствовал о том, что в 
группе мужчин, как и в группе женщин, встречались 
обследованные разного уровня подготовленности. 
Так, например, среди мужчин, в силовом показате-
ле (подтягивание в висе) коэффициент вариации на 
протяжении трёх лет обучения оставался высоким 
и колебался в пределах 30-45% (табл. 1). 

Менее выраженные различия между сту-
дентами имели место в показателях РWС170

 

(20,8-24,2%); показателях ВМI, жировой массы 
тела – FАТ% (11,2-12,1%) и др. Существенные раз-
личия в уровне физической подготовленности и со-
матического статуса в составе студентов мужской и 
женской группы снижали надёжность результатов 
последующих статистических операций, направ-
ленных на установление степени влияния физиче-
ских нагрузок на состояние двигательной функции 
в динамике трёхлетнего обучения. Положительная 
динамика как в группе мужчин, так и женщин, как 
результат первого года обучения, имела место в по-
казателях, характеризующих уровень моторики (бег 
на 50, 1000 и 800 м, подтягивание и вис на перекла-
дине (табл. 2, 3).

Эти изменения в группе мужчин сопрово-
ждались совершенствованием механизмов энер-
гообеспечения мышечной деятельности в аэробных 
условиях и снижением процента жира в общей мас-
се тела (t=3,60-3,68; р<0,01).

На этапе обучения от второго к третьему 
году в составе мужской группы изменения носили 
слабо выраженный, статистически не значимый 
характер. Эта общая тенденция сохранилась и к 
концу третьего года обучения. Достоверные изме-
нения контрольных показателей от первого к тре-
тьему году обучения имели место у мужчин в беге 
на 1000 м, подтягивании на перекладине, мощности 
в тесте РWС170 (t=2,58-6,39; р<0,05-0,01). При этом 
у мужчин имело место незначительное снижение 
результатов в беге на 50 м и увеличение массы тела. 
Подобные реакции по показателям двигательной 
функции имели место в женской группе. 

Положительные изменения среднегруппо-
вых показателей у женщин имели место только в 
беге на 800 м и показателях энергообеспечения в 
аэробных и анаэробных эргометрических тестах. 
Однако изменения соматических показателей сту-
денток в трёхлетнем цикле обучения оказывались 
не столь существенными – в пределах 0,2-2,0%.

Существенная вариативность в уровне дви-
гательных способностей и соматических параме-
тров тела обследованных студентов не могли не 
повлиять на содержание корреляционных матриц. 
Однако общая взаимосвязь отдельных двигатель-
ных способностей с показателями соматического 
состояния обследованных прослеживается в ма-
трице, рассчитанной по данным контроля мужской 
группы (табл. 4). Здесь видна определённая поло-
жительная зависимость результатов в тестах мото-
рики (бег на 50 и 1000 м; РWС170 и Vingate) с пока-
зателями росто-весового индекса (ВМI) и жировой 
массы тела (ТВW%). 

Остальные коэффициенты в этой матрице 
между показателями дыхания и энергообеспечения 
мышечной деятельности в аэробных и анаэробных 
условиях, быстроты, выносливости и силы вполне 
объяснимы и дополнительных комментариев не 
требуют.

Однако, для объективного ответа на вопрос 
о степени влияния общего объёма двигательной ак-
тивности студентов в цикле трёхлетнего обучения 

Таблица 3
Статистические данные об изменении показателей двигательной функции в трёхлетнем цикле обучения 

(женщины, n=15)

Показатели
Годы обучения

I - II II - III I - III
t р % t р % t р %

Бег на 50 м 4,74 р<0,01 -6,13 1,84 р>0,05 0,6 4,03 р<0,01 -5,4
Бег на 800 м 2,86 р<0,05 7,2 0,98 р>0,05 0,3 0,54 р>0,05 7,5
Вис на перекладине 3,14 р<0,01 -14,6 1,19 р>0,05 4,2 1,27 р>0,05 -9,8
РWС170 [кгм/мин] 2,10 р>0,05 5,9 3,24 р<0,01 8,9 3,59 р<0,01 15,4
VO2 max [мл/кг/мин] 2,10 р>0,05 2,9 3,24 р<0,01 4,4 3,59 р<0,01 7,4
Vingate, J/ кг 0,12 р>0,05 0,9 0,57 р>0,05 2,6 0,47 р>0,05 3,4
Vingate, W/ кг 1,78 р>0,05 9,2 0,13 р>0,05 -0,6 1,97 р>0,05 8,7
ВМI, кг/м2 0,18 р>0,05 0,1 1,38 р>0,05 -0,4 0,47 р>0,05 -0,3
FАТ% 1,04 р>0,05 0,5 0,46 р>0,05 -0,3 0,86 р>0,05 0,2
ТВW% 0,79 р>0,05 -0,7 0,28 р<0,05 -0,2 0,98 р>0,05 -0,9
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использовали метод сравнительного анализа полу-
ченных нами данных с общепринятыми в между-
народной практике оценочными шкалами (W.W.K. 
Hoeger, D.R. Hopkins, 1992; V.H. Heyward, 2006), 
где изменение физического состояния студентов в 
трёхлетнем цикле представлены в количественных 
и качественных критериях по показателю жировой 
массы тела (табл. 5).

Как видно в таблице, общий объём двига-
тельной активности в процессе обучения оказывал 
положительное влияние на состояние соматотипа 
преимущественно той части студентов, которые 
при поступлении в колледж имели высокие пока-
затели ВМI, характеризовались предрасположен-
ностью к различной степени ожирения. Показатели 
FАТ% у студентов с повышенным уровнем жиро-
вой массы тела снижались ко второму году обуче-
ния с 22,8 до 15,2% и к третьему году составляли 
19,0%. В группе женщин тенденция к снижению 
жировой массы тела оказывалась ещё выразитель-
ней – 53,6-46,9-33,5%. У студентов обоего пола, 
которые к началу обучения были отнесены к груп-
пе «среднего» и «оптимального» уровня чётко вы-
раженного изменения состава тела по показателю 
жировой массы не обнаруживалось. 

Выводы.
В результате исследования показана по-

ложительная взаимосвязь соматических и двига-
тельных показателей в оценке общего состояния 
двигательной функции студентов. Это свидетель-

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа показателей двигательной функции (мужчины, n=26)
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВМI, кг/м2 х 315 289 539 618 212 -412 100 -511 213
2 FAT, % х 318 406 499 413 373 014 -279 -333
3 ТВW, % х 073 211 113 202 170 169 033
4 Бег на 50 м х 437 388 400 214 317 -501
5 Бег на 1000 м х -613 -599 -449 -389 -300
6 Подтягивание в висе х 067 376 112 301
7 РWC170, кгм/мин х 557 413 471
8 VO2 max [мл/кг/мин] х 277 601
9 Vingate, J/ кг х 598
10 Vingate, W/ кг х

При р<0,05 значения r=0,400. Коэффициенты корреляции умножены на 1000.

Таблица 5
Показатели соотношения жировой массы тела (FАТ%) в количественных и качественных критериях ВМI у 
студентов в цикле трёхлетнего наблюдения

Индекс FАТ% Качественные 
уровни

Годы обучения и % обследованных
1 2 3

мужчины n=26
28,0 – 23,0 повышенный 22,8 15,2 19,0
22,9 – 18,0 средний 60,8 64,6 64,6
17,9 – 13,1 оптимальный 15,2 19,0 15,2

женщины n=15
33,0 – 28,0 повышенный 53,6 46,9 33,5
27,9 – 23,0 средний 40,2 40,2 53,6
22,9 – 18,1 оптимальный 6,7 13,4 6,7

ствовало, что общий объём двигательной актив-
ности, предусмотренный учебным планом, можно 
рассматривать, как достаточный только для той 
части студентов, которые изначально превышали 
оптимальные нормы по показателю ВМI. В ис-
следовании подчёркивается преимущественное 
влияние упражнений аэробного и анаэробного ци-
клического характера на состояние роста весового 
индекса и, как следствие, на достижения в других 
двигательных упражнениях.
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ВПЛИВ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ НА РОЗ-
ВИТОК ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Боярчук О.М.
Житомирський військовий інститут Національного 
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Анотація. У статті доводиться позитивний вплив програми 
удосконалення фізичної підготовленості та рухової активності 
жінок-військовослужбовців у різних умовах військової 
діяльності на розвиток сили, швидкості та витривалості та 
загальний рівень фізичної підготовленості. Необхідність 
обліку етапів професійної діяльності в процесі удосконалення 
фізичної підготовленості вимагає знання періодів відновлення 
після фізичних і професійних навантажень, можливостей 
профілактики, кумуляції стомлення тощо. Рекомендується про-
вести певну кількість спеціальних занять і інструктажів.
Ключові слова: програма, фізична підготовленість, експери-
мент, військовослужбовці-жінки.
Аннотация. Боярчук А.М. Влияние авторской програм-
мы на развитие физической подготовленности женщин-
военнослужащих. В статье доказывается позитивное влияние 
программы усовершенствования физической подготовленности 
и двигательной активности женщин-военнослужащих в разных 
условиях военной деятельности на развитие силы, скорости и 
выносливости, а также на общий уровень физической подго-
товленности. Необходимость учета этапов профессиональной 
деятельности в процессе усовершенствования физической под-
готовленности требует знания периодов восстановления после 
физических и профессиональных нагрузок, возможностей про-
филактики, кумуляции утомления и т.п.. Рекомендуется провести 
определенное количество специальных занятий и инструктажей.
Ключевые слова: программа, физическая подготовленность, 
эксперимент, военнослужащие-женщины.
Annotation. Boyarchuk A.M. Infl uence of the author program on 
development of physical preparedness of women-servicemen. In 
the article positive infl uence of the program of improvement of phys-
ical preparedness and motive activity of military women is proved in 
the different terms of military activity on development of force, to 
speed and endurance, and also on the general level of physical pre-
paredness. Necessity of the count of stages of professional work dur-
ing betterment of physical readiness demands knowledge of the terms 
of regeneration after physical and professional loads, opportunities of 
prophylactics, a cumulation of fatigue. It is recommended to lead a 
particular amount of special exercises and instructing.
Key words: program, physical preparedness, experiment, military 
women.

Вступ.
Рекомендації із удосконалення фізичної під-

готовленості військовослужбовців знайшли відбит-
тя в роботах багатьох авторів [4, 5, 6]. Пропоновані 
способи організації зводяться, як правило, до за-
гальних вказівок з рухового режимі, самоконтролю 
функціонального стану серцево-судинної системи, 
самостійному плануванню фізичних навантажень, 
інтервалів відпочинку, кількості повторень вправ, 
спрямованості тренування тощо, що вимагає наяв-
ність у військовослужбовців досить значних знань 
з основ теорії й методики фізичного виховання, фі-
зіології, психології й гігієни, а також навичок само-
контролю функціонального стану тощо. 

Необхідність обліку етапів професійної ді-
яльності в процесі удосконалення фізичної під-
готовленості вимагає знання періодів відновлення 
після фізичних і професійних навантажень, можли-
востей профілактики, кумуляції стомлення тощо. 
У результаті перш ніж рекомендувати військовос-
лужбовцем займатися фізичними вправами, необ-
хідно провести певну кількість спеціальних занять 
© Боярчук О.М., 2009

і інструктажів, що в практиці бойової підготовки не 
завжди можливо. Тому правильна побудова процесу 
фізичного удосконалення під силу тільки фахівцям 
з фізичної підготовки.

У силу цього, незважаючи на величезну 
кількість рекомендацій з організації фізичної під-
готовки, більшість військовослужбовців як і раніше 
не використовують її в повсякденному житті. Крім 
того, ми не виявили в доступній нам літературі до-
сліджень, присвячених жінкам. Однієї із причин, що 
заважають масовому залученню військовослужбов-
ців у заняття фізичними вправами, є, на нашу думку, 
відсутність можливості керування цим процесом.

Ефективність діяльності військовослуж-
бовців багатьох військових професій залежить від 
рівня розвитку фізичних і психофізіологічних якос-
тей, рухових умінь і навичок, сформованих шляхом 
систематичного виконання фізичних і спеціальних 
вправ, адекватних вимогам, пропонованим характе-
ром і умовами професійної праці [6]. 

Накопичений досвід і наукові дані у відповід-
них галузях, на жаль, у більшому ступені стосують-
ся військовослужбовців чоловічої статі. Рекомен-
дації з використання засобів фізичної підготовки 
для жінок, що проходять службу в Збройних Силах, 
мають емпіричну основу чи спираються на резуль-
тати експериментальних досліджень, виконаних на 
чоловіках [2].

У той же час система фізичної підготовки 
військовослужбовців-жінок повинна враховувати 
фактори, що визначають розходження у змісті, ме-
тодиці і спрямованості підготовки жінок і чолові-
ків, дотримання яких є основою при проведенні до-
сліджень у даному напрямку. Основними з них є:

освоєння жінками професій, пов'язаних з вій-• 
ськовою службою, залежить від рівня розвитку 
базових фізичних якостей і сформованості ру-
хових умінь і навиків, оптимальне функціону-
вання яких у чоловіків і жінок по-різному;
оптимальний рівень працездатності при вико-• 
нанні трудових операцій досягається за умови 
нормального функціонування фізіологічних 
систем жіночого організму;
несприятливі фактори, що виникають у процесі • 
військово-професійної діяльності (гіподинамія, 
заколихування, гіпоксія, гіпероксія і т.п.), ро-
блять більш істотний негативний вплив на жі-
ночий організм у порівнянні з чоловічим. Крім 
того, період відновлення у жінок більш трива-
лий [1].
Багато військових професій, у яких зайняті 

жінки, не вимагають граничної чи близький до неї 
мобілізації фізичних можливостей. У більшості ви-
дів військової праці вимоги до фізичної підготовле-
ності при виконанні професійних прийомів і дій не 
перевищують 30% від максимальної, проте це не ви-
ключає доцільності використання засобів фізичної 
підготовки для забезпечення необхідного рівня про-
фесійної працездатності. У свою чергу, організація 
процесу фізичної підготовки військовослужбовців-
жінок повинна враховувати [1, 2, 3]:
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характер трудової діяльності (гіпердинамічний, • 
динамічний, гіподинамічний, монотонічний);
особливості виконання прийомів і дій (енерго-• 
ємність, складність, координованості);
умови, у яких протікає діяльність (температур-• 
ний режим, кількість особового складу, геогра-
фічні умови тощо);
умови професійної діяльності (шуми, вібрації, • 
низький склад кисню у повітрі, його забруд-
нення тощо).
У таких умовах одним з раціональних шляхів 

оптимізації фізичного удосконалення є визначення 
чітких завдань, змісту та методів на певний етап. 
Нами був використаний даний підхід у організації 
фізичної підготовки жінок-військовослужбовців 
під час різних етапів військово-професійної діяль-
ності, де передбачалися особливості кожного етапу 
діяльності.

На основі аналізу досліджень фахівців з 
фізичної підготовки та спираючись на особисті 
дослідження ми розробили програму удоскона-
лення фізичної підготовленості та рухової актив-
ності жінок-військовослужбовців у різних умовах 
військово-професійної діяльності. 

Дослідження виконувалося згідно плану 
НДР Управління фізичною підготовкою Збройних 
Сил України на 2007-2009 рр. за темою «Розроблен-
ня теоретично-методичних засад функціонування 
системи фізичної підготовки військовослужбовців 
Збройних Сил України», шифр «НФП-2009». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - довести позитивний 

вплив авторської програми на удосконалення фізич-
ної підготовленості військовослужбовців-жінок.

Завдання дослідження: обґрунтувати необ-
хідність впровадження авторської програми у систе-
му фізичної підготовки військовослужбовців-жінок; 
визначити ефективність авторської програми.

Методи дослідження: аналіз документаль-
них матеріалів та літературних джерел; тестування; 
педагогічний експеримент; методи математичної 
статистики.

Організація дослідження. З метою визначен-

ня ефективності авторської програми нами був 
проведений формуючий експеримент, який про-
водився в період з жовтня 2007 року по травень 
2009 року на базі військової частини зв’язку. 

Результати дослідження. 
Рівень фізичної підготовленості жінок-

військовослужбовців ми оцінювали за результа-
тами підсумкової перевірки наприкінці періоду 
військової служби. Зимовий період починається 
в грудні та закінчується в квітні, а літній – по-
чинається у травня та закінчується у листопаді. 
Експеримент тривав протягом трьох періодів 
військової служби.

Загальний рівень фізичної підготовленості 
жінок ми оцінювали за нормативами, які визна-
чені у НФП відповідно до вікової груп, до якої 
належить військовослужбовець (рис. 1). 

За результатами дослідження нами було 
виявлено, що динаміка оцінки фізичної підго-
товленості жінок КГ має характер подібний до 
динаміки загальної сукупності військовослуж-
бовців даного контингенту. Протягом експери-
менту у жінок КГ відбувається зниження рівня 
фізичної підготовленості (Р>0,05). 

Оцінка фізичної підготовленості жінок ЕГ 
має позитивний характер, відбувається стабіль-
не покращення рівня підготовленості. Серед-
ня оцінки наприкінці експерименту дорівнює 
3,16±0,12 бала, що достовірно краще оцінки на 
початку досліджень (2,76±0,09 бала) (Р<0,05). 
Достовірна різниця між середніми оцінками жі-
нок ЕГ та КГ виявлено вже наприкінці другого 
періоду служби (Р<0,05).

Тестування жінок ЕГ та КГ з комплексно-
силової вправи виявило, що впровадження автор-
ської програми позитивно впливає на розвиток 
силових якостей. Через рік занять фізичною під-
готовкою за змістом та методикою, запропонова-
ною нами показники жінок ЕГ перевищують ана-
логічні показники жінок КГ (Р<0,05). Наприкінці 
експерименту результати жінок ЕГ (31,74±0,80 
раз) кращі ніж у жінок КГ (27,97±0,84 раз) з до-
стовірністю 99% (табл. 1).

де    - оцінка жінок ЕГ,  - оцінка жінок КГ.
Рис. 1. Динаміка оцінки фізичної підготовленості жінок-військовослужбовців за час експерименту, (у балах)
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Різниця між результатами військовослуж-
бовців ЕГ, які були показані на вихідному рівні 
та в тертому періоді складає 3,23 рази (Р<0,05). 
Різниці між результатами жінок КГ не виявлено 
(Р>0,05).

Дослідження впливу авторської програми на 
розвиток швидкісних якостей жінок довели, що за-
пропоновані комплекси вправ не впливають на по-
кращення результатів в човниковому бігу 10х10 м 
та бігу на 100 м (Р>0,05).

Визначимо, що під час експерименту показ-
ники з вправ, які характеризують розвиток швидко-
сті жінок ЕГ мають стабільні показники і, навіть, 
незначне покращення (Р>0,05), а результати жінок 
КГ знижуються протягом експерименту (Р>0,05). 

Розвиток витривалості ми тестували за 
допомогою бігу на 1000 м. За час експеримен-
ту результати жінок ЕГ покращилися на 18,9 с 
(Р<0,05). Різниці між результатами жінок КГ на 
початку та наприкінці експерименту не виявле-
но (Р>0,05). 

Достовірна різниця між результатами з бігу 
на 1 км жінок-військовослужбовців ЕГ та КГ спо-
стерігається вже з другого періоду служби (14,1 с; 
Р<0,05), у третьому періоді різниця складає 16, 1 с 
(Р<0,05).

Таким чином, впровадження авторської про-
грами дозволяє вдосконалювати силові якості та ви-
тривалість жінок-військовослужбовців, а швидкість 
підтримувати на рівня, який дозволяє отримувати 
позитивні оцінки з фізичної підготовленості під час 
перевірок.

Висновки. 
Таким чином, підводячи підсумок впли-

ву впровадження авторської програми на удо-
сконалення фізичної підготовленості жінок-
військовослужбовців можна визначити, що у 
жінок ЕГ більшість показників достовірно вище 
ніж у жінок КГ. Зростання результатів у виконан-
ня вправ не велике, але відбувається зрушення 
у кращу сторону, що говорить про позитивний 
вплив систематичних занять фізичними вправа-
ми, навіть з низьким рівнем навантаження. На 
нашу думку, впровадження авторської програми 
продовж більш тривалого строку дозволить по-
кращити рівень розвитку всіх фізичних якостей 
та досягти середнього та високого рівня фізич-
ної підготовленості.

В подальших наших дослідженнях ми плану-
ємо визначити вплив авторської програми на розви-
ток та удосконалення фізичних якостей, які характе-
ризують статичну витривалість, рухову активність, 
фізичний розвиток та функціональний стан.
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Таблиця 1
Динаміка фізичної підготовленості жінок-військовослужбовців ЕГ та КГ за вправами НФП протягом 

експерименту

Показники ЕГ КГ t РХ ± m Х ± m
Комплексна силова вправа, раз

Вихідний рівень 28,51 ± 1,04 27,97 ± 1,02 0,37 >0,05 
1 період 30,43 ± 1,00 27,83 ± 0,98 1,85 >0,05
2 період 31,46 ± 0,96 28,20 ± 0,85 2,54 <0,05
3 період 31,74 ± 0,80 27,97 ± 0,84 3,25 <0,01

Човниковий біг 10х10 м, с
Вихідний рівень 36,19 ± 0,56 36,51 ± 0,43 0,45 >0,05 
1 період 36,37 ± 0,44 36,87 ± 0,56 0,70 >0,05 
2 період 36,01 ± 0,63 36,91 ± 0,59 1,05 >0,05 
3 період 36,12 ± 0,54 36,91 ± 0,48 0,95 >0,05 

Біг на 100 м, с
Вихідний рівень 21,42 ± 0,48 21,16 ± 0,44 0,40 >0,05 
1 період 20,58 ± 0,46 20,80 ± 0,43 0,35 >0,05 
2 період 21,01 ± 0,47 21,24 ± 0,43 0,35 >0,05 
3 період 20,33 ± 0,48 21,29 ± 0,46 1,13 >0,05 

Біг на 1000 с, хв:с
Вихідний рівень 06:09,2 ± 00:05,6 06:01,4 ± 00:04,2 1,09 >0,05 
1 період 06:00,1 ± 00:05,5 06:08,7 ± 00:04,3 1,23 >0,05 
2 період 05:52,9 ± 00:05,4 06:07,0 ± 00:04,5 2,01 <0,05
3 період 05:51,3 ± 00:05,4 06:07,4 ± 00:05,1 2,17 <0,05
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Анотація. У статті розглянуто питання визначення порівняльної 
ефективності засобів бодібілдингу відповідно рівню фізичного 
стану жінок першого періоду зрілого віку (21-35 років). 
Пріоритетними мотивами занять бодібілдингом жінок є: зни-
ження маси тіла, підвищення рівня фізичної підготовленості, 
спілкування з однодумцями. З віком спостерігається збільшення 
ціннісного значення  мотивів оздоровчого характеру. В 
результаті виконання шестимісячної експериментальної про-
грами кондиційного тренування відмічена позитивна динаміка 
основних показників фізичного стану. 
Ключові слова: бодібілдинг, жінки, ефективність, рівень 
фізичного стану.
Аннотация. Бродская И.Я., Усачов Ю.О., Козубей П.С., Жу-
ков В.О. Коррекция уровня физического состояние женщин 
первого периода зрелого возраста средствами бодибилдинга. 
В статье рассмотрены вопросы определения сравнительной эф-
фективности средств бодибилдинга в соответствии с уровнем 
физического состояния женщин первого периода зрелого возрас-
та (21-35 лет). Приоритетными мотивами занятий бодибилдин-
гом женщин является: снижение массы тела, повышение уровня 
физической подготовленности, общение с единомышленниками. 
С возрастом наблюдается увеличение ценностного значения  
мотивов оздоровительного характера. В результате выполнения 
шестимесячной экспериментальной программы кондиционной 
тренировки отмеченная положительная динамика основных по-
казателей физического состояния. 
Ключевые слова: бодибилдинг, женщины, эффективность, уро-
вень физического состояния.
Annotation. Brodskaya I.Y., Usachov G.O., Kozubey P.S., Zhu-
kov V.O. Correction of level of physical state of women of the 
fi rst period of mature age by facilities of bodybyldyng. Defi nitive 
questions of the comparative effi ciency about the meanings of the 
bodybuilding according to level of women’s physical condition on 
the fi rst period of their mature age are considered (21-35 years old). 
Priority motives of exercises by bodybuilging of women is: lowering 
of mass of a body, a heightening of a level of physical readiness, 
dialogue with adherents. With the years the augmentation of valuable 
value of motives of improving character is observed. As a result of 
execution of the six-monthly experimental program condition agings 
the marked positive dynamics of the basic parameters of a physical 
state.
Key words: bodybuilding, women, effi ciency, to level of a physical 
condition.

Вступ. 
Одним з основних завдань Національної док-

трини розвитку фізичної культури і спорту є ство-
рення умов для забезпечення оптимальним об’ємом 
рухової активності фізкультурно-оздоровчого харак-
теру кожної людини впродовж життя з метою підви-
щення рівня фізичного стану, зміцнення здоров’я, 
збільшення працездатності, продовження довголіт-
тя [11]. Цьому сприяє реалізація багатогранної, гу-
маністичної концепції оздоровчого фітнесу, арсенал 
засобів якого динамічно розширюється за рахунок 
нових програм і технологій з метою вибіркової дії 
на людський організм [6, 8, 14].

В наш час, з цілим рядом екологічних, со-
ціальних і економічних проблем, все більшого зна-
© Бродська І. Я., Усачов Ю.О., Козубей П.С., Жуков В.О., 
2009

чення набувають види рухової активності силового 
характеру, що сприяють розвитку силових можли-
востей, особливо привабливих для представниць 
«слабкої статі», які сьогодні багато в чому визнача-
ють духовний, професійний та етичний потенціал 
суспільства [2, 9, 13].

Система вправ силового характеру, які спри-
яють підвищенню морфофункціональних показ-
ників осіб різної статі і віку, в даний час ідентифі-
кується терміном «бодібілдинг», засобами якого у 
фізкультурно-оздоровчих цілях можна сприяти роз-
витку найважливіших фізичних якостей та життєво 
необхідних рухових навичок, формуванню гармо-
нійної атлетичної фігури, вихованню мотивацій до 
здорового способу життя [3, 5, 10].

Аналіз стану питання свідчить, що бодібіл-
динг має багату історію становлення та розвитку, в 
даний час є ефективно діючою системою фізичних 
вправ силового характеру з метою направленої ко-
рекції морфофункціональних показників осіб різної 
статі, віку і рівня фізичного стану. Вивчення осо-
бливостей фізичного стану жінок першого періоду 
зрілого віку дозволяє стверджувати, що викорис-
тання засобів бодібілдингу є пріоритетним компо-
нентом фізкультурно-оздоровчих занять з таким 
контингентом [4, 12, 14].

При цьому слід відмітити дефіцит науково 
обґрунтованих рекомендацій з даного питання, що 
зумовлює доцільність поглиблених експеримен-
тальних досліджень з метою визначення раціональ-
ного змісту вправ силового характеру та оптималь-
ному режиму у тренуванні жінок віком 21-35 років.

Обґрунтування раціональної спрямованості 
та змісту фізкультурно-оздоровчих програм занять 
з бодібілдингу вимагають комплексних біологіч-
них та педагогічних досліджень з даним контин-
гентом [7]. 

Дослідження виконувалось відповідно до 
теми Зведеного плану науково-дослідної роботи 
у сфері ФК і С на 2006-2010рр. 3.2.2 «Теоретико-
методичні засади формування системи оздоровчого 
фітнесу», державний реєстр № 0106U010787.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – оцінка порівняльної 

ефективності фізкультурно-оздоровчих програм 
кондиційної спрямованості побудованих засобами 
бодібілдингу з метою корекції фізичного стану жі-
нок першого періоду зрілого віку.

Завдання та методи дослідження. На під-
ставі узагальнення і аналізу спеціальної науково-
методичної літератури, досвіду передової практи-
ки, нами поставлені такі задачі:

Визначення чинників, що сприяють ефективно-• 
му використанню вправ бодібілдингу на занят-
тях з жінками.
Характеристика соціально-психологічного ста-• 
тусу та особливостей морфофункціонального 
стану жінок першого періоду зрілого віку, що 
приступили до занять силового характеру.
Аналіз динаміки окремих показників фізичного • 
стану.
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Розробка практичних рекомендацій з раціональ-• 
ної побудови занять силового характеру конди-
ційної спрямованості.
В роботі використовувались наступні мето-

ди дослідження, обумовлені змістом поставлених 
завдань: аналіз і узагальнення спеціальної літера-
тури, досвіду передової практики, опитування, ан-
кетування, методи антропометрії (оцінка маси тіла, 
індексів фізичного розвитку, охватних розмірів тіла 
і т.д.), виміри ЧСС та АТ, проба Руф’є, визначення 
рівня фізичного стану за методикою О.А.Пирогової, 
педагогічні методи (педагогічне спостереження, 
тестування, педагогічний експеримент: констатую-
чий, перетворюючий, порівняльний), методи мате-
матичної статистики.

Результати дослідження. 
У дослідженнях взяли участь 20 жінок, які 

регулярно займаються силовими вправами, та які 
склали експериментальну (І) і контрольну (ІІ) гру-
пи, по 10 осіб у кожній.

На початку дослідження у всіх учасниць було 
визначено антропометричні показники (табл. 1).

Разом з цим, фіксувались значення ЧСС і АТ 

під час заняття і по його закінченню з метою дослі-
дження їх динаміки; визначено РФС за методикою 
О.А. Пирогової; проведено проби Руф’є (табл. 2).

Фактичні дані в таблицях 1 і 2 свідчать про 
те, що представниці обстежених груп характеризу-
валися надмірною масою тіла, наднормативними 
розмірами обхватів, високим відсотком жирової 
тканини та детермінованим цією обставиною низь-
ким РФС на фоні достатньо сприятливого стану 
серцево-судинної системи. 

Результати тестування фізичних якостей 
(підйом тулуба в сид за 1 хв., підйом прямих ніг до 
90°) свідчать про низький рівень фізичної підготов-
леності жінок, що почали займатись бодібілдингом 
(табл. 3).

Було проведено анкетування з метою визна-
чення пріоритетних мотивів і інтересів до занять 
бодібілдингом. В їх числі у дівчат 21-26 років від-
мічені: зниження маси тіла, корекція фігури або 
окремих її сегментів (критичних зон); підвищення 
фізичної підготовленості; рекреаційний ефект за-
нять; спілкування з однодумцями. У жінок 27 – 35 
років виявлено домінуючими мотиви оздоровчого 

Таблиця 1 
Вихідні значення антропометричних показників (Х ±δ)

№
з/п Показники

Групи

Експериментальна Контрольна

1 Довжина тіла (см) 168 + 5,40 166 + 4,98
2 Вага тіла (кг) 80,83 ± 5,38 80,12 ± 6,24
3 ІМТ (ум.од.) 28,8 ± 2,26 28,96 ± 1,79
4 Обхват талії (см) 87,25 ± 4,11 87,37 ± 3,37
5 Обхват стегон (см) 111,27 ± 5,88 111,19 ± 6,08
6 Обхват талії/обхват стегон (ум.од.) 0,79 ± 0,11 0,79 ± 0,09
7 % жирової маси 38,3 ± 2,68 38,04 ± 3,51

Таблиця 2 
Показники фізичного стану і працездатності (Х ±δ)

№
з/п Показники

Групи

Експериментальна Контрольна

1 Оцінка працездатності
ССС (проба Руф’є)

5,1 -10,0 «добре»
(хороше серце)

5,1 -10,0 «добре»
(хороше серце)

2 ЧСС спок. 85,1 ± 1,77 85 ± 1,1
3 АТ сист. 124 ± 2,29 124,1 ± 1,68
4 АТ діаст. 76,6 ± 2,26 76,5 ± 1,45

Таблиця 3
Результати первинного тестування фізичних якостей

№
з/п Група

Вересень, 2008

Підйом тулуба у сид 
(разів)

Підйом прямих ніг до 
90°, (разів)

1 Експериментальна 18,3 ± 6,0
(2 бали) 9,7 ± 4,5

2 Контрольна 19,1 ± 5,3
(2 бали) 9,9 ± 3,8
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характеру (зниження надмірної маси тіла як чинни-
ка ризику розвитку серцево-судинних захворювань, 
профілактика остеопорозу, зменшення психоемо-
ційної напруги, тощо).

Процес кондиційного тренування випробу-
ваних І та ІІ групи охоплював 6-місячний відрізок 
часу і характеризувався наступними методичними 
особливостями: 3 – 4 заняття в тижневому мікроци-
клі; тривалість тренувального заняття - 60 хв.

Експериментальна група тренувалась по 
спеціально розробленій нами програмі (табл. 4). У 
структурі заняття розминка тривала до 10 хвилин 
і включала вправи на гнучкість, локальну і регіо-
нальну м’язову силу з невеликим навантаженням і 
невисокою амплітудою, бігові, стрибкові, оберталь-
ні рухи. Основна частина заняття була складена з 
переважним використанням методу неграничних 
зусиль з нормованою кількістю повторень. Таким 
чином у тренуванні експериментальної групи реалі-
зувався метод динамічних зусиль , статодинамічний 
метод і метод кругового тренування. Окрім вправ 
з власною вагою в основній частині заняття вико-

ристовувалися різні тренажери. Заключна частина 
заняття тривалістю 5 – 7 хвилин була заснована на 
використанні стретчингу, дихальних і релаксацій-
них вправ.

На відміну від групи І тренувальна програма 
жінок контрольної групи відрізнялась перевагою 
методу субмаксимальних зусиль.

Жінки експериментальної та контрольної 
групи в процесі заняття дотримувалися правил ра-
ціонального харчування [1,9,14].

З метою визначення фізкультурно-оздоровчої 
дії експериментальної програми занять з переваж-
ним використанням силових вправ проводилося до-
слідження фізичного, психічного і морфофункціо-
нального стану тих, що займаються.

Відмічено: істотне зниження маси тіла за ра-
хунок жирового компоненту (з 80,83 ± 5,38 кг до 67,7 
± 2,31 кг), зменшення розмірів обхватів, особливо в 
проблемних зонах (талія: з 87,25 ± 4,11 см до 77,19 
± 1,96 см; стегна: з 111,27 ± 5,38 см до 100,67 ± 2,38 
см); спостерігалися позитивні зміни функціонально-
го стану і фізичної підготовленості. Динаміка інди-

Таблиця 4
Структура та зміст експериментальної програми кондиційного тренування з бодібілдингу для жінок віком 

21-35 років*
№
з/п Зміст К-ть

год.
Місяці

ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ
І Базові вправи 18 3 3 3 3 3 3

ІІ Вправи для м’язів 
пресу 36 6 6 6 6 6 6

ІІ Формуючі вправи 18 3 3 3 3 3 3

ІV.
1.
2.
3.

Тестування
описування
анкетування
Оцінка РФС 
Оцінка фізичної 
підготовленості

6
2

2

1
1

1

1 1 1 1 1
1

1

Всього 82 15 13 13 13 13 15

Таблиця 5
Динаміка індикаторних морфофункціональних показників (Х ±δ)

Групи ви-
пробуваних

Вересень, 2007р Лютий, 2008р

Підйом 
тулуба в 
сид (разів)

Підйом 
прямих 

ніг до 90°, 
(разів)

Обхват 
талії 
(см)

Вміст 
жиру 
(%)

Підйом 
тулуба 
в сид 

(разів)

Підйом 
прямих 

ніг до 90°, 
(разів)

Обхват 
талії 
(см)

Вміст
жиру
(%)

І
n =10 18,3 ± 6,0 9,7 ± 4,5 87,25 ± 

4,11
38,30 
± 2,68 28 ± 5,0* 12,9 ± 

5,5*
77,19 ± 
1,96**

28,19 ± 
0,56***

153%* 132%* 88%** 74%***
ІI

n =10 19,1 ± 5,3 9,9 ± 3,8 87,37 ± 
3,37

38,04 
± 3,51

23,3 ± 
4,8*

11,5 ± 
2,5*

81,53 ± 
2,28**

31,04 ± 
0,53***

121%* 116%* 93%** 82%***

*P< 0,001 **P < 0,01 ***P <0,05
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каторних морфофункціональних показників жінок 
21 - 35 років представлена в таблиці 5. 

Крім того, у обстежуваних відмічено цілий 
ряд позитивних змін у стані здоров’я, визначених 
шляхом опитування і анкетування. У результаті за-
нять у них знизилася кількість захворювань про-
тягом контрольного періоду, відмічено поліпшення 
самопочуття під час менструального циклу, прилив 
сил, легкість рухів, бадьорість, гарний настрій та ба-
жання тренуватися, що свідчить про позитивну дію 
занять силової спрямованості на організм жінок.

Одержані дані свідчать про те, що розро-
блена та реалізована експериментальна програма 
кондиційного тренування засобами бодібілдингу 
виявилася порівняно більш ефективнішою, ніж 
режим занять контрольної групи. Основним чин-
ником досягнення позитивних результатів слід вва-
жати врахування індивідуальних, психологічних 
і морфофункціональних характеристик жіночого 
контингенту, що дозволило використовувати впра-
ви силової спрямованості, раціональні за об’ємом і 
характером дії.

Результати проведених досліджень є індика-
торними компонентами комплексної оцінки фізич-
ного стану тих, що займаються та були використані 
при складанні експериментальної програми ФОЗ 
засобами бодібілдингу.

Висновки
Аналіз стану питання свідчить про те, що сучас-1. 
ний бодібілдинг є системою вправ з викорис-
танням різних навантажень, сприяючих зміц-
ненню здоров’я, підвищенню працездатності, 
вдосконаленню найважливіших фізичних якос-
тей, корекції фігури.
Пріоритетними мотивами занять бодібілдингом 2. 
жінок є: зниження маси тіла, підвищення рівня 
фізичної підготовленості, спілкування з одно-
думцями. З віком спостерігається збільшення 
ціннісного значення  мотивів оздоровчого ха-
рактеру.
Жінки, що приступили до занять, характеризу-3. 
валися наявністю надмірної маси тіла (ІМТ: 
28,8 – 28,96), наднормативними розмірами об-
хватів в критичних зонах (талії: 87,25 - 87,37; 
стегон 111,27 – 111,19), значними відсотком 
жирової тканини (38,3 -38,04) і детермінованим 
цим низьким рівнем фізичного стану.
В результаті виконання шестимісячної експери-4. 
ментальної програми кондиційного тренуван-
ня з жінками даного психологічного і морфо-
функціонального статусу відмічена позитивна, 
статистично достовірна динаміка основних 
показників фізичного стану. Зокрема, силова 
витривалість м’язів пресу по тестам «підйом 
тулуба в сид» і «підйом прямих ніг до 90°» 
збільшилася відповідно на 53 % і 32 %, знизи-
лися розміри обхватів талії на 12 %, зміст жи-
рового компоненту тіла зменшився на 26 %. На 
цьому позитивному фоні у тих, що займаються 
відмічений ряд позитивних змін суб’єктивного 
характеру (покращились апетит і сон, відчут-

ний прилив сил і бадьорості, підвищились емо-
ційний фон і бажання тренуватись).
Позитивна динаміка досліджуваних показників 5. 
у представниць експериментальної групи була 
статистично достовірно більш значною на рівні 
зв’язку р<0,05, що свідчить про ефективність 
розробленої та реалізованої програми конди-
ційного тренування силового характеру з жін-
ками першого періоду зрілого віку.
Отримані результати визначають доцільність 

подальших досліджень з метою оптимізації ФОЗ 
засобами бодібілдингу з різним контингентом на 
основі апробованої нами методики.

На основі проведеного дослідження можна 
визначити ряд актуальних задач, які вимагають по-
дальшої наукової та методичної розробок. Це сто-
сується:

обґрунтування можливості використання засо-• 
бів бодібилдингу особами різного віку, статі та 
рівня фізичного стану;
розробки персональних програм занять • 
реабілітаційно-відновлювального характеру;
екстраполяція отриманих даних на інші види ру-• 
хової активності, що складають арсенал засобів 
сучасного оздоровчого фітнесу.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА 
АДАПТАЦІЮ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО 
УМОВ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛА-

ДУ: ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
Вілігорський О.М.

Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича

8

Анотація. В статті проаналізовані результати дослідження 
проблеми адаптації дітей раннього віку до умов дитячого 
дошкільного закладу. Проведене дослідження ступеню важкості 
адаптації дітей раннього віку, які протягом літньо-оздоровчого 
періоду 2008 року вступили в ДНЗ №48 м. Чернівці. Дані карток 
– прогнозів щодо характеру адаптації досліджуваних дітей вия-
вили правильність прогнозу в 77% випадків. Картки – прогнози 
можна вважати інформативними і використовувати їх у роботі 
педагогічних колективів типових дошкільних закладів. 
Ключові слова: адаптація, ступінь, пристосування, дитина, 
ранній вік, заходи, картка, прогноз.
Аннотация. Вилигорский А.Н. Влияние физического вос-
питания на адаптацию детей раннего возраста к условиям 
детского учреждения: педагогическое прогнозирование. В 
статье проанализированы исследования проблемы адаптации 
детей раннего возраста к условиям детского дошкольного учреж-
дения. Проведено исследование степени тяжести адаптации 
малышей, которые в период летней оздоровительной компании 
2008 года поступили в детский сад №48 г. Черновцы, определена 
роль физического воспитания  в этом процессе. Данные карто-
чек - прогнозов относительно характера адаптации исследуемых 
детей показали правильность прогноза в 77% случаев. Карточ-
ки - прогнозы можно считать информативными и использовать 
их в работе педагогических коллективов типичных дошкольных 
учреждений. 
Ключевые слова: адаптация, степень, приспособление, дети, 
ранний возраст, карточка, прогноз.
Annotation. Vilugorskii A. Pedagogical forecasting of adaptation 
of children of early age to conditions of children’s establishment. 
In the article researches of a problem of adaptation of children of early 
age to conditions of children’s preschool establishment are analysed. 
Research of a degree of weight of adaptation of kids which during the 
summer improving company of 2008 have acted in a kindergarten ¹ 
48 is spent. Chernovtsy, feature of research became drawing up of 
the card - forecast of a degree of weight of adaptation. Datas of cards 
- forecasts concerning character of acclimatization of examined chil-
dren have shown correctness of the forecast in 77 % of events. Cards 
- can be counted forecasts informative and to use them in-process 
pedagogical collectives of typical preschool establishments.
Key words: adaptation, degree, children, early age card, forecast.

Вступ.
Прогнозування соціальної адаптації дити-

ни раннього віку, яка починає відвідувати дитячий 
садок, розглядаємо важливим напрямом у роботі 
працівників дошкільної ланки освіти, оскільки так 
уможливлюється керування діями педагогів, ліка-
рів та обслуговуючого персоналу дитячих установ 
та батьків. Відтак можемо попереджати чи усувати 
утруднення з пристосування дитини до оновлених 
соціальних і побутових умов.

Соціальна адаптація (від лат. Adapto – при-
стосовую та socialis − суспільний) виступає як по-
стійний процес активного пристосування індивіда 
до умов соціального середовища і є результатом 
означеного процесу – пишуть відомі психологи-
дослідники [3].

Упродовж усього життя людині по-різному 
доводиться пристосовуватись до умов існування в 
соціумі: адаптуватись у колективі однолітків у ди-
тячому садку, школі, вузі тощо; до різновікового со-
ціуму – на роботі, відпочинок, в родині. Проблеми, 
© Вілігорський О.М., 2009

що виникають під час соціальних контактів люди-
ни, досліджують фахівці різних галузей – соціоло-
ги, психологи, фізіологи, педагоги та ін.

Різним аспектам проблеми соціальної 
адаптації приділено велику увагу в періодич-
ній, популярній, науково-методичній літерату-
рі. Повідомлення дитячих психологів, педіатрів, 
педагогів-дошкільників у періодичних фахових 
виданнях (журнал “Дошкільне виховання”, газета 
“Дитячий садок”, “Розкажи онуку” тощо) охоплю-
ють широкий спектр питань про нівелювання пере-
бігу адаптаційних процесів у дітей раннього віку. 
Так, Н. Маковецька в статті “Увага адаптації” аналі-
зує особливості розвитку освіти в Україні на сучас-
ному етапі: збільшення кількості дітей, що почина-
ють відвідувати дошкільні заклади з 1-1,5-річного 
віку; низький рівень охоплення дітей закладами 
різних типів у системі дошкільної освіти; перехід 
освіти на навчання в школі з шестирічного віку [5].

В. Мушинський, Р. Тонкова-Ямпольская, 
Т. Черток вивчають адаптаційні можливості до-
шкільнят, зокрема дітей раннього віку при вступі 
в дошкільний заклад [7, 8]. В. Кузьменко визначає 
обов’язковим правилом під час прийому малюка в 
дитячий садок відвідування кабінету психолога [4].

Дослідження є складовою частиною науково-
дослідницької роботи кафедри фізичної культури і 
спорту Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича „Фізичне виховання насе-
лення України в умовах трансформації суспільно-
го устрою та інтегрування в Європейській освітній 
простір”.  

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження –визначення соціально-

психологічного фону груп раннього віку в період 
адаптації новачків та створення попередньої моделі 
прогнозування ступенів важкості адаптації означе-
ної вікової категорії дітей. 

Завдання дослідження – визначити ступені 
важкості адаптації дітей віком від 1 до 3 років під 
час вступу в дошкільний навчальний заклад; розро-
бити картку прогнозування важкості адаптації дітей 
раннього віку і визначити рівень інформативності 
таких карток; виокремити роль фізичного вихован-
ня в успішній адаптації дитини до умов установи.

Методами дослідження обрано спостережен-
ня за поведінкою та динамікою нервово-психічного 
розвитку дітей; аналіз медичних карток на предмет 
визначення частоти і тривалості гострих захво-
рювань у період адаптації; антропометричні зрізи 
означеної вікової групи дітей.

Результати досліджень.
Шляхи вирішення різних аспектів проблеми 

адаптації дітей раннього віку ускладнюються неста-
чею кваліфікованих фахівців-психологів у дитячих 
навчальних закладах. Так, скажімо, лиш 24 серед 
52 дитячих установ м. Чернівці, мають у штаті со-
ціальних педагогів-психологів. Зауважимо, що лиш 
деякі з них працюють на неповну робочу ставку, 
адже для всіх дошкільних закладів міста запропо-
новано 16,75 ставки (5 з яких є вакантними). Роботу 



29

психолога в дошкільній установі передусім спрямо-
вано на сприяння адаптації дітей означеної вікової 
категорії, а також на вивчення рівня готовності до-
шкільнят до навчання в школі. Малюки раннього 
віку зазвичай залишаються поза увагою фахівців.

Серед низки причин, що викликають утруд-
нення в адаптаційному періоді, відмічаємо за раху-
нок деяких особливостей раннього віку. Швидкому 
звиканню до оновленого довкілля (температурний 
режим, розпорядок життєдіяльності, предметне 
середовище) перешкоджає недосконала сформова-
ність здатності до пристосування та висока враз-
ливість дитячого організму внаслідок його морфо-
логічної та функціональної незавершеності. Різка 
зміна способу життя водночас з повільним підви-
щенням працездатності нервової системи дітей 
раннього віку несприйнятливі до великого нерво-
вого напруження, яке спричинює стан психічного 
стресу теж не сприяє адаптації. Маленька дитина 
болісно переживає розрив міцних зв’язків із близь-
кими дорослими. Негативно у цей період впливає і 
характерна для переддошкільників емоційна враз-
ливість. Ця особливість яскраво виявляється під 
час розлучення з батьками, які хвилюються та ви-
являють негативні емоції, коли вперше залишають 
малюків в яслах [6].

Спільно з емоційними розладами в період 
адаптації спостерігається зниження мовної та ігро-
вої активності дітей, що зумовлено певними причи-
нами. Ранньому віку властиві процеси опанування 
мовленням, прагненням до активних дій з іграшка-
ми та предметами, що потребує від кожної дитини 
нервового напруження. Зазвичай у типових умовах 
у малюків виникають радісні переживання. Вод-
ночас негативні зміни в емоційному стані висту-
пають перешкодами для природного вияву мовної 
та ігрової активності дітей: гальмується функція 
мовлення, слабшає інтерес до ігрового матеріалу та 
дій з ним. Окрім цього, в більшості малят в період 
адаптації спостерігається порушення сну, зниження 
апетиту, що призводить до втрати ваги. Зазвичай,  
вказані розлади негативно позначаються й на стані 
імунної системи [5].

Увесь тягар проблем соціального пристосу-
вання малят покладається на вихователів і батьків. 
Останні не завжди дотримуються порад виховате-
лів. Анонімне опитування батьків дітей у віці від 
одного до трьох років, що відвідують ДНЗ № 48 м. 
Чернівці, засвідчили, що лише 26,9% респондентів 
чітко дотримуються порад і вказівок вихователів та 
медичних працівників установи; 53,7% виконують 
вказівки частково, однак не повідомляють про це 
вихователя; 19,4% майже не дотримуються чи зо-
всім не дотримуються з різних причин.

Це свідчить про додаткові утруднення, що 
створюються в процесі роботи вихователя щодо 
полегшення адаптації новачків. За характером при-
стосування до оновлених умов життя виділяють 
три групи дітей: діти, які легко адаптуються; діти з 
адаптацією середньої важкості; діти з важким сту-
пенем адаптації [1, 4, 7, 8].

Для вирішення завдань дослідження обрано 
21 новачка віком від 2 до 3 років, що відвідують 
групи раннього віку ДНЗ №48 м. Чернівці, що всту-
пили в садок упродовж літнього оздоровчого пері-
оду 2008 року.

За Р. Тонковою-Ямпольською визначено тер-
міни нормалізації поведінкових реакцій дітей ран-
нього та дошкільного віку до 20-30 днів для легкої 
адаптації, до 40 днів – адаптації середньої важкості, 
до 60 і більше важка адаптація [8].

Нормалізація поведінкових реакцій (віднов-
лення апетиту, сну, мовної активності, зникнення 
негативних емоцій, спокійного спілкування з дорос-
лими та дітьми) впродовж 20-30 днів відбувалась у 
90,9% дітей, упродовж до 40 днів – у 6,8% дітей, до 
60 і більше – у 2,3% дітей означеного віку.

Позитивну динаміку нервово-психічного 
розвитку в означений період відзначено у 88,4% 
дітей, сповільнення темпу розвитку (мовного, ру-
хового) виникло у 7,6% дітей; у 4% дітей виявлено 
відставання в розвитку на 1-2 квартали.

Показником легкої адаптації виступає від-
сутність відставання в нервово-психічному розви-
тку порівняно з вихідними даними, сповільнення 
темпу мовної активності на 1-2 місяці свідчить про 
середній ступінь адаптації; відставання в розвитку 
на 1-2 квартали є показником важкої адаптації [8].

Однією з ознак важкої адаптації дітей ран-
нього та дошкільного віку виступають неодноразо-
ві, тривалі, з ускладненнями гострі захворювання. 
Для середньої важкості адаптації характерні одне-
два захворювання тривалістю до 10 днів, для легко-
го – притаманною є відсутність гострих захворю-
вань чи одне захворювання до 7 днів [8].

За перші три місяці перебування в дитячому 
садку хворіли гострими захворюваннями 2 і більше 
разів (у т. ч. тривалими, з ускладненнями) − 5 дітей 
(25,5%), хворіли одноразово до 10 і більше днів 3 
вихованця (13%), не хворіли взагалі або 1 раз до 7 
днів – 14 дітей (61,5%).

Підсумовуючи вищевикладене доходимо ви-
сновку, що означена група дітей адаптувались до 
умов ДНЗ легко (30 малюків, 68,18%);  11 дітей, 
25% середня важкість, 8 дітей – 6,82% − важко.

Для вирішення другого завдання аналізували 
літературні джерела, насамперед дані Р. Тонкової-
Ямпольської. Вчена зазначає, що дитина вступає в 
дошкільний заклад з прогнозом ймовірного ступе-
ня важкості адаптації. Якщо у даних поліклініки ін-
формація відсутня, лікар дитячого закладу повинен 
прогнозувати характер адаптації на основі анамне-
зу і стану здоров’я [8].

Як свідчать педагогічні та медичні дослі-
дження, характер і тривалість адаптаційного пері-
оду залежить від таких факторів:

вік дитини (найважче – діти віком 10 місяців до • 
2 років; після двох років діти значно легше при-
стосовуються до нових умов життя);
стан здоров’я та рівень розвитку дитини (здоро-• 
ва, добре розвинена дитина значно легше пере-
носить утруднення соціальної адаптації); 
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індивідуальні особливості дитини (значною мі-• 
рою поведінка дитини залежить від типу нер-
вової системи); 
рівень натренованості адаптаційних механізмів • 
(діти, які до дитячого садка неодноразово пере-
бували в різних умовах життя, легше звикають 
до дитячого закладу); 
досвід спілкування з дорослими та однолітками • 
(вміння позитивно ставитись до вимог дорос-
лих та адекватно спілкуватися з іншими ді-
тьми) [7].
Педагогічним колективом установи з метою 

збільшення часу спілкування з однолітками і ді-
тьми старшого дошкільного віку, дорослими залу-
чали дітей груп раннього віку до перегляду вистав 
разом з усіма вихованцями установи, участі в за-
гальносадових розвагах, в тому числі музичних та 
фізкультурних („Подорож повітряної кульки”, „По-
дарунок для матусі”, „В гості до ляльки Наталки”, 
„День здоров’я” тощо). Фізкерівником установи в 
співпраці з колективом кафедри фізичної культури і 
спорту ЧНУ розроблено і апробовано комплекс за-
ходів (фізкультурно-ігрові паузи в розпорядку дня, 
рекомендації батькам, гігієнічні заходи тощо) задля 
полегшення та прискорення періоду пристосування 
дітей раннього віку до умов дитячого дошкільного 
закладу, які оприлюднено на методичному об’єднані 
фізкерівників ДНЗ міста.

Окрім того існують анамнестичні факто-
ри, які не піддаються змінюваності. Так, скажімо, 
все, що обумовлено вагітністю матері (допологові 
фактори) та пологами дитини. Зазвичай такі фак-
тори, як недоношеність чи переношеність дитини, 
вага тіла новонародженого більше 4 кг, захворюва-
ність на першому місяці життя, вживання алкоголю 
матір’ю під час вигодовування грудним молоком, 
пасивне куріння тютюну, штучне годування дити-
ни, наявність хронічних соматичних та вроджених 
захворювань (пієлонефрит, вроджений порок серця 
та т. п.) також не можливо виправити. Проте серед 
багатьох негараздів, які впливають на адаптацію 
дитини і виявлені після пологів, є група соціальних 
факторів, яких можливо й необхідно позбутися. Ска-
жімо, пасивне куріння, відсутність загартовуючих 
процедур, невідповідність розпорядку дня родини 
та дошкільного закладу, позбавлення спілкування з 
однолітками та ін. Для того, щоб дитина адаптува-
лась до дошкільного закладу легше та швидше, ніж 
прогнозує лікар, необхідно негайно усунути все, що 
усувається з цього набору різних негативних факто-
рів анамнезу дитини [1].

На основі отриманої інформації розроблено 
картку прогнозування характеру адаптації. Вона 
вміщує наступні розділи:

Відомості про дитину (вік, стать, інформація 1. 
про батьків).
Медичний розділ: питання, відповіді на які ін-2. 
формують про допологовий, пологовий, після-
пологовий етапи розвитку організму дитини, 
стан здоров’я на час вступу в ДНЗ.
Соціальний розділ. Складається з питань про со-3. 

ціальне оточення дитини, характер спілкування 
з дорослими і однолітками, дозволяє скласти 
емоційний портрет малюка.
Картки – прогнози адаптації заповнювали 

працівники ДНЗ №48 м.Чернівці: вихователі груп 
дітей, означеного віку, завідувач установи, медич-
ний працівник. Дані карток засвідчили, що легка 
адаптація мала би бути в 60% дітей, середньої важ-
кості – у 30% малюків, важка – у 10%.

Вирішуючи третє завдання, порівняли реаль-
ний характер адаптації кожної дитини з даними її 
картки – прогнозу. Легка адаптація прогнозувалась 
(за результатами карток) у 60% дітей серед  68% ви-
хованців, у яких пристосування до умов ДНЗ від-
булось легко. Середній ступінь адаптації прогно-
зувався у 30% дітей; серед них − 20% дітей мали 
дійсно серйозний ступінь важкості пристосування, 
8% − легкий, 2% − важкий. Важке пристосування 
прогнозували у 10% малюків; серед них у 5% воно 
було важким; у 5% − середнього ступеня.

Висновки
Адаптація дітей раннього віку (від 1 до 3 ро-

ків), що вступили до ДНЗ №30 м. Чернівці впро-
довж літнього оздоровчого періоду 2008 р. відбулась 
легко у 68% малюків, у 25% дітей виявилась серед-
ньої важкості, у 7% − важка. Дані карток – прогно-
зів щодо характеру адаптації досліджуваних дітей 
виявили правильність прогнозу в 77% випадків. 
Отож, можемо стверджувати, що картки – прогно-
зи характеру адаптації дітей раннього віку до умов 
ДНЗ можна вважати інформативними і широко ви-
користовувати їх у роботі педагогічних колективів 
типових дошкільних закладів м. Чернівці. 

Надалі плануємо детально проаналізу-
вати роботу педагогічного колективу установи 
(фізкультурно-ігрові паузи в розпорядку дня, реко-
мендації батькам, гігієнічні заходи тощо) творчого 
використання напрацювань колегами і фахівцями.
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ХОРЕОГРАФІЧНІ ВПРАВИ, ЯК 
НЕВІДЄМНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЗАХІД В СУЧАСНИХ ПРОФІЛАКТИЧНО-
ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРАХ

Владімірова О.В.
Запорізький національний університет

9

Анотація. В статті відзначені результати дослідження у дівчат 
6-9 років, що займаються хореографічними вправами, які ви-
користовуються як реабілітаційних захід для корекції постави 
дітей молодшого шкільного віку.
Запропонований комплекс хореографічних вправ має корегую-
чий та профілактичний вплив, ефективний, може бути реко-
мендований для молодших школярів із порушенням постави. 
Корекція постави досягнута за допомогою спеціальних і загаль-
розвиваючих вправ. Вона дає стійкий ефект лише при тривалому 
й систематичному тренуванні. Для дітей даного віку і наявних 
порушень реабілітаційні заходи повинні носити щоденний ха-
рактер.
Ключові слова: хореографія, вправи, реабілітація, корекція, по-
става.
Аннотация. Владимирова О.В. Использование хореографи-
ческих упражнений как реабилитационного средства в со-
временных оздоровительно-профилактических центрах. В 
статье приведены результаты исследования проводимого среди 
девочек 6-9 лет, занимающихся хореографическими упражне-
ниями, которые используются как реабилитационное средство 
для коррекции осанки у детей младшего школьного возраста. 
Предложенный комплекс хореографических упражнений имеет 
коррекционное и профилактическое влияние, эффективное, мо-
жет быть рекомендован для младших школьников с нарушением 
осанки. Коррекция осанки достигнута с помощью специальных 
и общеразвивающих упражнений. Она дает стойкий эффект 
лишь при продолжительной и систематической тренировке. Для 
детей данного возраста и имеющихся нарушения реабилитаци-
онные мероприятия должны носить ежедневный характер.
Ключевые слова: хореография, упражнения, реабилитация, 
коррекция, осанка.
Annotation. Vladimirova O.V. Рut into practice of choreographic 
exercises as rehabilitation means in the modern improvingly-
preventive centres. Findings of investigation of 6-9 years conducted 
among girls occupied with choreographic exercises which are used as 
a rehabilitational agent for correction of bearing at children of minor 
school age are reduced. The offered complex of choreographic exer-
cises has effective correctional and preventive effect. It can be rec-
ommended for minor schoolboys with breaking bearing. Correction 
of bearing is reached with the help of special and common educing 
exercises. It gives nonperishable effect only at durating and system-
atic aging. For children of the given age and available rehabilitational 
provisions should have by breaking daily character.
Key words: choreography, exercises, rehabilitation, correction, 
carriage.

Вступ.
Хореографічне виховання має велике зна-

чення й в естетичному розвитку дитини, засобами 
танцювального мистецтва: прищеплює любов до 
прекрасного, фізичного вдосконалення. У процесі 
занять молодші школярі повинні отримати широкі 
можливості для естетичного розвитку й перш за 
все виховання рухової культури та досконалої плас-
тичності тіла, тобто постійного і цілеспрямованого 
тренінгу свого психофізичного апарату засобами 
музично-хореографічного мистецтва. На заняттях 
ставиться завдання - виховати в дітях інтерес до фі-
зичних вправ, психологічно розкріпастити дитину, 
виховати вміння працювати в колективі, розвити 
координацію рухів, гнучкість, навчити почувати ха-
рактер музичного супроводу, подолання фізичних 
недоліків, пов'язаних з порушенням ОРА. Музично-
ритмічні вправи виконують релакційну функцію, 
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допомагають емоційній розрядці, знімають розу-
мове перевантаження, стомлення. Ритм знімає не-
рвову напругу, поліпшує мову дитини. Рух, танець 
знімають нервово-психічну напругу, допомагають 
школяру, швидко й легко встановлювати дружні 
зв'язки з іншими дітьми, що має певний психоте-
рапевтичний ефект. Одним із важливих шляхів 
збереження, зміцнення здоров’я нації є профілак-
тика і відновлювальна корекція порушень ОРА 
(Є.А.Абальмасова, Г.Л.Апанасенко, В.Є.Бєлєнький, 
Р.Н.Бунятов, С.Ю.Капралов, В.М.Левенець, 
І.Д.Ловейко, І.А.Мовшович, Г.А.Шорін) [1, 5, 7].

Давньоруська хореографічна культура дала 
українській народній хореографії багато народних 
ігор, розваг, танців, рухів і деякі з них досі мають 
ідентичні назви, відрізняючись лише формою, ха-
рактером і темпом виконання від російських і біло-
руських. За своїм змістом, жанровим і тематичним 
поділом українська хореографія має багато спіль-
ного також з болгарською, словацькою, польською. 
Справедливе зауваження, що на Україні, як і у ро-
сіян, словаків, танцюють навприсядки і роблять по-
взунці, однак національна форма, якою наділені ці 
колінця, у кожного з цих народів своя. Український 
танець має певний вплив на хореографічні культури 
країн СНД, що не межують безпосередньо з Украї-
ною. Це стосується казахської, башкирської хорео-
графії (використання стрибкових рухів, деяких при-
сядок, бігів) [5].

Хореографічні вправи дають уявлення про 
класичний танець - вид хореографічної пластики, 
побудований на певних і строгих законах. Він є чіт-
ко виробленою системою рухів, в якій немає нічого 
зайвого або випадкового. Звичайно, слідувати цій 
систему важко, особливо в дитячому віці, оскільки 
тут потрібна велика самовіддача і жорстка дисци-
пліна, але саме в дитячому віці закладаються осно-
ви класичного танцю, дається початкова освіта. 
Танцювальна частина заняття вимагає абсолютної 
внутрішньої зібраності, серйозної фізичної підго-
товки, прагнення до подолання труднощів і здібнос-
тей до свідомої витрати значної кількості фізичних 
сил; вона спрямована на здобуття необхідних хоре-
ографічних навиків: розвиток витривалості, зміц-
нення м’язів, стоп і підйому, розвиток еластичності 
зв'язок і м'якість рухів [2, 3, 7].

Проблема зміцнення здоров’я дітей є однією 
з найголовніших завдань нашого суспільства. Щоб 
досягти успіху у цій справі, необхідно привезти спо-
сіб життя дітей у співвідношення з залежностями їх 
розвитку, розробити ефективні засоби впливу на ор-
ганізм, встановити раціональний режим навчання 
та відпочинку. У молодшому шкільному віку мають 
бути закладені основи фізичної культури людини, 
формуються мотиви, цікавість та потреби у сис-
тематичній фізичній діяльності. Цей вік особливо 
сприяє оволодінню базовими компонентами куль-
тури руху, засвоєнню техніки різноманітних фізич-
них рухів. Оволодіння основними рухами базується 
на формуванні у дитини вміння вимірювати свої 
зусилля, координуючи їх роботу у часі та просторі. 
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Ми вважаємо, що 3 уроком фізичного виховання у 
навчальному тижні може бути урок хореографії [2, 
4, 5, 8].

Питання хореографії до цього часу являють 
собою ще мало вивчену область. Між тим багата 
практика хореографічного мистецтва могла б мати 
велике значення для гармонійного розвитку дитини. 
Мова танцю -мова людських почуттів та якщо слово 
щось означає, то танцювальний рух виражає. Хоре-
ографія охоплює різні види танцювального мисте-
цтва, де художній образ створюється за допомогою 
умовних вибраних рухів. Вона включає все що від-
носиться до мистецтва танцю: народний, бальний, 
спортивний, соціальний та класичні танці [5-8].

Постійне місце танцювальних вправ у шкіль-
них програмах зумовлено їхньою гармонійною дією 
на розвиток організму школярів. Вони сприяють 
формуванню правильної постави, гарної ходи, роз-
витку ритмічності, координації, легкості і пластич-
ності рухів. Перелічені якості потрібні людині як 
сила, швидкість, витривалість. Танцювальні вправи 
урізноманітнюють уроки фізичної культури, підви-
щують їх естетично-виховне значення [1, 3, 7].

Хореографічне мистецтво включає різні 
види мистецтв - музику, хореографію, драматургію, 
мальовництво. Особливо ефективним вплив тан-
цювальних вправ на організм школярів стає тоді, 
коли вони проводяться під музичний супровід. Му-
зичний супровід збагачує урок фізичної культури, 
робить його більш насиченим і цікавим, покращує 
емоційний стан учнів [5, 8].

Робота виконана у відповідності до плану 
НДР Запорізького національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчення впливу хоре-

ографічних і танцювальних вправ на поставу дітей 
молодшого шкільного віку (6-9 років) де вирішува-
лися наступні завдання: оцінити стан постави дітей 
молодшого шкільного віку у дітей контрольної гру-
пи (КГ) і експериментальної групи (ЕГ) на почат-
ку проведення дослідження; розробить програму 
гімнастичних вправ, спрямованих на виправлення 
порушень постави, які було виявлено в групах; оці-
нити ефективність запропонованої реабілітаційної 
програми для дітей молодшого шкільного віку з по-
рушеннями постави.

Для вирішення визначених завдань обрано 
наступні методи: огляд джерел літератури; педа-
гогічне дослідження і експеримент; використання 
тестів для визначення сили м’язів, які формують 
осанку; тест на визначення гнучкості за шкільною 
програмою тестування - нахил уперед з положен-
ня сидячи (відстань між ступнями ніг – 25-30 см, 
коліна не згинаються, долоні рук дістають якомога 
далі, результат утримується 2 сек.); контроль дея-
ких функціональних показників роботи ССС та ди-
хальної системи; методи математичної статистики.

Організація дослідження. Базою для прове-
дення дослідження нами було обрано ДК «Дніпрос-
пецсталь» на базі якого сформовані профілактично-
оздоровчі гуртки. Хореографічний кружок для дітей 
дошкільного і молодшого шкільного віку очолює 
С.В.Туманов, І.М.Нереба; заняття проводяться 3 
рази на тижні о 15:00-17:00 – ЕГ. Кружок гімнасти-
ки приводиться також 3 рази на тиждень в той са-
мий час – КГ. У дослідженні прийняло участь по 15 
дівчат, які займаються в кожному з означених круж-
ків. Всі вони відносилися до основної медичної 
групи, що було підтверджено документом дільнич-
ного дитячого терапевта. Було рекомендовано від-
відування реабілітаційних заходів для корекції та 
профілактики порушень постави, які було виявлено 
під час первинного обстеження у вересні 2008 р.

Результати досліджень.
На підставі показників сили м'язів тулу-

ба отриманих під час дослідження була складена 
табл. 1 для КГ і ЕГ протягом дослідження. М’язи-
розгиначі тулуба. Дослідження сили м'язів даної 
групи на початку дослідження склала 87,31±13,42 
сек. в ЕГ; 84,97±8,04 сек. - у КГ. На заключному ета-
пі обстеження дівчат молодшого шкільного віку по-
казник в ЕГ склав 96,95±12,6 сек.; у КГ - 86,65±4,88 
сек. приріст результату протягом дослідження в до-
сліджуваних групах склав: ЕГ 9,64 сек. (11,04%) і в 
КГ 1,68 сек. (1,97%). Сила м'язів, що забезпечують 
нахил тулуба убік на вихідному етапі дослідження 
становила в ЕГ 82,07±8,91 сек.; у КГ 80,75±6,33 сек. 
На заключному етапі обстеження молодших школя-
рів були отримані наступні дані: в ЕГ - 100,09±13,48 
сек.; у КГ 87,35±9,74 сек. Приріст показника склав 
відповідно в ЕГ 18,02 сек. (21,95%), в КГ – 6,6сек. 
(7,55%).

Таблиця 1
Динаміка показників сили м'язів тулуба протягом дослідження у дівчат контрольної та 

експериментальної групи молодшого шкільного віку 
Вересень 2008 t Березень 2009 tЕкспер.гр. Контр.гр. Експер.гр. Контр.гр.

М’язи розгиначі тулуба
87,31±13,42 84,97±8,04 3,04 96,95±12,62 86,65±4,88 2,73

М’язи, що забезпечують нахил тулуба в сторону
82,07±8,91 80,75±6,33 1,86 100,09±13,48 87,35±9,74 5,01

Сила м’язів черевного пресу – кіл-ть переходів з положення лежачі в положення сидячи
18,35±2,44 16,05±2,17 2,41 20,05±2,32 16,46±2,03 4,33

Тест на прояв гнучкості
+3,06±0,87 +2,94±1,02 2,27 -1,38±0,91 -3,05±1,41 2,92
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Сила м'язів черевної стінки - число 
переходів з положення лежачи, у положення сидя-
чи на 1 етапі дослідження у вересні 2008 р. склала 
18,35±2,44 разів в ЕГ; 16,05±2,17 разів - у КГ дітей 
молодшого шкільного віку. На заключному етапі 
показник був 20,05±2,32 сек. і 16,46±2,03 разів 
відповідно. Відмінність результатів початку і кінця 
дослідження була 1,7 рази (8,32%) в ЕГ та 0,41 рази 
(2,49 %) в КГ.

Нами були зафіксовані наступні результати 
при тестуванні дівчат на вияв рівня гнучкості: ЕГ – 
+3,06±0,87 см, а в КГ – +2,94±1,02 см. Після засто-
сування запропонованих реабілітаційних заходів 
нами було виявлено, що в КГ прояв рівня гнучкості 
виявився вищій ніж ЕГ, що, на нашу думку, поясню-
ється особливістю вправ, яки використовуються під 
час занять в групах гімнастики. Приріст результату 
в кінці дослідження склав в КГ – 5,99 см, а в ЕГ – 
4,44 см.

Слід зазначити факт, що корекція постави 
досягнута за допомогою спеціальних і загальрозви-
ваючих вправ, дає стійкий ефект лише при тривало-
му й систематичному тренуванні, а для дітей даного 
віку й наявних порушень реабілітаційні заходи по-
винні носити щоденний характер.

Результати контролю показників функціо-
нального стану дихальної і серцево-судинної сис-
теми представлені в табл. 2 у дівчат молодшого 
шкільного віку КГ і ЕГ протягом дослідження.

Результати ЧСС на початковому етапі до-
слідження склали в КГ 88,63±1,82 уд/хв.; в ЕГ 
88,75±2,89 уд/хв. В кінці проведеного дослідження 
результати були 86,28±2,87 уд/хв. і 87,83±1,72 уд/
хв. відповідно. Приріст показника складав в ЕГ – 
1,03%, а в КГ 2,65%. Показники АТс на 1 етапі до-
слідження відповідали 98,58±9,13 мм рт.ст. для КГ 
й 99,04±10,55 мм рт.ст. для ЕГ. Після проведення за-
ключного обстеження показники склали 98,69±9,38 
мм рт.ст. і 98,01±7,47 мм рт.ст. для КГ і ЕГ. При-
ріст показника склав відповідно в ЕГ 1,05% і 0,11% 
в КГ. Параметри АТд у вересні 2008 у КГ склали 
66,03±1,71 мм рт.ст.; в ЕГ - 65,63±2,68 мм рт.ст. В 
березні 2009 р. показники склали 66,92±1,49 мм 
рт.ст. і 66,08±2,22 мм рт.ст. для КГ й ЕГ. Показники 
знаходились в межах норми для дітей молодшого 
шкільного віку.

Проаналізувавши показники ЖЄЛ на по-
чатку дослідження були отримані показання ЖЄЛ 
практично в нормі, як у КГ 1283,75±88,53 мл, так 
і в ЕГ 1288,91±113,43 мл. Наприкінці експеримен-
ту показник також був зафіксований у границях 
норми й становив відповідно 1290,25±83,31 мл і 
1322,09±84,01 мл для КГ і ЕГ. У середньому при-
ріст результату по показнику ЖЄЛ склав у КГ на 6,5 
мл (0,503%), в ЕГ 33,18 мл (2,50%).

Аналогічна зміна зафіксована при вимірю-
ванні показника ЧД: на початку дослідження в ЕГ 
показник складав 24,11±2,09 раз, в КГ 24,56±1,87 
раз. Після використання реабілітаційних заходів 
результати відповідно складали 20,74±1,43 раз в ЕГ, 
в КГ - 22,85±1,33 раз. Приріст показника становить 
в КГ 1,71 раз (7,48%) і в ЕГ 3,37 раз (16,24%).

У рамках дійсного дослідження також були 
проведені проби Штанге й Генче. На початковому 
етапі дослідження проба із затримкою подиху піс-
ля вдоху становив в КГ 37,93±0,85 сек. і 36,15±0,73 
сек. у КГ, на заключному етапі показник відповідав 
у КГ 34,07±1,18 сек. і 32,63±1,43 сек. в ЕГ. Відповід-
но приріст результатів склав 10,78% в ЕГ і 11,32% 
в КГ. Нами було зафіксовано у вересні 2008 р. ре-
зультат проби Генче на рівні 22,55±0,72 сек. у КГ 
й 22,84±0,46 сек. в ЕГ. На заключному етапі дослі-
дження результати відповідали 21,51±1,37 сек. - КГ 
й для ЕГ - 24,05±0,98 сек. Приріст показника склав 
в КГ – 6,18%, а в ЕГ – 6,23%.

Серед дівчат молодшого шкільного віку, що 
займалися в ЕГ спостерігалося за обстеженням 
ортопеду на початковому етапі у 6 осіб виявлено 
асиметричну осанку; у 7 дівчат – кругла спина. У 9 
осіб виявлено плоскостопість. Всі вони спрямовані 
лікарем на заняття з корекції постави.

На початковому етапі обстеження у дівчат 
контрольної групи на початковому етапі обстежен-
ня у вересні 2008 р. лікарем було зафіксовано 7 
осіб, які мали діагноз асиметрична постава; у 8 ді-
вчат – кругла спина; плоскостопість спостерігалося 
у 11 обстежених школярок.

На завершальному етапі дослідження у бе-
резні 2009 р. серед школярок молодших класів лі-
кар відзначив позитивну динаміку після запропо-
нованих і проведених реабілітаційних заходів. В 
експериментальній групі вияснено 3 дитини з аси-

Таблиця 2
Показники функціонального стану серцево-судинної й дихальної систем у ході дослідження в дітей 

контрольної й експериментальної груп

Показники
Етапи дослідження

Вересень 2008 t Березень 2009 tЕкспер.гр. Контр.гр. Експер. гр. Контр.гр.
ЧСС (уд./хв.) 88,75±2,89 88,63±1,82 2,07 86,28±2,87 87,83±1,72 1,95
АТс (мм рт.ст.) 99,04±10,55 98,58±9,13 2,54 98,69±9,38 98,01±7,47 1,82
АТд (мм рт.ст.) 65,63±2,68 66,03±1,71 2,77 66,08±2,22 66,92±1,49 1,37
ЖЄЛ (мл) 1288,91±113,43 1283,75±88,53 2,01 1322,09±84,01 1290,25±83,31 2,09
ЧД 24,11±2,09 24,56±1,87 1,73 20,74±1,43 22,85±1,33 1,89
Проба Штанге 36,15±0,73 37,93±0,85 2,33 32,63±1,43 34,07±1,18 2,74
Проба Генче 22,84±0,46 22,55±0,72 1,67 24,05±0,98 21,51±1,37 3,01
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метричною поставою і 5 дівчат з круглою спиною. 
Плоскостопість виявлено у 5 школярок. Тоді коли 
серед дівчат контрольної групи показники початко-
вих і завершальних обстежень ортопеда відрізняли-
ся лише на 1-2 особи в кожному обстеженні.

Висновки. 
У дівчат відзначені наступні зміни при тесту-

ванні сили м’язи-розгиначів тулуба – приріст в ЕГ 
11,04% групі та в КГ 1,97%; сили м'язів, що забез-
печують нахил тулуба убік – приріст в ЕГ 21,95%, 
в КГ – 7,55%; сила м'язів черевної стінки – приріст 
результату склав 8,32% в ЕГ та 2,49 % в КГ. При 
тестуванні дівчат на вияв рівня гнучкості більш ви-
сокий результат відзначався в КГ, що, на нашу дум-
ку, пояснюється особливістю вправ, яки використо-
вуються під час занять в групах гімнастики (приріст 
результату в КГ склав – 5,99 см, а в ЕГ відповідно 
– 4,44 см). Показник ЖЄЛ виявив приріст у КГ на 
0,503% і в ЕГ 2,50%; зміна показника ЧД становила 
в КГ 7,48%, в ЕГ 16,24%; приріст результату про-
би Штанге 10,78% в ЕГ, 11,32% в КГ; приріст ре-
зультату проби Генче становив в КГ – 6,18%, в ЕГ 
– 6,23%. Запропонований комплекс хореографічних 
вправ має корегуючий та профілактичний вплив, 
ефективний, може бути рекомендований для молод-
ших школярів із порушенням постави.

Перспективи подальших досліджень. Плану-
ється впровадження запропонованої реабілітацій-
ної програми для корекції постави дітей молодшого 
шкільного віку з хореографічних і танцювальних 
вправ в навчальні програми для дітей загальноос-
вітніх шкіл м. Запоріжжя з якими працює тренер-
ський колектив ДК „Дніпроспецсталь” і кафедра 
фізичної реабілітації ЗНУ; планується розробка ре-
абілітаційної програми для корекції постави дітей 
середнього і старшого шкільного віку.
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Анотація. Проаналізовано стан рекреаційних районів та 
мікрорайонів. Перспективи розвитку рекреації та туризму 
зумовлюються дією широкого спектра природних, історико-
культурних, соціальних, економічних та політичних факторів. 
Інтеграція індустрії рекреації та туризму в світовий ринок 
пов’язані з необхідність розв’язання гострих соціально-
економічних проблем. Планування розвитку рекреаційного 
комплексу базується на ідеї природно–історично–етнографічної 
рекреації. Діяльність рекреаційного комплексу дає можливість 
оздоровити великі маси населення і зробити значний внесок до 
національного доходу.
Ключові слова: рекреація, ресурси, район.
Аннотация. Гакман Анна. Характеристика развития рекреа-
ции в Украине. Проанализировано состояние рекреационных 
районов и микрорайонов. Перспективы развития рекреации и 
туризма предопределяются действием широкого спектра есте-
ственных, историко-культурных, социальных, экономических 
и политических факторов. Интеграция индустрии рекреации 
и туризма в мировой рынок связаны с необходимость решения 
острых социально-экономических проблем. Планирование раз-
вития рекреационного комплекса базируется на идее природно-
исторически-этнографической рекреации. Деятельность ре-
креационного комплекса дает возможность оздоровить большие 
массы населения и сделать значительный взнос в национальный 
доход.
Ключевые слова: рекреация, ресурсы, район.
Annotation. Gakman Ann. Description of development of recre-
ation in Ukraine. The state of recreation districts and microdistricts 
is analysed. Perspectives of development of a recreation and tourism 
are predetermined by action of a wide spectrum natural, historical 
and cultural, social, economic and political factors. Integration of in-
dustry of a recreation and tourism in the world market are connected 
about necessity of the solution of acute socio economic problems. 
Planning of development of a recreational complex bases on idea of 
a connatural historical ethnographic recreation. Activity of a recre-
ational complex enables to improve major masses of the population 
and to make the considerable instalment in national the income.
Key words: recreation, resources, districts.

Вступ.
У сучасному світі відпочинок, рекреація, ту-

ризм, оздоровлення – є найвищою соціальною цін-
ністю. Тому за останні кілька десятків років у світі 
поступово зростає значення туризму і рекреації . Це 
пов’язано в першу чергу із значним ростом дохо-
дів населення економічно розвинутих країн, зрос-
танням загальноосвітнього рівня людей, розвитком 
транспортного сполучення. 

Крім того, індустріальний розвиток цивіліза-
ції, забруднення екологічних систем навколо вели-
ких промислових районів, збільшення психологіч-
ного навантаження на людину через прискорення 
темпу життя, змушує все більшу кількість людей 
шукати відпочинок та оздоровлення в поки що 
екологічно благополучних регіонах світу [1-6]. В 
Україні туристи мають можливість не тільки відпо-
чити і відтворити функціональні можливості свого 
організму, але й ознайомитись з її історією та куль-
турою.

Аналіз останніх наукових даних засвідчує, 
що дана тема є досить актуальною і мало вивче-
ною.

Робота виконана за планом НДР Чернівець-

© Анна Гакман, 2009
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кого національного університету ім. Юрія Федько-
вича.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: дослідити стан розвитку 

рекреації в Україні сучасності.
Завдання: 1. Вивчити і проаналізувати наяв-

ну літературу з даної проблеми. 2. Зробити порів-
няльний аналіз розвитку рекреації в різних регіонах 
україни3. Сформулювати висновки.

Результати дослідження. 
Фактори, що роблять найбільш істотний 

вплив на розвиток рекреації, можна розділити на 
чотири основні групи: соціальні, демографічні, еко-
номічні, політичні. Розглянемо їх докладніше.

Демографічні і соціальні фактори. Зміни де-
мографічної структури і соціальної моделі народо-
населення в Україні, обумовлені:

збільшенням числа працюючих жінок;• 
зростанням кількості самотніх людей похилого • 
віку;
появою тенденції до більш пізніх шлюбів;• 
швидким ростом числа бездітних сімейних пар • 
у порівнянні з ростом населення;
збільшенням тривалості оплачуваних відпус-• 
ток;
більш раннім виходом на пенсію і  усвідомлен-• 
ням туристських можливостей, що збільшуєть-
ся,   ведуть до того, що усе більше людей має 
в розпорядженні вільний час і доходи, які ви-
користовуються для подорожей. 

Основними причинами поліпшення показни-
ків рекреаційної галузі, є зміна способу життя лю-
дини, від статичного до динамічного, його прагнен-
ня познайомитися з культурою, побутом, історією 
інших країн і народів.   

У результаті росту народонаселення планети 
збільшується світовий туристичний потенціал. У 
туристичну діяльність задіються нові людські ре-
сурси, і в той же час збільшується кількість людей 
подорожуючих. Помітним є зростаючий приплив 
молоді в туризм, і в зв'язку з цим бурхливий розви-
ток юнацького туризму. 

Економічні фактори. Існує чіткий зв'язок 
між тенденціями розвитку туризму, рекреації  і за-
гальним економічним розвитком. Туристичний ріст 
дуже чуттєвий до будь-якої економічної зміни. При 
рості споживання на 2,5 % витрати на туризм зрос-
тають на 4% .У випадку, якщо споживання зменшу-
ється на 1%, то в туризмі відчувається спад. Але в 
кожній окремій країні така реакція на економічні 
зміни виявляється за своїм  відхиленням від се-
реднього показника, який також виступає в різних 
формах. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, 
прагнення до використання передового досвіду 
інших країн у створенні матеріальних і духовних 
цінностей виявляється в розширенні наукових і ді-
лових контактів. 

Політичні фактори. Важливим політичним 
фактором є внутрішньополітичної стабільності кра-
їни, відсутність військових конфліктів і наявність 

добросусідських відносин між державами. Такий 
фактор, як наявність міждержавних і міжурядових 
угод по співробітництву в сфері економіки, торгівлі 
і культури, також впливають  на розвиток рекреації.

Україна має великі рекреаційні ресурси, до 
яких належать географічні об'єкти, що використову-
ються чи можуть бути використані для відпочинку, 
туризму, лікування, оздоровлення населення. Рекре-
аційні ресурси поділяють на природні та соціально-
економічні. Природні рекреаційні ресурси - це при-
родні умови, об'єкти, явища, які сприятливі для 
рекреації - відновлення духовних і фізичних сил, 
витрачених під час праці, навчання, творчості. При-
родні рекреаційні ресурси України різноманітні. 
Вся її територія знаходиться в смузі кліматичного 
комфорту. Україна має прекрасні умови для органі-
зації відпочинку на берегах і лиманах Чорного та 
Азовського морів, водойм і річок, у Кримських го-
рах та Українських Карпатах.

До соціально-економічних рекреаційних ре-
сурсів належать культурні об'єкти, пам'ятки архі-
тектури, історії, археологічні стоянки, етнографічні 
музеї, місця, пов'язані з життям, перебуванням ви-
датних учених, письменників, акторів, політичних 
діячів, викладачів, робітників, селян та ін.

У гірських та передгірських районах Закар-
патської області, особливо біля Сваляви, є значні 
запаси вуглекислих вод, на базі яких працює де-
кілька курортів. Поблизу села Синяк є родовища 
сульфідних вод, а хлоридно-натрієві води розвідано 
в Усть-Чорній.

Різноманітними мінеральними водами ба-
гата Львівська область. Цінні всесвітньо відомі 
гідрокарбонатно-сульфатні, кальцієво-магнієві, 
сульфатні, натрієво-кальцієві води є у Передкар-
патському районі, зокрема в Трускавці та Східниці. 
На незначній відстані від Трускавця, у Моршині, 
розвідані й широко використовуються сульфатно-
хлорні, натрієво-магнієво-кальцієві води. На північ 
від Львівського Передкарпаття зосереджені відомі 
сульфідні води в Любені Великому і Немирові. Такі 
води, а також грязі, є на півночі Івано-Франківської 
області в с. Черче. Усі ці ресурси мінеральних вод 
мають лікувальне значення.

Чимале значення для лікування і відпочинку 
мають рекреаційні ресурси Полісся. Тут зосередже-
ні значні масиви лісів, зокрема соснових. Перева-
жає м'яка тепла зима і досить вологе літо. Є велика 
кількість прісних озер; повноводні ріки повільно 
протікають у низьких берегах. Першочергове зна-
чення мають рекреаційні ресурси тих місцевостей, 
які розташовані біля озер, рік і лісів. Можливості 
для лікування і відпочинку використовуються на 
Поліссі недостатньо. При цьому слід врахувати, що 
аварія на Чорнобильській АЕС негативно вплинула 
на можливості використання рекреаційних ресур-
сів центральної і східної частини Західного Полісся 
(північної частини Київської і Житомирської та де-
яких північних районів Чернігівської і Рівненської 
областей). Встановлено, що рівень радіації змі-
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нюється по вертикалі - біля основи крони він ви-
сокий (30 %), над поверхнею крони він становить 
100 %, на відстані 1 м від поверхні землі - 25%, над 
трав'яним покривом - 10 %.

Унікальні і сприятливі для освоєння рекреа-
ційні ресурси має крайня північно-західна частина 
країни. На півночі Волинської області, у верхів'ї 
Прип'яті, в добре освоєному в господарському від-
ношенні регіоні, знаходиться так зване Українське 
поліське поозер'я. Воно характеризується великою 
кількістю різноманітних за площею та глибиною 
озер, великими лісовими масивами з переважанням 
сосни, значними площами лук і боліт. Абсолютні ви-
соти цієї рівнинної території становлять 160-190 м.

Насамперед це Південний рекреаційний ра-
йон, до складу якого входять приморські території 
Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької 
і Донецької областей та Автономної Республіки 
Крим. Даний район є порівняно посушливим (се-
редньорічна кількість опадів 300-400 мм, переваж-
но у холодний період) з дуже теплим і тривалим 
літом, теплою зимою, ранньою і короткою весною. 
Південний берег Криму характеризується м'яким 
субтропічним кліматом середземноморського 
типу. В межах названого району виділяються три 
підрайони: західний, кримський і східний. Захід-
ний підрайон (Одеська, Миколаївська області та 
західна частина Херсонської) характеризується 
помірним кліматом - більшою кількістю опадів, 
вищою відносною вологістю повітря і нижчою 
температурою морської води у літньо-осінній пе-
ріод. Тут зосереджені значні ресурси для організа-
ції грязьового лікування у вигляді намулової грязі 
солених озер і лиманів (Куяльницький та ін.). Зна-
чний ефект дають купання в морській воді, соняч-
ні та повітряні ванни.

Кримський підрайон, особливо невелика ви-
тягнута вздовж берега територія Південного берега 
Криму, захищена з півночі горами. Тут зосередже-
ні надзвичайно сприятливі кліматичні ресурси для 
відпочинку та лікування: тепла волога зима з темпе-
ратурою січня +1...+5°С, липня - близько +25°С.

У літньо-осінній період випадає невелика 
кількість опадів, переважає ясна безхмарна погода. 
Кількість годин сонячного сяйва тут коливається 
від 2000 до 2500 на рік. Сприятливі передумови для 
відпочинку і лікування є також у східній та західній 
частинах Криму. Унікальні грязі для лікування зо-
середжені в районах Євпаторії, Феодосії, Саку та в 
багатьох інших населених пунктах.

Значні рекреаційні ресурси є у східному 
підрайоні, який простягається вздовж Азовського 
моря. Клімат у цьому підрайоні більш континен-
тальний, температура менш солоної морської води 
вища. Підрайон має сприятливі кліматичні водно-
морські та грязьові ресурси.

Унікальні рекреаційні ресурси є також у 
Карпатах, Передкарпатті і Закарпатті, які входять 
у вигляді підрайонів у великий Карпатський район. 
Він характеризується значною кількістю опадів 

(700-800 мм на рік у рівнинних районах і до 1700 
мм в горах), високою відносною вологістю пові-
тря, м'якою зимою, теплим дощовим літом і по-
мірно теплою сухою осінню. Сніг у горах досягає 
товщини 40-80 см і лежить протягом 3,5 місяців. 
Гірські райони характеризуються чистим повітрям, 
насиченим влітку та восени ароматом ялин, ялиць і 
ялівцю, а також різнотрав'ям та листяними лісами. 
У районі розташовані великі масиви лісів, джерела 
цінних і різноманітних за своїм хімічним складом 
та лікувальними властивостями мінеральних вод, в 
ряді випадків унікальних.

Найбільшу цінність мають водно кліматичні 
та лісові ресурси групи Шацьких озер (їх тут близь-
ко ЗО), в тому числі такі великі, як Світязь (площа 
близько 2,5 тис. га, максимальна глибина 58 м), Пу-
лемецьке, Люцимир, Пісочне, Острів'янське, Пере-
мут та ін. Значну частину регіону займає Шацький 
національний парк (майже 20 % його площі, близь-
ко 6500 га, припадає на озера). їх чиста вода, зде-
більшого з піщаними берегами, аромат соснових 
лісів, ресурси різноманітних дикорослих плодів, 
ягід і грибів, значні рибні ресурси, а також теплий 
і м'який вологий клімат - усе це створює винятко-
во сприятливі умови для лікування та відпочинку, 
для формування тут нового санаторно-курортного 
комплексу державного значення.

Перспективними для залучення до господар-
ської діяльності є рекреаційні ресурси Лісостепової 
зони. Клімат тут м'який, вологість повітря дещо 
менша, ніж на Поліссі, опади переважають у пер-
шій половині літа. Складовою частиною рекреацій-
них ресурсів є чисті поверхневі, а також підземні 
мінеральні води, у тому числі лікувальні.

Україна має всі необхідні умови для роз-
витку рекреаційного комплексу. У країні є 
лікувально-оздоровчі, спортивні (туристичні), піз-
навальні системи комплексу. У нас багато рекре-
аційних ресурсів: бальнеологічних (мінеральних 
вод, грязей), кліматичних, ландшафтних, пляжних, 
пізнавальних.

Україні притаманний помірноконтиненталь-
ний клімат і тільки на півдні Кримського півостро-
ва середземноморський. Існує класифікація кліма-
тів з погляду рекреаційної діяльності: найкращий 
- сприятливі кліматичні умови протягом 9,5-10,5 
місяця, тепле літо та нехолодна зима зі стійким сні-
говим покривом або жарке тривале літо та коротка 
зима без стійкого снігового покриву; гарний - спри-
ятливі кліматичні умови протягом 7-9 місяців; за-
довільний - сприятливі кліматичні умови протягом 
3-6,5 місяця, прохолодне дощове літо і м'яка зима з 
нестійким сніговим покривом або жарке посушли-
ве літо і сувора зима; поганий - сприятливі умови 
протягом 1-1,5 місяця. Кліматичні ресурси районів 
країни різноманітні, але загалом клімат сприятли-
вий для розвитку рекреаційної діяльності.

Рекреаційні ресурси пляжів відіграють важ-
ливу роль у роботі курортів на березі морів, річок, 
озер. У Кримській, Одеській, Донецькій, Микола-
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ївській областях є штучні та природні лікувальні 
пляжі. Пізнавальні ресурси є характерним фак-
тором, що визначає мотиви відвідування України 
іноземними туристами. Вони відвідують історико-
архітектурні пам'ятки Києва, Чернігова, Львова, 
Одеси та інших міст. 

Висновки. 
Перспективи розвитку рекреації та туризму 

в Україні зумовлюються дією широкого спектра 
природних, історико-культурних, соціальних, еко-
номічних та політичних факторів, які мають чіт-
ко виражену регіональну специфіку. Крім цього, 
особливості сучасної ситуації полягають у тому, 
що формування високорозвиненої національ-
ної індустрії рекреації та туризму та її інтеграція 
в світовий ринок туристично-рекреаційних по-
слуг пов’язані з необхідність розв’язання гострих 
соціально-економічних проблем в період транс-
формації суспільно-економічних відносин. Зокрема 
при плануванні подальшого розвитку рекреацій-
ного комплексу в основу повинна бути покладена 
ідея природно–історично–етнографічної рекреації, 
що базується на найбільш раціональному викорис-
танні територіального поєднання природних умов, 
ресурсів та історичних, архітектурних пам’яток 
краю. Отже, у нас є всі види ресурсів, що дозволяє 
всебічно розвивати рекреаційний комплекс. Завдя-
ки різноманітним ресурсам рекреаційний комплекс 
України є багатофункціональним. Його діяльність 
дає можливість оздоровити великі маси населення і 
в той же час зробити значний внесок до національ-
ного доходу.

Подальші дослідження передбачається 
провести в напрямку вивчення інших проблем 
природно–історично–етнографічної рекреації.
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Анотація. Запорукою успішної розбудови України, подолання 
загальної кризи в суспільстві є духовне відродження народу. 
Комплексне поняття здоров’я людини складається з багатьох 
складників до який належить і фізична, і психічна, і емоційна, 
і духовна компоненти, які діють загально та взаємозалежно. 
Пріоритетами у зміцненні фізичного і психічного здоров’я 
студентів, формування їх здорового способу життя є освіта та 
виховання в сфері здоров’я. Це невід’ємна частина педагогічного 
процесу. Освіта та виховання в сфері здоров’я – важлива скла-
дова психофізичного розвитку та морального саморозвитку 
особистості.
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, психічне 
здоров’я, психічне навантаження, стрес, оздоровчі технології.
Аннотация. Гладощук О.Г. Психическое здоровье студенче-
ской молодежи как современная валеологическая проблема. 
Условием успешного развития Украины, преодоление обще-
го кризиса в обществе является духовное возрождение народа. 
Комплексное понятие здоровье человека состоит из множества 
составляющих, к которым относятся и физическая, и психиче-
ская, и духовная компоненты, которые действуют сообща и взаи-
мозависимо. Приоритетами в укреплении физического и психи-
ческого здоровья студентов, формирование их здорового образа 
жизни являются образование и воспитания в сфере здоровья. 
Это неотъемлемая часть педагогического процесса. Образование 
и воспитания в сфере здоровья - важная составляющая психофи-
зического развития и морального саморазвития личности.
Ключевые слова: здоровье, здоровый способ жизни, психиче-
ское здоровье, психическая нагрузка, стресс, оздоровительный 
технологии.
Annotation. Gladoschuk A.G. Mental health of student's youth 
as the modern valeological problem. A condition of successful de-
velopment of Ukraine and overcoming of a general crisis in company 
is spiritual revitalization of people. The complex concept health of 
the person will consist of fl ock amounting. It - physical, mental, spiri-
tual ingredients. They work together and interdependently. Priorities 
in strengthening physical and mental health of students, formation of 
their able-bodied mode of life are education in sphere of health. It is 
an integral part of pedagogical process. Education in sphere of health 
- important amounting psychophysical developments and intellectual 
self-development of the person.
Key words: health, healthy way of living, mental health, mental 
load, stress, improving technologies.

Вступ.
Життя і навчання студентів поряд із загаль-

ними характеристиками проблем життя сучасної 
людини – соціально-економічними, духовними, 
матеріальними, екологічними, має цілий ряд осо-
бливостей, які притаманні цій категорії молоді. 
Психогігієнічні умови студентського життя та на-
вчання визначаються багатьма обставинами – ві-
ком, нагальними цілями і завданнями, регламентом 
навчання, високим розумовим навантаженням, гі-
подинамією, нераціональним харчуванням, висо-
ким нервово-психічним напруженням.

На думку М.Корольчука та В.Крайнюк, 
лише сформована з чітко визначеними гуманістич-
ними орієнтаціями, за умови психологічної під-
тримки, особистість спроможна протидіяти тис-
кові згаданих негативних чинників і залишатись 
фізично і психічно здоровою, врівноваженою, то-
лерантною, здатною контролювати й регулювати 
власний психічний стан, що абсолютно необхідно 
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для забезпечення становлення майбутнього моло-
дого фахівця [5].

Слід мати на увазі, що проблема здоров’я 
у XX та на початку XXI сторіч досить ґрунтовно 
аналізувалась у педагогічній, медичній, культуро-
логічній літературі. Можна назвати таких відомих 
авторів, як М.Антропова, А.Баранов, Ю.Жилов, 
Н.Матвєєва, Г.Апанасенко, О.Дубогай, Т.Круцевич, 
В.Горащук, А.Сухарєва, А.Хрикова, щоб пересвід-
читись, що в теоретичному вимірі ця проблема не 
була поза увагою. 

Робота виконана за планом НДР Дніпродзер-
жинського державного технічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Дослідження полягали в аналізі педагогічної 

і наукової літератури щодо позитивного та нега-
тивного інформаційного перенавантаження та його 
впливу на фізичний та психічний стан студентської 
молоді.

Результати досліджень.
На початку нового тисячоліття вчених все 

більше хвилює проблема здоров’я людини, осо-
бливо фактори, що забезпечують стан здоров’я та 
впливають на нього; показники, що характеризують 
та оцінюють рівень здоров’я, процес ефективного 
цілеспрямованого впливу на здоров’я та накопи-
чення його резервів [2].

Як пише відомий вчений-валеолог 
Г.Апанасенко, «… здоров’я – категорія не тільки 
медико-біологічна, але й соціальна. Слушно й те, 
що біологічний початок – це реалізатор всього соці-
ального в людині. Таким чином, виконання індиві-
дом своїх біологічних та соціальних функцій можна 
трактувати як прояв здоров’я. Чим вища здатність 
індивіда реалізовувати свої біологічні та соціальні 
функції, тим вищий рівень здоров’я» [1]. 

У сучасних дослідженнях стверджується, що 
культура в широкому етнографічному розумінні, 
складається загалом із знань, вірувань, мистецтва, 
моралі, законів, звичаїв і деяких інших особливос-
тей і звичок, засвоєних людиною як членом сус-
пільства. Культура не є річчю або предметом, що 
можуть бути передані учню. Швидше за все, це се-
редовище, яке оточує людину та підтримує її. Куль-
тура, що оточує учнів, міститься в книжках, людях, 
роботі, грі та масі інших речей та форм діяльнос-
ті. Для засвоєння сучасної інформаційної культури 
учні потребують не лише інструкцій, а й доступу до 
світу комунікацій і можливості відігравати в цьому 
світі значиму роль. У процесі освіти суб’єкт оволо-
діває не тільки сумою знань і практичних умінь, а й 
засвоює прийняту в суспільстві систему цінностей, 
навчається використовувати вироблені культурою 
критерії та категорії для оцінювання подій та явищ, 
що відбуваються в світі, прогнозувати результати 
власної діяльності [4]. 

В освітянську діяльність глобалізація несе 
небезпечні тенденції. Вона посилює психологічні 
навантаження на молоду людину. Ця проблема су-
перактуальна. Людина глобалізаційного простору 

переживає неймовірні психологічні навантаження. І 
не завжди їх витримує. За підрахунками вчених, не-
рвовий розлад охоплює сьогодні приблизно 1 млрд. 
людей світу, а протягом року добровільно зводять 
рахунки з життям 14-15 тис. громадян України, що 
становить 28-29 суїцидів на 100 тис. чоловік [7]. 
Навантаження на учнів у сучасній системі освіти 
збільшується, що призводить до фізичної та психіч-
ної хронічної втоми, а стресова ситуація є підґрун-
тям девіантної поведінки. 

У сучасних умовах в Україні склалася кри-
тична ситуація зі станом фізичного здоров’я моло-
ді. Майже 90 відсотків дітей, учнів та студентів ма-
ють відхилення у здоров’ї, понад 50% незадовільну 
фізичну підготовку, мають низький та нижчий ніж 
середній рівень фізичного здоров’я 61% молоді у 
віці 16-19 років, 67,2% у віці 20-29 років. Тільки 
протягом останніх п’яти років на 41% збільшилась 
кількість учнівської та студентської молоді, відне-
сеної за станом здоров’я до спеціальної медичної 
групи [8].

Такі показники є результатом не тільки еко-
номічного розладу у фізкультурно-масовій роботі. 
Інформатизація суспільства розставляє інші пріори-
тети для молоді. Росте різноманіття форм дозвілля, 
новітні технології дозволяють розважатися та про-
водити вільний час по-різному, часто майже не ви-
ходячи з дому, поринаючи у віртуальну реальність. 
Займатися спортом не є модним серед молоді. За 
даними соціологічних опитувань, обирають заняття 
спортом у вільний час 26,5% опитаних студентів, 
проти 48,3% тих, що обрали кінотеатри та 42,3%, 
що обрали бари та дискотеки, 51,2%в, що обрали 
комп’ютерні ігри та розваги [6].

Окрім чинників, що впливають на фізичне 
здоров’я студентів (освітлення, температура примі-
щення, площина, наявність обладнаних та працюю-
чих санітарно-гігієнічних приміщень тощо) є ще і 
ті, які можуть впливати на здоров’я психічне, емо-
ційне. На основі теоретичного аналізу експеримен-
тальних досліджень було встановлено, що головни-
ми складовими детермінуючими особливостями і 
величину психічного навантаження, яка впливає на 
організм та психіку людину є:

інформаційна складова−  – новітні види комуні-
кативного зв’язку (радіо, телебачення, Internet, 
мобільний зв’язок);
ситуативна складова−  – стрес, фрустрація, кон-
флікт, криза;
особистісна складова−  – емоційна роздратова-
ність, образливість, чутливість, невпевненість 
у собі, вимогливість до себе, сором’язливість.
Важливою умовою формування загально-

культурних та моральних засад формування здоро-
вого способу життя у молоді є особистісний при-
клад зміцнення фізичного та психічного здоров’я. 
Особистісний приклад розглядається як прояв ва-
леологічного компоненту професійної культури. З 
позицій культурологічного підходу валеологічний 
компонент має три рівні культурного засвоєння цін-
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нісних уявлень про здоров’я: рефлексивний, моти-
ваційний та поведінковий.

Рефлексивний рівень характеризується праг-
ненням до самопізнання, спрямованістю до свого 
внутрішнього миру, пошуками сенсу у поведінці 
щодо збереження здоров’я. Характерним для такого 
рівня є «погляд на себе з боку».

Мотиваційний рівень – здоров’я усвідомлю-
ється як цінність, потреба в здоровому способі жит-
тя сформульована як стійкий мотив. Однак ціннісна 
орієнтація залишається на словесному рівні й цін-
ність оздоровлення носить нерегулярний характер. 
Цей рівень характеризується сформованими вале-
ологічними поглядами, які виражають ставлення 
до питань збереження особистого та суспільного 
здоров’я.

Поведінковий рівень валеологічного компо-
нента професійної культури характеризується тим, 
що здоров’я як цінність сприймається на рівні пере-
конання, коли потреба в зміцненні здоров’я формує 
стійку соціальну настанову. Поведінка повністю 
відповідає ціннісній орієнтації й проявляється в 
усвідомленій оздоровчій діяльності. В людині ство-
рюється впорядкована система поглядів (філософ-
ських, природничих, політичних тощо), сукупність 
переконань виступає як світогляд. Валеологічні 
переконання активізують діяльність особистості 
відповідно до цінностей здоров’я та здорового спо-
собу життя. Провідним у структурі валеологічного 
компонента професійної культури на цьому рівні 
стає поведінковий компонент, завдяки чому ство-
рюються підстави вільного вибору в професійній 
діяльності, що дозволяє власну прихильність до 
здорового способу життя зробити інструментом ва-
леологічного виховання.

В основі загальнокультурних та моральних 
засад зміцнення фізичного та психічного здоров’я 
сучасної молоді лежить ідеологія формування здо-
рового способу життя особистості. Основними по-
ложеннями такої ідеології є розуміння здоров’я як 
феномена, що невід’ємно поєднує чотири сфери – 
фізичну, психічну, соціальну й духовну; розуміння 
здоров’я не тільки як стану відсутності захворю-
вань або фізичних вад, а ширше – як стану повно-
го благополуччя; ідея пріоритету цінності здоров’я 
в світоглядній системі цінностей людини; відпо-
відальність за своє здоров’я несе передусім сама 
людина, хоча і держава, і суспільство також несуть 
відповідальність та повинні здійснювати контроль 
за здоров’ям населення.

Актуальним є завдання організації психо-
логічної служби у навчальних закладах будь-якого 
рівня, утвердження нового стилю спілкування 
викладач-студент, запровадження нових методик 
організації навчально-виховного процесу, інфор-
маційних педагогічних технологій, які зміщують 
центр ваги в бік самоорганізації, самонавчання, са-
мовизначення.

Створення психологічного центру у вищо-
му навчальному закладі продиктовано, з одного 

боку, необхідністю підвищення ефективності про-
цесу навчання, виявленню нових чинників впливу 
на процес формування особистості та фахівця, з 
іншого – надання допомоги у стресових ситуаціях, 
вирішення конфліктних міжособистісних випадків 
тощо. Основна мета центрів – сприяти розвитку 
особистості, професійному становленню студен-
тів, пошуку способів і шляхів, що ведуть дорослу 
людину до вершин розвитку її фізичних, психоло-
гічних і духовних сил, творчості, професійної май-
стерності. Основними завданнями психологічного 
центру мають бути:

розв’язання конкретних проблем психологіч-− 
ного забезпечення навчального процесу;
надання психологічної допомоги студентам − 
(а в деяких випадках їх батькам), викладачам, 
адміністрації через індивідуальні консультації, 
бесіди, тренінги та інші форми психотерапев-
тичної роботи;
організація заходів щодо підвищення пси-− 
хологічної грамотності осіб, які зайняті у 
навчально-виховному процесі інституту;
наукові і педагогічні дослідження, спрямовані − 
на виявлення своєрідності суб’єктивного став-
лення до особистості і антигромадської пове-
дінки студентів;
сприяння професійному і моральному само-− 
визначенню особистості;
профорієнтація, профвідбір і профконсульта-− 
ційна робота.
Остання позиція може виконуватися і в 

межах окремої служби з планування кар’єри чи 
професійно-практичної діяльності, але у такому ви-
падку вони повинні дуже близько співпрацювати з 
психологічною службою для планування відповід-
них заходів із урахуванням специфіки кожної осо-
бистості, що є запорукою збереження здоров’я та 
психічного стану студентів.

Ефективне виховання здорового способу 
життя студентської молоді суттєво залежить від 
психологічного забезпечення психічного здоров’я 
студентів (ПЗПЗ), що досягається передусім шля-
хом певних організаційних заходів правильної ор-
ганізації режиму праці та відпочинку з урахуванням 
психологічних та психофізіологічних здібностей 
студентів. 

Регламентація і управління навчальною ді-
яльністю є основним організаційним коригуючим 
засобом у системі ПЗПЗ. У цьому аспекті ПЗПЗ є 
основою продуктивної навчально-пізнавальної ді-
яльності та засобів адекватної адаптації молоді до 
умов життєдіяльності в несприятливі періоди на-
вчання (перший та останні два курси), що забез-
печує оптимальну організацію навчання через су-
ворий ритм і послідовність виконання навчального 
навантаження і сприяє розвитку динамічного сте-
реотипу діяльності.

Наукові дослідження свідчать, що системи 
ПЗПЗ є адекватним засобом – завдяки тренуючим і 
стимулюючим впливам така система полегшує при-
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стосування людини до нових умов праці (навчання) 
і життя. Тривала дія збереженого і адекватного ре-
жиму праці та відпочинку, ритму діяльності спри-
яє виробленню і зміцненню умовно-рефлекторних 
зв'язків робочого динамічного стереотипу, що спри-
яє і нормалізації адаптивного процесу, оберігає від 
хронічної втоми, перевтоми, перенапруги. Таким 
чином, ПЗПЗ має позитивний вплив на психічне і 
фізичне здоров'я особистості [3].

У системі ПЗПЗ молоді провідне місце на-
лежить психологічній службі, що організується у 
навчальних закладах усіх рівнів. До складу такої 
служби входять психологічні кабінети, кабінети 
психологічної довіри, кабінети психологічного роз-
вантаження тощо. Суть роботи таких кабінетів ві-
дображає предмет їх діяльності, який є інтеграль-
ним утворенням, що необхідно розглядати у трьох 
аспектах [3].

По-перше, це безпосередня робота з учнями, 
вихованцями й студентами, їхніми батьками й вчи-
телями, викладачами з метою розв'язання конкрет-
них нагальних психологічних проблем навчання й 
виховання, особистісного й пізнавального розвитку 
тих, хто навчається, аналіз і рішення яких перебува-
ють у компетенції психологічної служби (практич-
ний аспект).

По-друге, це психологічне забезпечення 
всього освітнього процесу, що передбачає розроб-
ку психологічних основ дидактичних і методичних 
матеріалів, творення психологічно обґрунтованих 
навчальних і виховних програм, підручників, по-
сібників тощо (прикладний аспект).

По-третє, це теоретико-прикладний напрям 
досліджень, у межах якого вивчаються закономір-
ності психічного розвитку й формування особис-
тості в умовах навчально-виховного процесу з ме-
тою розробки та вдосконалення способів і засобів 
професійного застосування психологічних знань в 
освітній практиці. Основне завдання тут полягає 
в теоретичному обґрунтуванні нових і валідизації 
вже розроблених психодіагностичних, психокорек-
ційних і розвиваючих методів та програм роботи 
психологічних служб (науковий аспект предмета 
психологічної служби в системі освіти).

Отже, зрозуміло, що лише тісна співп-
раця психологів із педагогічним колективом і 
з адміністрацією навчальної установи, постій-
ний професійний моніторинг психологічних, 
соціально-психологічних і соціально-педагогічних 
особливостей поведінки учнів і їхніх викладачів 
у реальних умовах конкретного навчального за-
кладу, проведення систематичних, а при необхід-
ності і повторних обстежень основних показників 
розвитку дітей, їхніх угруповань, класів і річних 
потоків, уважне вивчення результатів власних ре-
комендацій і корекційно-розвивальних впливів 
на особистість із метою оптимізації їх спроможні 
зробити роботу психологічних кабінетів у системі 
освіти ефективною.

Висновки. 
Пріоритетами у зміцненні фізичного і пси-

хічного здоров’я студентів, формування їх здоро-
вого способу життя є освіта та виховання в сфері 
здоров’я – невід’ємна частина педагогічного про-
цесу; освіта та виховання в сфері здоров’я – важли-
ва складова психофізичного розвитку та морально-
го саморозвитку особистості; освіта та виховання 
в сфері здоров’я як умова, засіб та результат фор-
мування здорової особистості. У процесі органі-
зації здорового способу життя повинні формувати 
навички управління власним станом здоров’я, ві-
рно використовувати внутрішні резерви організму 
людини.

Для побудови індивідуальної стратегії досяг-
нення здоров’я необхідно розвивати психологічну 
компетентність по відношенню до здоров’я і, мож-
ливо, радикально змінити якість особистого життя 
– інтегрального показника психологічного, фізич-
ного та емоційного благополуччя в суб’єктивному 
сприйнятті. 

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем психіч-
ного здоров’я студентської молоді. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ РУХОВОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО 

КОНДИЦІЙНОГО ПЛАВАННЯ 
Глущенко Н.В., Добродуб Є.З.

Класичний приватний університет
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Анотація. Заняття кондиційним плаванням здатні скорегувати 
та покращити рівень рухової та функціональної підготовленості 
студентів. Для застосовування кондиційного плавання на занят-
тях з фізичної культури необхідно вміти оцінити та адаптувати 
функціональну та рухову підготовленість студентів до плаваль-
ного навантаження кондиційного напрямку. Питання адаптації 
організму тих, хто займається, до плавання на середні та довгі 
дистанції, є важливим механізмом, який здатен підвищити ае-
робну працездатність організму, отже й підготовку студентів до 
якісного кондиційного плавання.
Ключові слова: кондиційне плавання, студенти, рухова 
підготовленість, адаптація, тренувальна програма
Аннотация. Глущенко Н.В., Добродуб Е.З. Особенности 
адаптации двигательной подготовленности студентов к кон-
диционному плаванию. Занятия кондиционным плаванием 
способны скорректировать и улучшить уровень двигательной и 
функциональной подготовленности студентов. Для применения 
кондиционного плавания на занятиях по физической культуре 
необходимо уметь оценить и адаптировать функциональную и 
двигательную подготовленность студентов к плавательной на-
грузке кондиционного направления. Вопрос адаптации орга-
низма, занимающихся к плаванию на средние и длинные дис-
танции является важным механизмом, повышающим аэробную 
работоспособность организма, то есть, подготовку студентов к 
качественному кондиционному плаванию.
Ключевые слова: кондиционное плавание, студенты, двигатель-
ная подготовленность, адаптация, тренировочная программа.
Annotation. Gluschenko N.V., Dobrodub E.Z. Features of ac-
climatization of motorial readiness of students to conditioning 
swimming. Exercises conditioning swimming adjust and improve a 
level of motorial and functional readiness of students. For condition-
ing swimming on exercises on physical training it is necessary to 
know how to estimate and adapt functional and motorial readiness of 
students for a swimming load. The question of acclimatization of an 
organism is the important mechanism. It raises aerobic work capacity 
of an organism. It raises preparation of students to qualitative condi-
tioning swimming.
Key words: conditioning swimming, students, motorial training, ad-
aptation, training program.

Вступ.
Незадовільний стан та подальше погіршення 

рівню здоров’я студентської молоді потребує пиль-
ного розгляду та пошуку нових шляхів реалізації 
питання підвищення фізичної та функціональної 
підготовленості студентів. Відмова від кросів у 
зв’язку з ростом летальних випадків на заняттях з 
фізичної культури обумовила пошук нових шляхів 
розвитку аеробних якостей організму тих, хто 
займається. Одним з рішень цієї проблеми є впро-
вадження в процес фізичної культури студентів 
занять кондиційним плаванням, які здатні якісно 
та без зайвого стресу на організм підвищити 
рівень рухової та функціональної підготовленості 
організму.

В сучасний час в Україні особливо гостро 
постає питання поліпшення рівню здоров’я та 
фізичної підготовленості дітей та молоді. Це обу-
мовлене та підтверджене багатьма науковцями, 
які присвятили свої наукові праці дослідженню 
та покращенню рівню здоров’я молоді засоба-
ми фізичної культури (Бальсевіч В. К., Платонов 
В. Н., Шиян Б. М., Круцевіч Т. Ю., Раєвський Р. 
Т., Апанасенко Г. Л., та ін.). Багатьма науковими 
© Глущенко Н.В., Добродуб Є.З., 2009

дослідженнями було підтверджено поганий стан 
та прогресуючий рівень погіршення здоров’я та 
фізичної підготовленості студентів (Круцевіч Т. Ю., 
Верблюдов І. Б., Драчук А. І., Куц О. С., Єрмаков 
С. С., Козіна Н. Ж., Ізаак С. І., та ін.). Для студентів 
ВНЗ характерно зниження рівню загальної 
фізичної працездатності, аеробної продуктивності 
організму, ріст степеню функціонального напру-
ження механізмів регуляції серцево-судинної си-
стеми (Маліков М. В., Конох А. П.).

За останні роки значно зросли випадки ле-
тальних випадків на уроках фізичної культури, 
що призвело до відмови багатьма керівниками на-
вчальних закладів застосування на уроках фізичної 
культури кросів. Внаслідок такої проблеми 
постає питання пошуку нових шляхів підвищення 
функціональної та фізичної підготовленості дітей та 
молоді, яке в свою чергу не можливо без застосу-
вання аеробного навантаження. Найкращою альтер-
нативою кросам є плавальне навантаження, вплив 
якого на організм людини не можливо переоцінити 
Булгакова Н.Ж., Іващенко Л.Я., Фанигіна О.Ю. та 
ін.). Питанням впровадження в процес фізичної 
культури занять плаванням приділяють пильну ува-
гу багато науковців (Викулов А.Д., Фанигіна О.Ю., 
Меньшуткіна Т.Г., Биков В.А., Зеленин В.С., та ін.).

Робота виконана за планом НДР Класичного 
приватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання дослідження: 
- Проаналізувати стан здоров’я сучасної 

студентської молоді України.
- Провести констатуюче дослідження рухової 

підготовленості студентів.
- Запропонувати шляхи покращення 

функціональної та фізичної підготовленості 
студентів засобами кондиційного плавання.

Методи дослідження: літературний огляд, 
антропометричні вимірювання, рухові тести, мето-
ди математичної статистики.

Дослідження проводилось на базі Класич-
ного приватного університету, Інституту здоров’я 
спорту та туризму. В дослідженні приймали участь 
студенти загальною кількістю 120 чоловік (50 дівчат 
та 70 юнаків). 

Результати дослідження:
Кондиційне тренування – це система засобів 

фізичної культури, які використовують для досяг-
нення та збереження потрібного рівню фізичного 
стану. При цьому, у якості потрібного, приймається 
високий рівень фізичного стану [1].. Цілком очевид-
но, що застосування на заняттях з фізичної куль-
тури плавального навантаження кондиційного на-
прямку потребує перевірки готовності та адаптації 
функціональної та фізичної підготовленості 
організму студентів. З метою перевірки попередньо-
го стану фізичної підготовленості студентів, нами 
були застосовані та впроваджені у констатуючий ек-
сперимент антропометричні виміри та рухові тести.

При дослідженні рухової підготовленос-
ті студентів оцінювались: середня максимальна 
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швидкість на 25м вільним стилем; еталонний час 
подолання дистанції 50м вільним стилем; серед-
ній час подолання 50м на дистанції 400м вільним 
стилем; запас швидкості; сила тяги на суші; сила 
тяги на воді; метраж подолання 12 хвилинного пла-
вання (тест Купера) [2]; викрут прямих рук з пал-
кою; нахил вперед; голеностоп тильне згинання; 
голеностоп тильне розгинання; інверсія голенос-
топу усередину; аверсія голеностопу назовні; тест 
оцінки техніки [3]; час подолання дистанції 400 м 
(сек); кількість циклів вдиху та видиху на 25м дис-
танції; кількість гребків на 25м дистанції. Метою 
проведення констатуючого дослідження була пере-
вірка рівню рухової підготовленості студентів до 
плавального навантаження кондиційного напрямку. 
Як відомо, кондиційне тренування вимагає від тих, 
хто займається, певної сукупності вмінь та навичок, 
а також достатній рівень фізичної та функціональ-
ної підготовленості та готовності то певного наван-
таження [1, 2]. Основним напрямком кондиційного 
тренування є виховання витривалості на середніх 
та довгих дистанціях [1].

Отримані результати констатуючого експе-
рименту дають змогу проаналізувати рівень підго-
товленості студентів до застосування на заняттях з 
фізичної культури плавального навантаження кон-
диційного напрямку.

Результати тесту Купера, адаптованого до 
плавання, свідчать про низький рівень плавальної 
підготовленості як у дівчат, так і у юнаків. [2]. Се-
редня оцінка техніки плавання в балах за шкалою 
Макаренко вказує на те, що у студентів спостері-
гаються істотні помилки при виконанні окремих 
елементів техніки або їх узгодження, просування 
вперед від гребків середнє за величиною, а також 
помітне надмірне м’язове напруження [3]. На низь-
кому рівні знаходяться результати перевірки фізич-
них якостей, а саме гнучкість, сила (сила тяги на 

суші та на воді), швидкість та витривалість (табл.1). 
Все це в свою чергу знаходить своє, так би мовити, 
незадовільне відображення та впливає на результа-
ти перевірки часу подолання дистанції 400м віль-
ним стилем, кількості циклів дихання та гребкових 
рухів на 25 метрах, а також збільшує величину за-
пасу швидкості, що вказує на низький рівень підго-
товленості студентів до кондиційного плавання.

Отримані результати констатуючого дослі-
дження свідчать про необхідність адаптації рухової 
підготовленості студентів до рівня кондиційного 
плавального навантаження. З метою покращення 
функціональної та рухової підготовленості студен-
тів доцільно приділяти увагу адаптації організму 
тих, хто займається до плавання на середні та довгі 
дистанції, як важливого механізму підвищення ае-
робної працездатності організму, тобто підготовки 
студентів до якісного кондиційного плавання. При 
розробці тренувальної програми ми опирались на 
загальноприйняті принципи тренування, паралель-
ний розвиток фізичних якостей та варіативність ме-
тодів тренування. 

Тренувальна програма розрахована на 24 тиж-
ні, 72 заняття та поділена на три етапи підготовки. 

Висновки: 
- Результати багатьох досліджень провідних 

науковців в галузі фізичного виховання та спорту 
свідчать про зниження рівню загальної фізичної 
працездатності, аеробної продуктивності організ-
му, ріст степеню функціонального напруження ме-
ханізмів регуляції серцево-судинної системи сту-
дентів, що говорить про прогресуюче погіршення 
стану здоров’я студентської молоді України.

- Отримані результати дослідження рухової 
підготовленості студентів свідчать про незадовіль-
ний рівень фізичних якостей, техніки та спеціаль-
ної підготовки студентів, що в свою чергу потребує 
значної корекції та адаптації організму до конди-

Таблиця 1.
Рухові показники констатуючого експерименту серед дівчат

Вимірювання та тести Дівчата (n= 50)
Контрольна група

n= 25
Експериментальна група

.n= 25
Вік 18,96±0,34 19± 0,28 
ДТ 166,20±5,06 166,40±3,15
МТ 57,36±4,73 57,44±4,61
Середня максим. швидкість 29,14±5,28 28,95±2,94
Еталонний час на 50м (сек.) 74,62±8,92 75,07±3,15
Середн. час на 50м на 400м 104,48±8,96 104,51±8,62
Запас швидкості 29,72±9,89 29,36±6,74
Сила тяги на суші (кг) 26,44±4,79 26,20±4,37
Сила тяги на воді (кг) 8,60±1,60 8,72±1,64
Плавання 12 хвилин метраж 331±34,84 331,60±26,75
Викрут рук (см) 69,64±12,85 69,96±12,74
Нахил стоячи вперед (см) 7,28±5,03 7,52±3,38
Голеностоп тильне згинання 18,56±4,03 19,04±2,86
Голеностоп тильне розгин. 45,40±3,14 45,88±4,12
Інверсія усередину 23,48±2,87 23,96±2,16
Аверсія назовні 12,24±1,14 12,60±1,47
Оцінка техніки 3,08±0,63 3,16±0,54
400м в/ст. (сек.) 835,84±71,70 836,06±68,96
Кіл-сть циклів дих. 10 ± 0,63 10± 0,94 
Кіл-сть гребків 18 ± 0,69 18 ± 1,10
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ційного плавання.
- З метою покращення рухової та функціо-

нальної підготовленості студентів доцільно приді-
ляти увагу адаптації організму тих, хто займається, 
до плавання на середні та довгі дистанції, як важли-
вого механізму підвищення аеробної працездатнос-
ті організму, тобто підготовки студентів до якісного 
кондиційного плавання. Опираючись на загально-
прийняті принципи тренування, паралельний роз-
виток фізичних якостей та варіативність методів 
тренування нами була розроблена тренувальна про-
грама, яка здатна скорегувати та адаптувати орга-
нізм студентів до кондиційного плавання. 

Перспективи подальших досліджень: перед-
бачаються подальші розробки та наукове обґрунту-
вання тренувальної програми, яка спрямована на 
адаптацію та корекцію функціональної та рухової 
підготовленості студентів до плавального наванта-
ження кондиційного напрямку.
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Таблиця 2.
Рухові показники констатуючого експерименту серед юнаків.

Вимірювання та тести Юнаки (n= 70)
Контрольна група 

n=35
Експериментальна група

.n=35
Вік 18,89±0,62 18,89±1,91
ДТ 178,97±6,01 178,49±8,07
МТ 70,23±8,21 70,57±6,57
Середня максим. швидкість 21,91±3,72 21,99±3,27
Еталонний час на 50м (сек.) 55,69±7,43 56,13±6,02
Середн. час на 50м на 400м 86,81±11,03 86,85±14,68
Запас швидкості 31,12±9,50 30,72±12,06
Сила тяги на суші (кг) 41,66±7,16 41,86±8,04
Сила тяги на воді (кг) 11,03±1,90 11,29±1,78
Плавання 12 хвилин метраж 376,43±48,53 376,43±51,04
Викрут рук (см) 83,14±9,34 83,46±12,71
Нахил стоячи вперед (см) 3,94±3,15 4,06±3,18
Голеностоп тильне згинання 16,86±4,81 16,80±2,29
Голеностоп тильне розгин. 40,20±4,50 40,54±2,59
Інверсія усередину 19,66±4,32 19,23±2,31
Аверсія назовні 11,74±2,42 11,69±1,21
Оцінка техніки 3,03±0,29 3,00±0,41
400м в/ст. (сек.) 694,50±88,26 694,80±117,44
Кіл-сть циклів дих. 8,09 ± 1,11 8,31 ± 1,04
Кіл-сть гребків 14,66 ± 1,66 14,83 ±1,73

Таблиця 3.
Результати експерименту

Етапи підготовки Термін застосування 
(тижні)

Кількість за-
нять

Критерій готовності 
до 1 рівню(м) метраж

Етап попереднього трену-
вання 4 12 50м 200-600

Етап базової підготовки 8 24 200 800-1500
Кондиційне тренування 12 36 800-1000 1500-1200
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕСТРОЕК В ДЕТСКОМ 
ОРГАНИЗМЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАС-
ТА И БИОРИТМОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА

Гончаренко М. С., Тимченко А. Н.
Харьковский национальный университет имени 

В.Н. Каразина
13

Аннотация. В статье рассмотрено состояние функциональных 
возможностей учащихся разных биоритмологических типов 
в зависимости от возраста. Разработанная комплексна оцен-
ка функционального состояния организма позволяет выявить 
функциональные перестройки детского организма в разных воз-
растных и хронобиологических группах к действию экзогенных 
факторов. Проведенные исследования характеризуют возраст-
ные особенности реагирования организма ребенка в сравнении 
с  хронотипами на нагрузку со стороны учебно-воспитательного 
процесса и окружающей среды. 
Ключевые слова: хронотип, адаптация, дети, среда.
Анотація. Гончаренко М. С., Тимченко Г. М. Особливості 
формування функціональних перебудов в дитячому 
організмі в залежності від віку та біоритмологічного типу. 
У статті розглянуто стан функціональних можливостей учнів 
різних біоритмологічних типів в залежності від віку. Розроблена 
комплексна оцінка функціонального стану організму дозволяє 
виявити функціональні перебудови дитячого організму в різних 
вікових та хронобіологічних групах на дію екзогенних факторів. 
Проведені дослідження характеризують вікові особливості реа-
гування організму дитини в порівнянні з  хронотипами на наван-
таження з боку навчально-виховного процесу й навколишнього 
середовища. 
Ключові слова: хронотип, адаптація, діти, середовище.
Annotation. Goncharenko M.S., Timchenko A.M.. The peculiari-
ties of functionality station of pupils organism depending on their 
age and chronotypes with help by complex appraisal of function-
ality station by organism. There is a condition of functionality sta-
tion of pupils in this article. Depending of their age, they have differ-
ent biorhythmlogical types. The complex appraisal of functionality 
station by organism was worked by authors. This complex appraisal 
help to determine the functionality station of pupils organism to have 
an effect by exogenous factors. Conducted researches characterize 
age features of reaction of an organism of the child in comparison 
with Different chronotype on a load from the side of teaching and 
educational process and environment.
Key words: chronotypes, adaptation, children, environment.

Введение. 
Состояние здоровья населения Украины про-

должает ухудшаться. Большую часть в структуре 
заболеваний составляют детские заболевания, при 
чем возраст заболеваний кровеносной системы, 
которая является индикатором адаптационных воз-
можностей человека, каждый год молодеет [1, 3]. В 
связи с тем, что активность каждого физиологиче-
ского процесса определяется адаптационными воз-
можностями организма, в данной работе выдвига-
ется гипотеза о том, что снижение адаптационных 
возможностей организма у детей различного воз-
раста является принципом ухудшения состояния 
здоровья подрастающего поколения, в частности 
эти изменения вызваны изменениями в биоритмо-
логических особенностей человека [4].

Функциональная активность различных ор-
ганов и систем определяется качественно новым 
уровнем ее взаимодействия, т.е. новым биоритмо-
логическим спектром системы [2, 5]. 

Работа выполнена по плану НИР Харьков-
ского национального университета имени В.Н. Ка-
разина.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является изучение 

адаптационных возможностей организма к усло-
виям жизнедеятельности в зависимости от био-
ритмологической организации организма, то есть 
индивидуальных особенностей поведения в про-
странстве и времени, в младшем, среднем и стар-
шем школьном возрасте.

Исследование функциональной активности 
органов и систем организма в настоящей работе 
проводилось в рамках метода Р. Фолля с помощью 
АПК «ИНТА-com-Voll-F». Обследованную группу 
составили 130 учащихся Харьковского и Киевского 
лицеев, где группу младших школьников состави-
ли 47 учащихся, средних – 41 и старших – 42 уча-
щихся. Распределение по хронотипам проводилось 
согласно тест-опросника Остберга. Среди детей 
младшего школьного возраста утренний и аритми-
ческий хронотип преобладал над вечерним; среди 
учащихся среднего и старшего школьного возраста 
доминировал аритмический хронотип над утрен-
ним и вечерним.

Результаты исследования. 
Система управления адаптационными пере-

стройками в организме состоит из систем управле-
ния и систем подчинения. Нервная система, которая 
включает в себя работу полушарий мозга и рецеп-
торов, эндокринная и иммунная системы являются 
руководящими системами в регуляции приспособи-
тельных механизмов в организме. Представленные 
в табл. 1 данные свидетельствуют о различной вы-
раженности активности систем управления в раз-
личных хронотипах.

Так, быстро и сильно реагирующий на внеш-
ние влияния утренний хронотип проявляет функци-
ональную слабость в работе полушарий мозга (L2, 
L13) и первоначальный энергодефицит в работе ре-
цепторов (L3, L12). Такая реакция свидетельствует 
о функциональной незавершенности формирова-
ния структур нервной системы или избыточной на-
грузке на нервную систему, которая превышает ее 
возможности. В возрасте 12-14 лет, когда ребенок 
учится в средней школе, активность нервной систе-
мы несколько увеличивается и характеризуется как 
энергодефицитное состояние. При переходе к стар-
шей школе, в возрасте 15-16 лет, активность работы 
полушарий мозга увеличивается по абсолютному 
значению в 2,5 разы, но остается в рамках функцио-
нального энергодефицита.

Рецепторная система обнаруживаетанало-
гичную направленность, достигая функциональной 
нормы в старшей школе (L3, L12. Следует учиты-
вать тот факт, что обнаруженная направленность 
сопровождается уменьшением количества детей с 
утренним хронотипом. Так, если в младшем школь-
ном возрасте их количество составляло 22 , в сред-
ней – 8, а в старшей – 4, то все это свидетельствует 
о том, что под действием нагрузки и факторов окру-
жающей среды проходить перестройка адаптаци-
онных механизмов, которая предопределяет выра-
ботку другого пространственно-временного ритма 
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Таблица 1
Функциональная активность нервной системы школьников в зависимости от возраста и хронотипа (L2, 

L13 – левое и правое полушарие мозга, L12, L3 – рецепторная система) в ус.ед. (M ± m)
 Обследуемая 

 группа

Хронотип

№ пок-ля Младший школь-
ный возраст

Средний школьный 
возраст

Старший школьный 
возраст

Утренний

L2 53,25 ± 7,57 66,17 ± 4,73 72,00 ± 3,41
L13 52,50 ± 7,78 65,50 ± 4,36 72,40 ± 3,26
L12 66,50 ± 7,53 76,00 ± 3,48 80,60 ± 3,37
L3 67,63 ± 5,15 77,67 ± 2,29 83,40 ± 2,73

Аритмический

L2 58,08 ± 5,03 59,53 ± 4,26 64,78 ± 3,01
L13 58,38 ± 5,09 59,24 ± 4,27 64,11 ± 2,88
L12 71,08 ± 3,68 73,12 ± 2,86 76,28 ± 1,96
L3 72,38 ± 3,96 70,88 ± 3,18 75,94 ± 1,93

Вечерний

L2 42,33 ± 21,26 74,00 ± 3,002 47,00 ± 6,60
L13 42,00 ± 21,22 73,00 ± 5,002 47,00 ± 6,62
L12 51,33 ± 23,88 84,50 ± 3,50 70,25 ± 4,97
L3 51,00 ± 20,98 79,00 ± 3,00 61,00 ± 7,22

Примечание: достоверность признака (р ≤ 0,05):  1 – при сравнении младшего школьного возраста со сред-
ним;  2 – при сравнении среднего школьного возраста со старшим.

Таблица 2
Функциональная активность лимфатической и эндокринной систем школьников в зависимости от возрас-
та и хронотипа (L8, L20 – эндокринная система, L1, L14 – лимфатическая система) в ус.ед. (M ± m)

 Обследуемая 
 Группа

Хронотип

№ пок-ля Младший школьный 
возраст

Средний школьный 
возраст

Старший школьный 
возраст

Утренний

L1 68,00 ± 7,79 76,50 ± 3,17 79,80 ± 2,15
L14 69,13 ± 4,70 79,83 ± 1,78 82,80 ± 1,66
L20 69,13 ± 5,17 79,17 ± 1,64 83,20 ± 1,74
L8 67,00 ± 7,76 76,33 ± 3,14 79,60 ± 2,40

Аритмический

L1 71,69 ± 3,86 74,06 ± 2,95 75,61 ± 2,10
L14 75,46 ± 3,52 74,00 ± 3,29 77,50 ± 1,91
L20 75,08 ± 3,49 73,24 ± 3,42 77,28 ± 2,03
L8 72,00 ± 3,78 74,47 ± 2,93 76,11 ± 2,12

Вечерний

L1 51,67 ± 24,041 87,50 ± 0,502 68,50 ± 4,70
L14 52,00 ± 21,22 80,00 ± 6,00 63,00 ± 7,91
L20 51,00 ± 21,22 80,00 ± 6,00 62,50 ± 8,31
L8 51,67 ± 24,04 87,00 ± 0,052 71,50 ± 5,25

Примечание: достоверность признака (р ≤ 0,05): 1 – при сравнении младшего школьного возраста со сред-
ним; 2 – при сравнении среднего школьного возраста со старшим.

Таблица 3
Функциональная активность иммунной системы школьников в зависимости от возраста и хронотипа 

(L25, L26 – иммунная система) в ус.ед. (M ± m)
Обследуемая

группа

Хронотип

№ пок-ля Младший школьный 
возраст

Средний школьный 
возраст

Старший школьный 
возраст

Утренний L25 68,75 ± 7,57 78,00 ± 3,48 81,40 ± 3,68
L26 68,88 ± 5,19 79,83 ± 1,85 85,60 ± 2,16

Аритмический L25 72,85 ± 3,61 74,71 ± 2,92 78,33 ± 2,12
L26 75,54 ± 3,96 72,94 ± 3,32 78,72 ± 1,93

Вечерний L25 55,00 ± 24,83 83,50 ± 2,50 70,25 ± 4,97
L26 55,00 ± 21,22 77,00 ± 4,00 61,75 ± 7,56

Примечание: достоверность признака (р ≤ 0,05): 1 – при сравнении младшего школьного возраста со сред-
ним; 2 – при сравнении среднего школьного возраста со старшим.
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жизнедеятельности. Стойкие характеристиками, 
свойственным для утреннего типа, имели лишь 
14 % лиц.

Эндокринная и иммунная системы проявили 
похожую направленность (см. Табл. 2, 3): показате-
ли эндокринной системы (L8, L20) и иммунной си-
стемы (L25, L26) среди детей младшего школьного 
возраста находятся в состоянии функционального 
энергодефицита, которое постепенно увеличивает-
ся по абсолютным значениям и достигает величи-
ны функциональной нормы в старшем школьном 
возрасте.

За счет каких систем организма поддержива-
ется гомеостатическое равновесие? Какие же систе-
мы у организма исполняют роль компенсаторных? 
В связи с тем, что сердечнососудистая система яв-
ляется главной жизненной силой организма, была 
изучена возрастная динамика ее функционирова-
ния, которая характеризуется функциональным пе-
ренапряжением, значительно превышающим норму 
во всех возрастных группах.

Такая повышенная работа сердца, на наш 
взгляд, предопределена несогласованностью в ра-
боте сердечной и сосудистой систем. При чем со-
судистая и лимфатическая системы находятся со-
стоянии первоначального энергодефицита (L9, L19 
и L1, L14 соответственно), которое является наибо-
лее ярко выраженным в младшем школьном возрас-
те и несколько выравнивается в направлении нормы 
в среднем и старшем школьном возрасте (Табл. 4).

Большое внимание привлек анализ состоя-
ния работы органов желудочно-кишечного тракта 
(Табл. 5).

Функциональная активность органов 
желудочно-кишечного тракта проявляет доминиро-
вание функционального напряжения, которое каса-
ется деятельности тонкого (L5) и толстого кишечни-
ка (L6, L17), печени (L10), поджелудочной железы 
и селезенки (L22) и двенадцатиперстной кишки 
(L18). В то же время функциональная активность 
желудка и желчного пузыря (L23, L24) находятся 
в состоянии первоначального энергодефицита. В  
аспекте такая направленность сохраняется, то есть 
в функционировании желудочно-кишечного тракта 
также, как и в работе сердечнососудистой систе-
мы есть слабые звенья, которые могут привести к 
срыву адаптации и нарушения гомеостатического 
равновесия всего организма.

Снижение функциональной активности же-
лудка может быть предопределено значительным 
снижением работы нервной системы (полушарий 
мозга), которая определяется с одной стороны, 
недоразвитостью в плане физиологичной зре-
лости, с другой – нагрузкой со стороны учебно-
воспитательного процесса.

Можно выдвинуть предположение, что сни-
женная обеспеченность продуктов метаболизма (L9, 
L19) приводит к активации потребности компенса-
ционной активации работы печени, кишечника и 
других органов желудочно-кишечного тракта. Их 
функциональное напряжение, которое выражено 

нарушением процесса функционального дозревания 
энтероцитов, которые находятся в состоянии воспа-
ления (гиперактивности), которое в свою очередь 
предопределяет сужение желчных протоков и тор-
мозит выбросы желчи. Такое предположение согла-
суется с увеличением количества дискинезий желч-
ных путей в детском возрасте, хотя в этом процессе 
значительное место отводится нервной секреции.

В целом проведенный анализ функциональ-
ной активности органов желудочно-кишечного 
тракта у детей утреннего биоритмологического 
типа выявил нарушение их гармонического взаимо-
действия, а состояние гомеостатического равнове-
сия достигается за счет функционального напряже-
ния тонкого и толстого кишечника, поджелудочной 
железы, печени, двенадцатиперстной кишки, селе-
зенки и гиперактивносью сердца.

Рассмотрим особенности функционирования 
органов и систем организма в вечернем биоритмо-
логическому типе у детей во время учебы в школе. 
Состояние регуляторных систем, представленных 
в таблице 1, указывает на значительное снижение 
функциональной активности нервной системы у де-
тей вечернего хронотипа при сравнении с утренним 
в младшем школьном возрасте (L2, L13). Рецептор-
ная система также обнаруживает функциональную 
слабость (L3, L12). С возрастом показатели функ-
циональной активности нервной системы увеличи-
ваются, но по сравнению с другими хронотипами, 
абсолютные величины вечернего хронотипа оста-
ются самыми низкими.

Наименьшими величинами также характери-
зуется функциональная активность второй по зна-
чимости регуляторной систем – эндокринной (L8, 
L20) и иммунной (L25, L26) систем. Обнаруженные 
зависимости сохраняются в течение изучаемого 
возрастного периода, подтверждая, что вечерний 
биоритмологический тип характеризуется медлен-
ной реакцией реагирования и действию факторов 
окружающей среды и условий жизнедеятельности.

Таким образом, сравнительный анализ под-
тверждает мнение о том, что вечерний хронотип в 
течение школьного возраста имеет самую низкую 
систему регуляции адаптационных реакций. Энер-
гетический дефицит, функциональная слабость, 
малый резерв регуляторных возможностей, приво-
дит к тому, что эту группу составляет самое низкое 
количество лиц.

Гомеостатическое равновесие в организме 
других хронотипов развивается аналогичным путем. 
Низкая регуляторная активность компенсируется 
активацией работы сердца и желудочно-кишечного 
тракта, абсолютные величины увеличиваются при 
переходе от младшего к старшему школьному воз-
расту. Они указывают на нарастание функциональ-
ного напряжения в работе сердца, печени, тонкого и 
толстого кишечника, поджелудочной железы, селе-
зенки и двенадцатиперстной кишки. В то же время 
нарастает дисфункция между различными органа-
ми желудочно-кишечного тракта: гиперактивность 
вышеупомянутых органов сопровождается низкой 
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Таблица 4
Функциональная активность сердечнососудистой системы школьников в зависимости от возраста и 

хронотипа (L9, L19 – мозговое кровообращение, L4, L15 – работа сердца) в ус.ед. (M ± m)
Обследуемая

Группа

Хронотип

№ пок-ля Младший школьный 
возраст

Средний школьный 
возраст

Старший школьный 
возраст

Утренний
L15 91,38+1,38 91,50+1,23 93,20+1,32
L4 91,38+1,02 92,17+1,33 93,20+1,59
L19 66,13+7,52 75,50+3,65 79,60+3,49
L9 67,63+5,20 77,50+2,08 84,20+2,52

Аритмический
L15 93,62+0,80 92,29+0,96 91,56+0,76
L4 94,08+0,64 92,76+1,02 92,17+0,72
L19 70,92+3,55 73,00+2,85 76,06+1,95
L9 72,77+4,03 71,06+3,20 76,28+1,89

Вечерний
L15 88,67+3,84 94,00+2,00 93,25+1,11
L4 90,00+3,51 93,50+2,50 94,00+0,91
L19 52,00+24,02 84,50+3,50 69,75+5,09
L9 50,33+20,85 77,50+3,50 60,75+7,47

Примечание: достоверность признака (р ≤ 0,05): 1 – при сравнении младшего школьного возраста со сред-
ним; 2 – при сравнении среднего школьного возраста со старшим.

Таблица 5
Функциональная активность пищеварительной системы школьников в зависимости от возраста и хро-
нотипа (L7, L16 – толстый кишечник, L5 – тонкий кишечник, L10 – печенка, L18 – двенадцатиперстная 

кишка, L22 – поджелудочная железа, селезенка, L23 – желчный пузырь, L24 – желудок) 
в ус.ед. (M ± m)

Обследуемая
группа

Хронотип

№ пок-ля Младший школьный 
возраст

Средний школьный 
возраст

Старший школьный 
возраст

Утренний

L7 90,25 ± 0,901 94,33 ± 1,33 93,00 ± 1,14
L16 90,25 ± 1,01 91,50 ± 1,09 94,00 ± 0,71
L10 95,13 ± 0,74 94,50 ± 1,45 96,00 ± 1,38
L5 95,38 ± 0,621 91,33 ± 1,09 95,40 ± 1,33
L18 93,88 ± 1,06 94,67 ± 1,43 95,80 ± 1,39
L22 94,00 ± 1,16 94,17 ± 1,49 95,40 ± 1,33
L23 66,88 ± 7,65 76,33 ± 3,23 79,80 ± 2,50
L24 67,88 ± 4,80 78,67 ± 1,89 83,60 ± 1,12

Аритмический

L7 92,08 ± 0,68 94,35 ± 1,05 91,83 ± 0,54
L16 92,54 ± 0,58 91,47 ± 0,80 91,78 ± 0,55
L10 96,00 ± 0,69 94,65 ± 0,95 94,56 ± 0,68
L5 96,08 ± 0,661 91,35 ± 0,842 94,17 ± 0,65
L18 95,92 ± 0,83 94,76 ± 0,91 94,61 ± 0,66
L22 96,08 ± 0,75 94,35 ± 0,97 94,22 ± 0,66
L23 71,31 ± 3,45 73,71 ± 2,94 76,17 ± 2,02
L24 73,85 ± 3,37 72,24 ± 3,37 77,33 ± 2,00

Вечерний

L7 90,67 ± 0,88 92,50 ± 0,50 92,25 ± 1,70
L16 89,67 ± 2,40 92,50 ± 2,50 93,00 ± 1,47
L10 93,33 ± 2,67 92,00 ± 1,00 94,75 ± 1,31
L5 93,33 ± 2,19 92,50 ± 3,50 94,50 ± 1,19
L18 93,67 ± 2,33 92,00 ± 2,00 95,00 ± 1,41
L22 92,67 ± 2,40 92,00 ± 1,00 94,75 ± 1,31
L23 52,67 ± 23,79 85,50 ± 0,50 70,75 ± 6,34
L24 52,00 ± 21,50 79,00 ± 5,00 61,50 ± 9,04

Примечание: достоверность признака (р ≤ 0,05): 1 – при сравнении младшего школьного возраста со сред-
ним; 2 – при сравнении среднего школьного возраста со старшим.

Таблица 6
Коэффициенты дисфункциональности и сердечно-сосудистой системы у школьников в различных возрас-

тах и хронотипах

К дисфункцио-
нальности

Школьный возраст К
с е р д е ч н о -
сосудистой си-
стемы

Школьный возраст

Младший Средний Старший Младший Средний Старший

Утренний 1,26 1,17 1,13 Утренний 1,37 1,2 1,17
Аритмический 1,23 1,21 1,18 Аритмический 1,3 1,25 1,2
Вечерний 1,21 1,11 1,14 Вечерний 1,68 1,16 1,4



48

функциональной активностью желудка и желчного 
пузыря, который указывает на низкую согласован-
ность работы ЖКТ, а соответственно и низкую эф-
фективность процессов метаболизма. Длительная 
гиперактивность приводит к истощению органа и 
систем организма и формированию патологии.

Таким образом, процесс жизнедеятельно-
сти, который включает процесс учебы ребенка в 
школе характеризуется изменением адаптацион-
ных возможностей организма, которые у разных 
биоритмологических типов имеет разную степень 
проявления.

Существующий уровень учебной нагрузки 
приводит к изменению биоритмологических типов. 
Так, организмы со скорой и сильной скоростью реа-
гирования исчерпывают свои возможности и при-
ходят к формированию нового хронотипу, а лица со 
слабой и длительной степенью реагирования, так-
же не выдерживают нагрузки и формируют новый 
биоритмологический тип.

Такие выводы проявляются при анализе 
данных выявленных у лиц со смешанным типом 
реагирования – аритмическим. Следует отметить, 
что количество аритмиков в каждой возрастной 
группе доминирует. Этот биоритмологический тип 
со стойкой работой нервной системы, которая про-
являет одинаковую функциональную активность в 
младшем и среднем школьном возрасте, увеличива-
ет свои абсолютные величины в старшем школьном 
возрасте. В младшем школьном возрасте величина 
функциональной активности полушарий головно-
го мозга и рецепторной систем характеризуется 
функциональной слабостью, а по абсолютным ве-
личинам превышает аналогичные показатели у лиц 
с утренним и вечерним хронотипами. Аритмиче-
ский хронотип проявляет свою функциональную 
активность в однонаправленной картине у других 
составных систем управления адаптационными 
процессами, а именно эндокринной и иммунной. 
Согласованность и однонаправленность в работе 
этих систем во всех возрастных периодах школьно-
го возраста свидетельствует о приспособленности 
реакций аритмичного хронотипу к любым услови-
ям жизнедеятельности.

Гомеостатическое равновесие в данного био-
ритмологического типа достигается гиперактивно-
стью работы сердца (L4, L15) и ЖКТ (L5, L6, L17, 
L18, L10, L22). Работа сердечнососудистой также 
характеризуется несогласованностью работы серд-
ца и сосудистой системы (L9, L19, L1, L14), кото-
рую можно выразить через коэффициент:

функц. активность L4, L15
К = ————————⎯⎯⎯⎯⎯⎯;

функц. активность L9, L19

Данный коэффициент выражает дисфункци-
ональность системы, которая была минимальной в 
группе с аритмическим типом в сравнении с утрен-
ним и вечерним хронотипами (Табл. 6).

Аналогичная направленность обнаружена и 

в роботе ЖКТ: функциональная гиперактивность 
тонкого и толстого кишечника, печени, поджелу-
дочной железы, селезенки и двенадцатиперстной 
кишки, сопровождается первоначальным энерго-
дефицитом в работе желудка и желчного пузыря. 
В сравнении с вечерним и утренним хронотипами 
степень проявления дисфункций в роботе органов 
ЖКТ была у аритмического типа минимальным.

В целом, приведенные данные, о которых 
свидетельствуют показатели всех исследованных 
органов и систем у аритмического хронотипа от-
личались стабильностью и возрастной стойкостью, 
которая может свидетельствовать о сформирован-
ности стойкой адаптации у всех обследованных 
аритмического хронотипа.

Выводы. 
Обнаруженная динамика хронотипов у детей 

школьного возраста под действием учебной нагруз-
ки. Данная динамика характеризуется достоверным 
уменьшением количества учеников утреннего хро-
нотипа в среднем и старшем школьном возрасте, 
который указывает на срыв адаптационных воз-
можностей организма уже в младшем школьном 
возрасте. Согласно объему изученных параметров 
слабыми звеньями в системе организма в школьном 
возрасте является несогласованность в работе нерв-
ной системы, ее низкие функциональные возмож-
ности. К старшему школьному возрасту утренний 
хронотип сохраняются лишь у тех детей, у которых 
приспособительные возможности системы управле-
ния имеют высокую функциональную активность.

Возрастные изменения выражены увеличе-
нием функциональной активности системы управ-
ления адаптационным процессом: нервной, эндо-
кринной, иммунной в среднем и старшем школьном 
возрасте. Гомеостатическое равновесие достигает-
ся путем гиперактивности в работе сердца и сосу-
дистой системы, а также гиперфункционированием 
органов ЖКТ, которые характеризуются функцио-
нальной несогласованностью (дисфункция желудка 
и желчного пузыря).

Вечерний хронотип является наименее 
представленным в исследованной группе. Обна-
руженная  динамика увеличения количества лиц 
с вечерним хронотипом, по нашему мнению, объ-
ясняется заменимыми свойствами формирования 
приспособительных возможностей данного хроно-
типа. Вечерний хронотип характеризуется низкими 
показателями функциональной активности иссле-
дованных параметров по сравнению с утренним и 
аритмическим хронотипами. Нервная, эндокринная 
и иммунная системы проявляют низкую функцио-
нальную активность,  в младшем школьном возрас-
те за счет низкой активности системы управления 
адаптационными перестройками. В среднем и стар-
шем школьном возрасте функциональная актив-
ность исследованных параметров увеличивается, 
но остается ниже средних величин в сравнении с 
утренним и аритмическим хронотипами.

Возрастные перестройки функциональных 
органов ЖКТ характеризуется самыми низкими 
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показателями функциональной активности пока-
зателей желудка и желчного пузыря и гиперфунк-
цией показателей других органов ЖКТ. В старшем 
школьном возрасте несогласованность в роботе ор-
ганов ЖКТ уменьшается.

Таким образом, вечерний хронотип харак-
теризуется замедленными характеристиками адап-
тационных перестроек. Аритмический хронотип 
характеризуется наибольшей стойкостью: количе-
ство лиц данного хронотипа доминирует в каждой 
возрастной группе. Исследованные показатели про-
являют стойкость в младшем, среднем и старшем 
школьном возрасте. По абсолютным величинам они 
были выше по сравнению с другими хронотипами. 
В то же время адаптационный процесс характеризу-
ется низкой функциональной активностью систем 
управления адаптационными перестройками: нерв-
ной, рецепторной, эндокринной и иммунной, дея-
тельностью которых характеризуется начальным 
энегодефицитом. Компенсаторным процессом в ор-
ганизме является деятельность активности сердца и 
ЖКТ, в деятельности которых не проявляются воз-
растными изменениями, а установленная направ-
ленность снижения дисфункциональных перестро-
ек в работе сердечнососудистой системы и ЖКТ.

Проведенные исследования характеризуют 
возрастные особенности реагирования организма 
ребенка в сравнении с  хронотипами на нагрузку 
со стороны учебно-воспитательного процесса и 
окружающей среды, которая предопределяет осо-
бенности формирования адаптационных реакций в 
зависимости от возрастных и биоритмологических 
особенностей. 

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
особенностей формирования функциональных пе-
рестроек в детском организме в зависимости от воз-
раста и биоритмологического типа.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА СТЕНОКАРДІЮ: 
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Анотація. Реабілітація хворих на стенокардію за допомогою 
дихальної гімнастики за методикою О.Стрельникової в умо-
вах сім’ї викликає значне зменшення приступів стенокардії та 
кількості медикаментів для її лікування. Реабілітація нормалізує 
артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, підвищує 
працездатність. Розглянуті засоби фізичної реабілітації при 
стенокардії: дозована ходьба, теренкур, велотренажери, 
лікувальна гімнастика, гімнастика у воді, плавання. Рекомендо-
вано засоби реабілітації хворих для застосовувати в умовах сім’ї 
без значних економічних і часових затрат. 
Ключові слова: фізична реабілітація, стенокардія, дихальна 
гімнастика за методикою О. Стрельникової, умови сім’ї.
Аннотация. Даценко А.В. Реабилитация больных стенокарди-
ей: применение дыхательной гимнастики О.Стрельниковой 
в условиях семьи. Реабилитация больных на стенокардию с по-
мощью дыхательной гимнастики по методике О.Стрельниковой 
в условиях семьи вызывает значительное уменьшение присту-
пов стенокардии и количества медикаментов для ее лечения. 
Реабилитация нормализует артериальное давление и частоту 
сердечных сокращений, повышает трудоспособность. Рассмо-
трены средства физической реабилитации при стенокардии: 
дозированная ходьба, терренкур, велотренажеры, лечебная гим-
настика, гимнастика в воде, плавание. Рекомендованы средства 
реабилитации больных для применения в условиях семьи без 
значительных экономических и временных затрат. 
Ключевые слова: физическая реабилитация, стенокардия, 
дыхательная гимнастики за методикой О.Стрельниковой, усло-
вия семьи.
Annotation. Datsenko A.V. Rehabilitation of patients with a steno-
cardia: application of respiratory gymnastics of O.Strelnikovoj 
in conditions of family. The rehabilitation of patients on a steno-
cardia with the help of respiratory gymnastics on O.Strelnikovoj’s 
procedure in conditions of family invokes the considerable decrease 
of attacks of a stenocardia and quantity of medicines for its treatment. 
The rehabilitation normalizes arterial pressure and frequency of car-
diac reductions, increases a working capacity. Means of a physical 
rehabilitation are considered at a stenocardia: dosed walking, velo-
simulators, medical gymnastics, gymnastics in water, swimming. 
Means of an rehabilitation of patients are recommended for to ap-
ply in conditions of family without the considerable economic and 
temporary costs. 
Key words: stenocardia, physical rehabilitation, respiratory exercis-
es based on the method of O.Strelnikova, performed in family.

Вступ.
Актуальність нашого дослідження ґрунту-

ється на тому, що основною причиною смерті в еко-
номічно розвинених країнах світу так і залишають-
ся серцево-судинні захворювання (далі – ССЗ) [1]. 
Україна за цим показником посідає перше місце [2]. 
Серед смертності від хвороб системи кровообігу 
ішемічна хвороба серця (далі – ІХС) складає 66,6% 
[5]. Стенокардія є однією з найбільш поширених 
клінічних форм ІХС. В Україні у 2000 році було за-
реєстровано 5,9 млн. хворих на ІХС, із яких пацієн-
тів із стенокардією – 36,6%. Щороку серед пацієн-
тів, які звертаються до лікувально-профілактичних 
закладів, виявляється більше 500 тис. хворих на 
стенокардію [4, с. 5]. Середня летальність при 
стабільній стенокардії напруги складає 4% за рік 
серед пацієнтів усіх функціональних класів [3 
(Ю.И.Бузіашвілі 2001)]. У 1991 році Дзау (Dzau) 
і Браунвальд (Braunwald) запропонували концеп-
цію серцево-судинного континууму (cardiovascular 
© Даценко А.В., 2009
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continuum), яка є ланцюгом послідовних подій, що 
приводять у фіналі до розвитку застійної серцевої 
недостатності й смерті хворого. Пусковими ланка-
ми цього „фатального каскаду” є серцево-судинні 
фактори ризику, артеріальна гіпертонія (далі – АГ), 
а також цукровий діабет [1]

Стенокардія клінічно проявляється нападо-
поподібно виникаючим болем або відчуттям дис-
комфорту за грудиною, які обумовлені ішемією мі-
окарда (але без розвитку некрозу), що є наслідком 
поглиблення дисбалансу між підвищеними кисне-
вими потребами міокарду і неспроможністю коро-
нарного кровотоку забезпечити ці потреби в зв’язку 
з його зменшенням [3, с. 149]. Великий процент ін-
валідизації, значний термін перебування хворого на 
листку непрацездатності, великі фінансові затрати 
для лікування хворих на стенокардію, по-перше, 
вимагають вирішення питання реабілітації таких 
хворих, по-друге, є досить актуальною, але недо-
статньо дослідженою сферою.

Робота виконана за планом НДР кафедри фі-
зичної реабілітації Класичного приватного універ-
ситету м. Запоріжжя.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – оцінити ефективність 

застосування дихальної гімнастики, розробленої 
О. Стрельниковою, в реабілітації хворих на стено-
кардію.

Завдання дослідження: 1) зробити огляд клі-
нічних проявів стенокардії; 2) за результатами дослі-
дження оцінити ефективність комплексу дихальної 
гімнастики за методикою О. Стрельникової як засо-
бу реабілітації хворих стенокардію в умовах сім’ї.

Методи дослідження: метод аналізу літера-
тури, педагогічного експерименту, соціологічний 
метод (анкетування), математичної статистики, 
медико-біологічного дослідження, зокрема: 1) ви-
мірювання артеріального тиску (далі – АТ) за мето-
дикою Короткова; 2) визначення ЧСС за 1 хвилину; 
3) проба Штанге; 4) проба Генче; 5) тест шестихви-
линної ходи; 6) електрокардіографія (далі – ЕКГ).

Результати дослідження. 
Дослідження проводилося на базі поліклініч-

ного відділення Комунальної установи «Центральна 
лікарня Ордженікідзевського району» м. Запоріжжя 
протягом чотирьох місяців. У дослідженні брали 
участь 20 пацієнтів: 10 чоловік експериментальної 
і 10 чоловік контрольної групи віком 52-62 роки з 
діагнозом ІХС: стенокардія напруги ІІ-ІІІ ФК, ХСН 
І-ІІ А стадії, ІІ-ІІІ ФК. У 18 пацієнтів супутнім за-
хворюванням була гіпертонічна хвороба, у 5 паці-
єнтів – післяінфарктний кардіосклероз.

Програма фізичної реабілітації груп склада-
лася з дозованої ходьби, кілометраж якої залежав 
від функціонального класу стенокардії; пацієнти 
експериментальної групи додатково займалися ди-
хальною гімнастикою за методикою О.М Стрельни-
кової, яка складалася з 6 дихальних вправ:«Долоні», 
«Вушка», повороти голови – праворуч-ліворуч, 
«Малий маятник», «Обійми плечі», «Насос». При 
диханні за методикою О. Стрельникової короткі, як 

уколи, вдихи відбуваються при стисненні грудної 
клітини, повітря розподіляється по всіх легеневих 
полях, від верхівок до нижніх легеневих часток, ви-
дихи досить обмежені, пасивні. При цьому відбува-
ється повноцінна вентиляція всього об’єму легень, 
а також тренування мускулатури бронхіального де-
рева. Більша площа контакту повітря з альвеолами 
збільшує оксигенацію крові. Вона більше, ніж інші 
має системний вплив на організм в цілому, покра-
щуючи морфо-функціональний стан всіх систем 
організму, зокрема серцево-судинної системи, від-
новлює порушені функції, укріплює весь апарат 
кровообігу.

В умовах поліклініки здійснювалося навчан-
ня хворих дихальним вправам. Заняття проводили-
ся з кожним хворим індивідуально з обов’язковим 
контролем самопочуття АТ та ЧСС до та після ди-
хальної гімнастики. Початкова частота по 4 вдихи 
в чотири підходи перші чотири вправи («Долоні», 
«Вушка», повороти голови – праворуч-ліворуч, 
«Малий маятник»). З кожного наступного дня 
кількість вдихів збільшували вдвічі до досягнен-
ня „стрельниковської” сотні (по 32 в три підходи, 
тобто 96 вдихів). З третього дня занять виконувався 
весь комплекс з 6 дихальних вправ, кількість вди-
хів відповідно до дня занять. З 10-го дня в кожній 
вправі добавляли по 16 вдихів щодня. На 20-й день 
пацієнти виконували по 1000 (960) вдихів двічі на 
день. В поліклініці з 5-го дня тренувань хворі ро-
били тільки по 32 вдихи, повний комплекс дихаль-
ної гімнастики по 1000 вдихів пацієнти виконували 
в домашніх умовах двічі на день. Хворі обох груп 
отримували також медикаментозне лікування (бета-
блокатор – коронал по 5 мг в день або корвітол 25-50 
мг 2 рази на день, кардіомагніл 75 мг, еналапріл 10 
мг 2 рази на день у хворих з ГХ, сиднофарм 2мг 2 
рази на день або кардикет-ретард 20 мг 2 рази на 
день, торвакард по 20 мг на добу).

Ефективність реабілітаційних заходів оціню-
валася до і після курсу реабілітації за характером 
змін частоти й інтенсивності приступів стенокардії, 
толерантності до фізичного навантаження, динамі-
ки ЧСС та АТ.

Статистична обробка результатів досліджен-
ня виконана за допомогою коефіцієнта Стьюдента, 
розходження вважали достовірними при р < 0.05.

В таблиці 1 представлені середні величини 
показників до і після експерименту. 

Як бачимо, групи до дослідження не мали 
статистично достовірних відмінностей, тобто пі-
дібрані правильно. Аналіз отриманих вторинних 
даних показав статистичну достовірність змін в 
результаті виконання дихальної гімнастики за ме-
тодикою О. Стрельникової в умовах сім’ї тільки за 
показниками АТ та ЧСС. У 7 пацієнтів експеримен-
тальної групи досягнуті в межах норми показники 
артеріального тиску (САТ в межах 110 – 135 мм.рт.
ст.), середній САТ по групі – 127±4,86мм.рт.ст, ДАТ 
– у всіх пацієнтів нормалізувався (65-85 мм.рт.ст.). 
Підвищений САТ після реабілітації залишився у 
трьох хворих, але незважаючи на те, що тиск зали-
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шився підвищеним, порівняно з висхідними дани-
ми динаміка тиску досить суттєва: зменшення САТ 
на 20-50 мм.рт.ст. від початкових цифр. 

Простежуються досить позитивні суб’єктивні 
зміни фізичного стану пацієнтів експериментальної 
групи, як описують самі хворі (насичення киснем, 
відчуття тепла в грудній клітині, в кінцівках, лег-
кість дихання, наповнення організму енергією, під-
вищення працездатності, покращення самопочуття, 
зняття втоми та сонливості, позитивний емоційний 
фон), а також значне зменшення приступів стено-
кардії та нормалізація артеріального тиску і ЧСС 
стимулювало пацієнтів до виконання гімнастики в 
домашніх умовах, без стороннього контролю. Трьом 
хворим з експериментальної групи вдалося значно 
знизити кількість медикаментів, які вони прийма-
ють; одна пацієнтка залишилась тільки на сидно-
фармі за потребою, від початкового лікування. 

У пацієнтів контрольної групи вдалося до-
сягти показників артеріального тиску в межах нор-
ми тільки у трьох, у решти артеріальний тиск за-
лишився підвищеним, хоча знизився порівняно з 
висхідними даними.

Критерій Стьюдента за динамікою АТ t=2,313 
(при належному t≥2,23) підтверджує статистичну 
достовірність отриманих результатів. Частота сер-
цевих скорочень у пацієнтів експериментальної та 

контрольної груп після експерименту знаходяться в 
межах нормальних величин в ЕГ – 69,3±2,55, та в 
КГ – 76,2±1,57, t=2,302 (при належному t≥2,23), що 
статистично достовірно.

Проба Штанге до реабілітації у пацієнтів 
експериментальної групи становила 30,50± 4,02 
с., Генче 13,9 ± 2,39 с., ТШХ 284,7 ±30,85м, на-
прикінці дослідження – Штанге 34,10 ± 4,25 с., в 
процентному співвідношенні приріст склав 11,8%, 
Генче – 16,10 ± 2,27 с. і 15,83%, ТШХ – 293,5±30,68 
і 3,1%. У пацієнтів контрольної групи на початку 
дослідження: Штанге – 31,30 ± 3,88 с., Генче – 14 
± 1,53 с., ТШХ – 317,2 ± 22,7 м, при повторному 
проведенні проб: Штанге – 32,30±3,98 с. приріст 
3,19%, Генче – 14,7 ± 1,43 с. приріст 5%, ТШХ 
–306±21,52, середня дистанція зменшилася на 3,53 
м. ТШХ в контрольній групі при повторному про-
веденні показав від’ємний середній показник, ніж 
при первинному обстеженні, що говорить про зни-
ження толерантності організму хворих контрольної 
групи до фізичного навантаження та прогресування 
захворювання.

Проведені розрахунки за пробами Штан-
ге, Генче, тесту шестихвилинної ходьби, кількості 
приступів стенокардії та таблеток нітрогліцерину 
для їх купіювання показали статистичну недосто-
вірність отриманих результатів, але чітко прогля-

Таблиця 1
Зміни середніх показників в експериментальній і контрольній групах в результаті проведеного дослідження

№ Показник Період 
діагностики

Групи
t

ЕГ КГ

1 Кількість приступів 
стенокардії на тиждень

До 5,9 ± 2,08 6,20 ± 1,96 0,105

Після 1,4±0,72 3,2±1,44
1,118

% змін - 76,23 - 48,39

2
Кількість таблеток 
нітрогліцерину для 
купіювання болю

До 1,7 ± 0,27 1,7 ± 0,35 0,000

Після 0,4±0,17 0,7±0,16 1,273% змін - 76,47 - 58,82

3 Проба Штанге
До 30,50 ± 4,02 31,30 ± 3,88 0,143
Після 34,10 ± 4,25 32,30±3,98 0,309% змін 11,80 3,19

4 Проба Генче
До 13,9 ± 2,39 14 ± 1,53 0,035
Після 16,10 ± 2,27 14,7 ± 1,43 0,522% змін 15,83 5

5 ТШХ, м
До 284,7±30,85 317,2±22,7 0,848
Після 293,5±30,68 306±21,52 0,334% змін 3,1 - 3,53

6 Середній САТ мм.рт.ст.
До 159 ± 5,54 161,5 ± 6,34 0,297
Після 127 ± 4,86 145,5 ± 6,36 2,313*% змін - 20,13 - 9,9

7 Середній ДАТ мм.рт.ст
До 95 ± 2,48 91 ± 2,19 1,207
Після 74 ± 2,33 83,5 ± 3,15 2,436*% змін - 22,12 - 8,24

8 ЧСС/хв
До 84,3 ± 2,72 84,9 ± 2,72 0,149
Після 69,3 ± 2,55 76,2 ± 1,57 2,302*% змін - 17,8 - 10,24

*- статистично достовірні зміни р<0.05
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дається тенденція до позитивних змін у пацієнтів 
експериментальної групи.

Вправи лікувальної дихальної гімнастики в 
реабілітаційній програмі в умовах сім’ї, викликаю-
чи значні позитивні зміни в загальному стані хво-
рих та безпосередньо ССС, сприяють формуванню 
у пацієнтів установки на необхідність регулярної 
фізичної активності реабілітаційної та профілак-
тичної направленості, віру в її дієвість і дотримання 
регулярності занять. Цим пояснюється більш висо-
ка ефективність дихальної гімнастики експеримен-
тальної групи порівняно з контрольною.

Дихальна гімнастика за методикою 
О. Стрельникової має, як бачимо зі сказаного вище, 
досить багато плюсів як в позитивному впливі на 
організм людини, так і з організаційного, економіч-
ного та психологічного поглядів. Можливість вико-
нання вправ в умовах сім’ї має значення не тільки 
особисто для пацієнта, але й для його членів сім’ї. 

Таким чином, можна рекомендувати за-
стосовувати дихальну гімнастику за методикою 
О. Стрельникової в процесі реабілітації хворих на 
стенокардію в практиці сімейної медицини. Пер-
спективами дослідження може бути подальше спо-
стереження та аналіз застосування дихальної гім-
настики за методикою О. Стрельникової хворими 
на стенокардію в умовах сім’ї.

Висновки:
Аналіз літературних джерел з цієї проблеми 1. 
показав, що стенокардія є досить розповсюд-
женим захворюванням, яка значно знижує 
працездатність, якість і тривалість життя хво-
рих. Розглянуті засоби фізичної реабілітації 
при стенокардії, зокрема дозована ходьба, те-
ренкур, велотренажери, лікувальна гімнастика, 
гімнастика у воді, плавання. 
Стенокардія значно помолодшала, досить ча-2. 
сто зустрічається серед населення працездат-
ного віку, призводить до великого відсотка 
інвалідності. Її ускладнення часто є причи-
ною смерті пацієнтів при маніфестації захво-
рювання. 
При підборі засобу реабілітації хворих на 3. 
стенокардію була зроблена спроба знайти саме 
той, що сприяє регресу захворювання і який 
можна застосовувати в умовах сім’ї без знач-
них економічних і часових затрат. За результа-
тами проведеного дослідження можна сказати, 
що саме цим критеріям відповідає дихальна 
гімнастика за методикою О. Стрельникової.
Проведене дослідження не дало статистич-4. 
но достовірних змін по клініці та лікуванні 
приступів стенокардії (p>0.05), але процент змін 
в середині експериментальної групи був значно 
більший, ніж в контрольній, що говорить про 
ефективність комплексу дихальної гімнастики, 
розробленої за методикою О. Стрельникової, в 
реабілітації хворих на стенокардію.
Подальші дослідження передбачають роз-

робку комплексної програми фізичної реабілітації 
для хворих на стенокардію.  
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Анотація. Загострена увага на формуванні необхідних 
знань та умінь для виконання основних функцій майбут-
нього вчителя. Вчитель є координатором вирішення завдань 
здоров’язберігаючої освіти у початковій школі. Сформованість 
належного рівня підготовки майбутнього вчителя до оздоровчо - 
спортивної роботи зумовлюють активне засвоєння знань, умінь і 
навичок в системі «викладач – студент» та «студент – колектив». 
Підготовка розглядається як цілісний процес творчого підходу 
до виконання професійних функцій вчителя.
Ключові слова: вчитель, спорт, здоров’я, уміння, функції, 
підготовка.
Аннотация. Дрозд И.В. Аспекты подготовки учителей на-
чальных классов к оздоровительно-спортивной работе с 
младшими школьниками. Обострено внимание на формиро-
вании необходимых знаний и умений для выполнения основных 
функций будущего учителя. Учитель является координатором 
решения задач здоровьеформирующего образования в началь-
ной школе. Сформированность надлежащего уровня подготовки 
будущего учителя к оздоровительно- спортивной работы предо-
пределяют активное усвоение знаний, умений и навыков в систе-
ме «преподаватель - студент» и «студент - коллектив». Подготов-
ка рассматривается как целостный процесс творческого подхода 
к выполнению профессиональных функций учителя.
Ключевые слова: учитель, спорт, здоровье, умения, функции, 
подготовка.
Annotation. Drozd I.V. Aspects of preparation of teachers of ini-
tial classes to health-sporting work with junior schoolboys. The 
attention to formation of necessary knowledge and skills for fulfi l-
ment of trial functions of the future teacher is aggravated. The teacher 
is the coordinator of problem solving health of forming education 
in an elementary school. Formation of a proper level of preparation 
of the future teacher to improvingly sports operation the fi ssile as-
similation of knowledge, skills in system “the teacher - the student” 
and “the student – collective”. Preparation is considered as integrated 
process of the creative approach to fulfi lment of professional func-
tions of the teacher.
Key words: teacher, sports, health, can, function, preparation. 

Вступ.
Пошук шляхів виходу з кризового стану 

системи фізичного виховання молодших школярів 
спонукає педагогічну громадськість до інтенсивної 
праці у напрямку нових особистісно – зорієнтова-
них підходів у підготовці вчителя до цілеспрямо-
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ваної оздоровчо – спортивної роботи у початковій 
школі з метою збереження здоров’я дитини і вдо-
сконалення її фізичного розвитку.

Як показали наші дослідження на сьогодніш-
ній день майже вся відповідальність за охорону ди-
тинства школяра, його здоров’я та фізичного розви-
тку перекладена на школу та вчителя – вихователя. 
Опитування 186 батьків ( 80 чоловіків і 106 жінок 
) молодших школярів свідчить, що самостійні за-
няття фізичними вправами зі своїми дітьми у по-
всякденному житті проводять лише 10,6% батьків 
і 1,2% матерів.

В зв’язку з цим виникає гостра необхідність 
переосмислення мети та підходів у процесі про-
фесійної підготовки майбутніх вчителів початко-
вої школи саме до оздоровчо – спортивної роботи; 
важливості переходу від догматичного навчання до 
сприяння саморозвитку творчої особистості, яка ро-
зуміє основи здоров’язберігаючої освіти, має спря-
мованість на зміцнення особистісного здоров’я, 
відповідальне ставлення до нього, чітко знає шля-
хи, форми і методи зміцнення здоров’я молодших 
школярів.

Підготовка вчителів початкових класів до 
оздоровчо – спортивної роботи ставить за мету фор-
мування наступних знань та вмінь:

вміння доступно надавати учням знання про - 
здоров’я та шляхи його збереження;
переконаність у необхідності формування у - 
школярів потреби у здоровому способі життя 
та вироблення навичок у його веденні;
застосовувати форми, методи та засоби, які не - 
шкідливі для здоров’я молодших школярів;
формування необхідної особистісної мотивації - 
щодо важливості оздоровчо – спортивної робо-
ти в початковій школі;
вироблення навичок організації оздоровчо – - 
спортивної роботи та роботи по залученню у 
спортивні гуртки та секції дітей на самому по-
чатковому етапі навчання у школі;
вміння проводити оздоровчо – спортивну робо-- 
ту з дітьми, що входять до спеціальних медич-
них груп;
оволодіння знаннями з організації спільної ме-- 
тодичної роботи з вчителями фізичного вихо-
вання школи;
забезпечення належного рівня проведення - 
оздоровчих заходів у режимі навчального дня 
школяра;
вміння вести систематичну роботу з батьками - 
дітей з метою формування усвідомлення важ-
ливості даного напрямку роботи. 
Ефективність самої підготовки майбутніх 

вчителів початкових класів ґрунтується на основі 
системності і систематичності навчання, наступ-
ності і послідовності з урахуванням міждисциплі-
нарної інтеграції та комплексного проектування за-
вдань, тобто робота на кінцевий результат [3].

Ми вважаємо, що у визначенні підготовле-
ності майбутнього вчителя початкових класів до 
оздоровчо–спортивної роботи важливими критерія-

ми є ціннісне відношення до майбутньої діяльності, 
його творча активність, педагогічне мислення, ко-
мунікативні навики та постійне професійно – педа-
гогічне самовдосконалення.

Робота виконана за планом НДР Міжнарод-
ного економіко – гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Таким чином, підготовленість майбутнього 

вчителя ми розглядаємо, як результат підготовки 
студента, що виражений у здатності до формуван-
ня особистої фізичної культури дітей і здійсненні 
ролі координатора здоров’язберігаючої освіти в 
початковій школі. Цю підготовленість можливо за-
безпечити сформованістю мотивацій знань, умінь і 
комунікативних навичок.

Результати досліджень.
На основі вивчення теоретичних аспектів 

теми Воробйова Н.С., Волкова Л.В., Столітенко 
В.А., Іванової Л.І. [1,2,5] ми дотримуємось думки, 
що основними мотиваціями у даному напрямку ро-
боти є:

 - усвідомлення важливості оздоровчо – спор-
тивної роботи з учнями початкової школи;

 - зацікавленість до цієї роботи;
 - бажання досягнути хорошого результату у 

цій діяльності.
Основними знаннями мають бути : 
 - знання особистісно – орієнтованих техно-

логій фізичного розвитку і оздоровчо – спортивної 
роботи; 

 - використання засобів фізичного виховання 
у профілактиці захворювань та у розвитку фізичних 
якостей школярів;

 - значення активного відпочинку, як в режи-
мі навчального дня, так і у вихідні дні чи на кані-
кулах;

 - знання форм і методів організації оздоровчо-
спортивної діяльності у початковій школі.

До основних умінь відносяться :  
 - проведення фізкультурно - оздоровчих за-

ходів, у режимі навчального дня;
 - проведення занять у фізкультурних, спор-

тивних та туристичних гуртках;
 - уміння проводити заняття з учнями, які від-

несені за станом здоров’я, до спеціальних медич-
них груп;

 - організовувати та проводити позакласні 
спортивно - оздоровчі заходи спортивно-масову ро-
боту спільно з батьками.

При цьому досить важливим є формування 
у майбутнього вчителя, особистісних якостей і в 
першу чергу навичок комунікативної та творчої ді-
яльності.

Підготовка вчителя до здійснення оздоровчо-
спортивної роботи зводиться до вміння виконання 
наступних функцій: освітньої, оздоровчої, виховної 
організаційної, комунікативної і методичної [4].

Освітня функція полягає у розширенні світо-
гляду дітей про фізичну культуру і спорт, туризм та 
здоровий спосіб життя; ознайомлені з спортивними 
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традиціями свого народу, національними іграми, за-
бавами та спортивними досягненнями своїх земля-
ків; навчання дітей правильної рухової діяльності; 
формування в учнів умінь та навичок дотримання 
режиму дня, особистої гігієни, загартуванню свого 
організму.

Оздоровча функція полягає у розвитку в ді-
тей фізичних якостей і рухових здібностей; розви-
тку умінь виконання вправ для запобігання пору-
шення постави, зняття втоми, вправ для поліпшення 
загального тонусу; отримання дитиною різнобічних 
знань про різні види рухової діяльності, що сприя-
ють зміцненню здоров’я.

Виховна функція полягає у вихованні в ді-
тей інтереси до систематичних знань фізкультури і 
спорту; бережливого ставлення до зміцнення свого 
здоров’я, розуміння необхідності розвивати свої ру-
хові та фізичні задатки, та формуванні стійких пси-
хологічно - вольових якостей.

Організаційна функція полягає у вмінні 
планувати та здійснювати контроль за ступенем 
оволодіння дітьми основними рухами, їх фізич-
ним розвитком, формуванням навичок, що сприя-
ють зміцненню здоров’я, запобігають травматизму, 
оцінка досягнень дітей та їх заохочення до занять 
спортом.

Комунікативна функція полягає у налаго-
дженні тісної співпраці і взаємодії з батьками ді-
тей, взаємодії з вчителями школи та спортивними 
і громадськими організаціями, формування добро-
зичливих відносин у дитячих колективах.

Методична функція полягає в умінні підбира-
ти, планувати та компонувати навчальний матеріал, 
проектуванні діяльності для різних форм оздоров-
чо – спортивної роботи з урахуванням інтересів та 
зацікавленості дітей; впровадження нових методик 
в проведенні масових, групових та індивідуальних 
занять.

Таким чином, підготовка майбутніх вчителів 
початкових класів до оздоровчо – спортивної робо-
ти повинна мати чітку кінцеву мету: формування 
підготовленості випускника до творчої роботи з мо-
лодшими школярами, як координатора у вирішенні 
завдань здоров’язберігаючої освіти як у класному 
колективі так і за його межами, з чітким усвідом-
ленням своєї соціальної відповідальності перед 
суспільством за стан здоров’я та фізичний розвиток 
дитини. Адже так склалось традиційно, що часто 
недооцінюються можливості підготовки вчителів 
початкових класів до оздоровчо – спортивної робо-
ти, хоча вони практично мають більший діапазон 
впливу на учня початкових класів ніж вчитель фі-
зичної культури.

На підставі результатів наших досліджень ми 
вважаємо, що на сучасному етапі розвитку освіти 
вищі педагогічні навчальні заклади усіх рівнів акре-
дитації мають можливість оновити зміст підготовки 
майбутніх вчителів початкових класів яка б забез-
печила: повне оволодіння навичок в організації та 
проведення ними оздоровчо - спортивних заходів у 
режимі навчального дня; оволодіння навичками ор-

ганізації та проведення занять у спортивно - оздо-
ровчих та туристичних гуртках і секціях; набуття 
навичок організатора масово - спортивних заходів 
серед молодших школярів; формування навичок з 
підготовки дитини до систематичних самостійних 
занять в позаурочний час.

Висновки.
У процесі дослідження ми дійшли висновку, 

що сформованість належного рівня підготовки май-
бутнього вчителя до оздоровчо - спортивної роботи 
серед молодших школярів зумовлюють активне за-
своєння знань, умінь і навичок в системі «викладач 
– студент» та «студент – колектив». Крім того під-
готовка у цьому напрямку повинна розглядатися, 
як цілісний процес творчого підходу до виконання 
вище вказаних професійних функцій вчителя щодо 
здійснення оздоровчо - спортивної роботи.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших аспектів підго-
товки вчителів початкових класів до оздоровчо - 
спортивної роботи з молодшими школярами.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

ЗАХВОРЮВАНЬ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ
Жульова С.І.

Бердянський державний педагогічний університет
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Анотація. Стаття присвячена питанням профілактики ВІЛ/
СНІДу через освіту. Зокрема, розкриваються зміни і допо-
внення, внесених до галузевих стандартів вищої освіти. Захо-
ди профілактики можна адаптувати до різних співтовариств і 
ситуацій. Заходи повинні ґрунтуватися на дослідженнях ризику 
й змін поведінки. Заходи повинні спонукати до міркувань та да-
вати уявлення про існування ризику. Головне завдання навчання 
за предметом - вплинути педагогічними методами на свідомість 
і поведінку учнів шляхом розвитку у них сприятливих для 
здоров'я життєвих навичок.
Ключові слова: епідемія, інфекція, профілактика, СНІД, нарко-
тики, спосіб життя, освіта, молодь.
Аннотация. Жульова С.И. Теоретико-методологические 
аспекты ведения первичной профилактики заболеваний на 
ВИЧ-инфекцию. Статья посвящена вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИДа через образование. В частности, раскрываются 
изменения и дополнения, внесенные к отраслевым стандар-
там высшего образования. Мероприятия профилактики можно 
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адаптировать к разным сообществам и ситуациям. Мероприятия 
должны основываться на исследованиях риска и изменений по-
ведения. Мероприятия должны побуждать к осознанию и давать 
представление о существовании риска. Главная задача обучения 
- повлиять педагогическими методами на сознание и поведение 
учеников путем развития в них благоприятных для здоровья 
жизненных навыков.
Ключевые слова: эпидемия, инфекция, профилактика, СПИД, 
наркотики, образ жизни, образование, молодежь.
Annotation. Zhuleva S.I. Theoretical-methodological aspects 
of conduct primary prophylaxis of diseases on HIV - infection. 
The article is devoted to the questions of prophylaxis of HIV/AIDS 
through education. In particular, open up change and addition, borne 
in the industry standards of higher education. Provisions of preven-
tive maintenance can be adapted for different communities and situa-
tions. Provisions should be based to researches of hazard and changes 
of behaviour. Provisions should induce to comprehension and give 
submission about existence of hazard. The main task of tutoring - to 
affect pedagogical methods consciousness and behaviour of pupils 
by development in them of vital skills favorable for health.
Key words: epidemic, infection, prophylaxis, AIDS, drugs, way of 
life, education, young people.

 
Вступ. 
На основі світового досвіду, нагромадженого 

за роки епідемії, виділено кілька ефективних стра-
тегій профілактики поширення ВІЛ-інфекції (вірус 
імунодефіциту людини), зокрема, статевим шляхом 
та при ін’єкційному вживанні наркотиків.

Методологічною основою формування по-
зитивної мотивації до здорового способу життя 
у дітей та молоді є гуманістична модель освіти у 
закладі, суть якої полягає у створенні сприятливої 
соціокультурної ситуації, готовності у них до фор-
мування суспільно значущої життєвої стратегії [7, 
с.222].

Завдання педагога полягає у наданні досто-
вірної інформації при правильному та аргументова-
ному застосуванні інтерактивних методів. Ми пого-
джуємося з авторами (Кійко Т.Б., Куратовою Г.Ю.), 
що превентивні заходи по формуванню здорового 
способу життя повинні проводитись у трьох напря-
мах: робота з батьками; робота з учителями; робота 
з учнями, студентами та їх оточенням.

Робота виконана за планом НДР кафедри ва-
леології, основ медичних знань та безпеки життє-
діяльності Бердянського державного педагогічного 
університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є впровадження сучас-

них інтерактивних тренінгових методик під час 
процесу формування мотивації до здорового спо-
собу життя в контексті профілактики СНІДу, що 
дозволить найбільш ефективно і дієво наблизити 
цільову аудиторію до кінцевої мети профілактичної 
програми – усунення ризику інфікування.

Результати дослідження.
В Україні з 1994 року до навчальних пла-

нів загальноосвітньої школи уведені предмети, що 
стосуються проблем здоров’я. Серед питань, що 
розглядалися спочатку на уроках валеології, потім 
- безпеки життєдіяльності, а тепер на уроках основ 
здоров’я певне місце відведене формуванню захи-
щеної поведінки і профілактиці інфікування ВІЛ. 
Однак існуюча організація уроків з проблематики 
ВІЛ-інфекції має ряд недоліків. Необхідно забез-

печити розробку ефективних навчальних програм, 
спрямованих на формування основ здорового спо-
собу життя і профілактику ВІЛ-інфекції. Профілак-
тична робота з формування основ здорового спо-
собу життя та попередження девіантної поведінки 
повинна починатися в молодших класах і здійсню-
ватися протягом усього періоду навчання в школі 
[2, с.220 - 221].

Слід пам’ятати, що будь-яка виховна робота, 
в тому числі з профілактики ВІЛ-інфекції, переду-
сім повинна мати інтегрований характер, тобто гар-
монійно поєднуватися з усіма іншими напрямками 
освітньо-виховної діяльності навчального закладу 
[3, с.12-14].

Усі навчальні предмети інваріантної части-
ни потрібно забезпечити навчальною літературою, 
наочними посібниками, роздатковим матеріалом з 
питань здорового способу життя та профілактики 
ВІЛ-інфекції. Під час навчання слід використову-
вати інформаційні буклети, журнальні та газетні 
статті, інформаційні стенди в навчальних кабіне-
тах, виробничих майстернях, гуртожитках. Заняття 
з профілактики інфекційних захворювань, зокрема 
на ВІЛ-інфекцію, можна і необхідно проводити за 
рахунок варіативної частини навчальних планів та 
позаурочної роботи. Форми й методи роботи з учнів-
ською молоддю різної статі, віку, стану здоров’я ма-
ють бути диференційованими [9, с.6-7].

Проблеми здорового способу життя, профі-
лактики ВІЛ-інфекції належать до таких, наголошу-
ється у програмі «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в 
Україні» , які мають вивчатися студентами на рівні 
професійних знань, умінь та навичок. У навчальних 
дисциплінах професійно-практичного циклу підго-
товки передбачено вивчення питань зазначеної про-
блематики. За наслідками експертизи Міжнарод-
ним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні рекомендовано 
ввести в галузеві стандарти вищої освіти всіх на-
прямів та спеціальностей підготовки фахівців курс 
«Валеологія», у якому виділити окремі змістовні 
модулі щодо основ безпечної поведінки, шляхів 
профілактики ВІЛ-інфекції [4, с.8 ].

Одна з головних проблем епідемії СНІДу 
(синдром набутого імундефіциту) – відчутна недо-
статність знань про ВІЛ серед населення, особливо 
серед найуразливішої групи, тобто молоді. У той 
же час існує надійний спосіб забезпечити дітей та 
підлітків необхідною інформацією - це шкільні за-
няття. Такий підхід до профілактики, безумовно, 
найефективніший і найдешевший для держави. Од-
нак він потребує певного навчально-методичного 
забезпечення і підготовлених для такої діяльності 
вчителів. 

В Україні з 1994 року до навчальних планів 
загальноосвітньої школи були включені предмети, 
що стосуються проблем здоров’я. Серед питань, 
що розглядалися на уроках валеології, потім, безпе-
ки життєдіяльності, а тепер вивчаються на уроках 
основ здоров’я певне місце відведене формуванню 
захищеної поведінки і профілактиці інфікування 
ВІЛ.
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Однак існуюча організація уроків з пробле-
матики СНІДу має ряд недоліків. Спираючись на 
висновки вчених, можемо стверджувати, що про-
філактична робота з формування основ здорового 
способу життя і профілактики девіантної поведінки 
повинна починатися в молодших класах і здійсню-
ватись безперервно до закінчення школи.

Студенти - категорія молоді, яку можна вва-
жати уразливою групою зі значним ризиком інфі-
кування ВІЛ. Особливо ризикована поведінка влас-
тива першокурсникам. Це пов’язано як із зміною 
соціального статусу молодої людини, так із перебу-
довою її усталених стереотипів. 

Серед обов’язкових дисциплін циклів гума-
нітарної, соціально-економічної та природничо-
наукової підготовки певні аспекти здорового спосо-
бу життя та профілактики СНІДу можуть вивчатися 
у «Психології», «Фізичній культурі», «Соціології», 
«Правознавстві», «Культурології», «Екології» та 
«Безпеці життєдіяльності».

Міністерство освіти і науки України реко-
мендувало ректорам впровадити в навчальний про-
цес ВНЗ за рахунок годин варіативної компоненти 
дисципліну «Основи валеології» в обсязі 54 годин 
(лист МОН від 25.12.03 №1/9-595). Предметом цьо-
го курсу є закономірності формування, збереження 
та зміцнення індивідуального здоров’я людини. 
Його впровадження має на меті сформувати певний 
рівень культури здоров’я у студентів, а також жит-
тєві компетенції, пов’язані з проблемами СНІДу, 
наркоманії тощо. 

Збереження здоров’я і життя учнів є складо-
вою фахової компетенції вчителя не в залежності 
від того, який предмет він викладає. Тому в циклі 
психолого-педагогічної підготовки в педагогічних 
ВНЗ передбачені дисципліни, що мають забезпечи-
ти достатній рівень знань та надання вмінь і навичок 
формування, підтримання та збереження власного 
здоров’я і здоров’я учнів. До цих дисциплін відно-
сяться:  «Вікова фізіологія з основами гігієни дітей 
та підлітків», «Основи медичних знань», «Основи 
валеології». Зазначені дисципліни включено в галу-
зеві стандарти вищої педагогічної освіти, які остан-
нім часом введено в дію [6, с.186 - 187].

Тривалий час основна мета навчальних за-
кладів вбачалася у навчанні молоді. Сьогодні на 
перше місце виходить виховання. Адже вихована 
людина знання отримає, а виховання разом з від-
повідними знаннями стане на перешкоді вживанню 
наркотичних речовин  [ 5, с. 219].

Ґрунтовна психолого-педагогічна підготовка є 
необхідною умовою формування високого професі-
оналізму майбутнього валеолога, його готовності до 
здійснення валеологічної діяльності. Саме ця скла-
дова підготовки суттєво відрізняє вчителя-валеолога 
від вчителя-біолога або медичного працівника.

У той же час здійснення просвітницької ро-
боти з питань здоров’я (другий напрям діяльнос-
ті вчителя-валеолога) потребує належного рівня 
природничо-наукової, зокрема біологічної, та по-
чаткової медичної підготовки фахівця. Ці складові 

принципово відрізняють професійну компетент-
ність вчителя-валеолога від такої практичного 
шкільного психолога і соціального педагога.

Третя складова професійної підготовки 
вчителя-валеолога - опанування основ практичної ва-
леології. Ці уміння й навички необхідні для створен-
ня валеологічних умов у навчальному закладі, впро-
вадження в практику новітніх здоров’язберігаючих 
технологій, здійснення моніторингу рівня здоров’я 
учасників освітнього процесу з застосуванням ме-
тодів донозологічної діагностики тощо. Така скла-
дова відсутня в професійно-практичній підготовці 
будь-якого педагогічного працівника [ 1 ].

В Україні освіта на засадах розвитку життє-
вих навичок системно запроваджується через пред-
мет «Основи здоров’я» та факультативний курс 
«Профілактика ризикованої поведінки».

Існують дві стратегії профілактики ВІЛ-
інфекції: зниження ризику й усунення ризику ін-
фікування. Від самого початку поширення епідемії 
дослідники мали два протилежних уявлення про 
взаємини прийнятних рівнів ризику, стійкої зміни 
поведінки й заходів щодо охорони громадського 
здоров’я.

Часто під час обговорення ефективності про-
філактичної роботи виникають суперечки про те, 
що важливіше: методологія чи правильність інфор-
маційних повідомлень. Перед розглядом ефектив-
ності варто звернути увагу на два моменти.

1. Усі контрольовані дослідження ефектив-
ності методів роботи були зосереджені на методо-
логії. Вони ґрунтувалися на припущенні про існу-
вання якогось «базового плану» інформації про ВІЛ 
і певних навичок, яких громадяни повинні набути в 
результаті навчання.

2. Всі контрольовані дослідження, які довели 
ефективність програм, ґрунтувалися на адаптації 
«базового плану» пропагованих навичок та інфор-
мації до культурних особливостей і потреб цільової 
групи. Проте схожі результати були отримані в усіх 
контрольованих дослідженнях - будь-яке втручання 
чинить більший вплив, ніж відсутність діяльності.

Між знанням та поведінкою не існує чіткої 
залежності. Дуже часто центральне місце в «тради-
ційній» медичній освіті займає рівень знань. Осно-
вна мета таких заходів - поінформувати або навчити 
населення з метою, що люди почнуть вести здоровий 
спосіб життя. Очікувалося, що знання допоможуть 
подолати деякі шкідливі звички. Увага при такому 
підході зосереджена на споживачах інформації, і піс-
ля поширення інформації вся відповідальність за те, 
чи будуть вони «вести здоровий спосіб життя», по-
кладається тільки на них. Такий підхід одержав на-
зву «індивідуалізм» і зазнавав критики, позаяк при 
ньому здатність людей застосовувати знання для 
яких-небудь дій (або припинення дій) не бралася до 
уваги. Незнання наслідків певної поведінки природ-
но може пояснити деякі випадки, коли люди роблять 
вчинки, що ставлять їхнє здоров’я під загрозу. Для 
багатьох людей отримання знань про ВІЛ стало осно-
вною причиною вибору безпечної поведінки. Однак 
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необхідно пам’ятати, що багатьох це знання не спо-
нукало й не спонукає зробити такий вибір. Проте для 
більшості людей знання про ВІЛ і методи запобіган-
ня його передачі стає неодмінною умовою переходу 
до безпечної щодо ВІЛ-інфекції поведінки.

Не менш важливою проблемою сучасної пе-
дагогічної освіти є підготовка вчителів до викла-
дання в загальноосвітній школі предметів, які б за-
безпечували формування в учнів культури здоров’я, 
мотивації на здоровий спосіб життя та роботи з по-
передження поширення ВІЛ-інфекції. Тому важ-
ливим буде підготовка спецкурсу з методики ви-
кладання шкільних предметів «Основи здоров’я», 
«Основи безпеки життєдіяльності» та «Валеологія» 
[10, с.1-3].

У витязі Конвенції валеологічної освіти пе-
дагогічних працівників наголошується на тому, що 
формування індивідуальної валеологічної культу-
ри майбутнього педагогічного працівника забезпе-
чує проведення систематизованої виховної роботи 
серед студентів молодших курсів, спрямованої на 
попередження девіантних форм поведінки, профі-
лактику венеричних хвороб і СНІДу, підготовку до 
побудови майбутньої сім’ї, зниження інвалідності 
населення тощо. Зміст курсу і час його викладання 
має бути узгоджений з іншими нормативними дис-
циплінами медико-біологічного циклу.

Оптимальна послідовність вивчення визнача-
ється наступністю змісту цих дисциплін і має бути 
такою: «Вікова фізіологія з основами гігієни дітей», 
«Основи валеології»,  «Основи медичних знань», 
«Основи безпеки життєдіяльності» [8, с.7-8].

Висновки. 
Виходячи з розглянутих прикладів і даних 

інших досліджень ефективності роботи, можна зро-
бити висновки, що:

- методи мобілізації громадськості довели 
свою дієвість.

- Існує «дозована реакція» на заходи щодо 
профілактики ВІЛ.

- Методи заходів можна адаптувати до різних 
співтовариств і ситуацій, пов’язаних з ризиком.

- Заходи повинні ґрунтуватися на серйозних 
дослідженнях ризику й змін поведінки. 

- Існує безліч методів оцінювання успіху про-
філактичних заходів - варто їх використовувати. 

- Заходи повинні спонукати до міркувань, а 
не лише давати уявлення про існування ризику. 

Отже, головне завдання навчання за предме-
том - вплинути педагогічними методами на свідо-
мість і поведінку учнів шляхом розвитку у них жит-
тєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і 
гармонійного розвитку.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у проведенні дослідження визначення ступеня 
усвідомлення майбутніх педагогів проблеми профі-
лактики ВІЛ інфекції та рівня сформованості моти-
вації та емоційно-вольової сфери студентів педвузу. 
Експериментальні дані плануємо провести наступ-
ними методами: анкетування, педагогічне спосте-
реження, само- оцінювання та інтерв’ювання.
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Анотація. У статті розкриті особливості впровадження у на-
вчальний процес вищих навчальних закладів моделі підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорово-
го способу життя молодших школярів на засадах ґендерного 
підходу. Формування теоретичного компонента професійної 
готовності майбутніх учителів фізичної культури забезпечується 
за рахунок поетапної підготовки студентів.  Підготовка прово-
диться на засадах принципу інтеграції. Вона доповнює науковим 
матеріалом зміст теоретичних дисциплін.
Ключові слова: освіта, підготовка, учитель, модель, спецкурс, 
гендерний підхід.
Аннотация. Заикин А.В. Реализация модели подготовки бу-
дущих учителей физической культуры к воспитанию ЗСЖ 
младших школьников на основе гендерного подхода. В ста-
тье раскрыты особенности внедрения в учебный процесс выс-
ших учебных заведений модели подготовки будущих учителей 
физической культуры к воспитанию здорового образа жизни 
младших школьников на основе гендерного подхода. Форми-
рование теоретического компонента профессиональной готов-
ности будущих учителей физической культуры обеспечивается 
за счет поэтапной подготовки студентов. Подготовка проводится 
на началах принципа интеграции. Она дополняет научным мате-
риалом содержание теоретических дисциплин.
Ключевые слова: образование, подготовка, учитель, модель, 
спецкурс, гендерный подход.
Annotation. Zaykyn A.V. Realization of model of preparation of 
the future teachers of physical training to education of a healthy 
way of life of junior schoolboys on the basis of the gender ap-
proach.  In the article the features of introduction in the educational 
process higher educational establishments of model preparation 
future teachers of physical culture to education of healthy way of 
life junior schoolboys on the basis of gender approach are exposed. 
Formation theoretical a component of professional readiness of the 
future teachers of physical training is ensured at the expense of stage-
by-stage preparation of students. Preparation will be carried out on 
the basis of a principle of integration. It supplements a scientifi c ma-
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terial the contents of theoretical disciplines.
Key words: education, preparation, teacher, model, special course, 
gender approach.

Вступ.
У нашому дослідженні визначено параме-

три професійної готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до вирішення одного з головних 
завдань своєї педагогічної діяльності – виховання 
ЗСЖ школярів. Створений еталонний образ фахів-
ця як кінцева мета професійної підготовки вимагає, 
відповідно, визначення комплексу педагогічних 
умов її організації. У нашому випадку педагогічні 
умови являють собою певний комплекс обставин, 
необхідних у досягненні професійної готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до виховання 
школярів з високим рівнем здоров’я. 

Пріоритетним завданням системи освіти є 
виховання людини в дусі відповідального ставлен-
ня до свого здоров’я й ведення ЗСЖ як до вищої 
індивідуальної й суспільної цінності, формування 
високого рівня здоров’я дітей та учнівської моло-
ді в усіх його аспектах – духовному, психічному, 
фізичному. Саме тому сучасний зміст професійної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
повинен бути зорієнтований на озброєння студен-
тів теоретичними знаннями й практичними  умін-
нями щодо формування, збереження й зміцнення 
здоров’я та виховання аспектів ЗСЖ. 

Робота виконана у відповідності до плану 
НДР Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є впровадження у на-

вчальний процес авторської моделі підготовки май-
бутніх учителів фізичної культури до виховання 
здорового способу життя молодших школярів на 
засадах ґендерного підходу.

Результати дослідження. 
У концепції валеологічної освіти педагогіч-

них працівників (проект) наголошується, що зміст 
валеологічної освіти майбутніх учителів повинен 
реалізуватися через мультидисциплінарний підхід, 
який передбачає валеологізацію навчальних дис-
циплін, зокрема, основ медичних знань, вікової фі-
зіології й психології, шкільної гігієни, педагогіки, 
методики викладання шкільних предметів [4]. Осо-
бливо це стосується студентів факультетів фізичної 
культури, покликаних у майбутній професійній ді-
яльності виховувати всебічно розвинених і здорових 
школярів. Отже, теоретичний аспект професійної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
повинен здійснюватися за оновленим змістом. На 
нашу думку, цього цілком можливо досягти  через 
включення в окремі дисципліни додаткової інфор-
мації оздоровчого напрямку, що виступає важливим 
чинником спрямованості фахової підготовки сту-
дентів на виховання ЗСЖ молодших школярів на 
засадах ґендерного підходу.

Як справедливо зазначає вітчизняний на-
уковець В. Горащук, знання, які майбутні вчителі 
одержують у ВНЗ, у своїй основній масі не повною 

мірою об’єднані в єдину систему наукових уявлень 
про майбутню діяльність у школі. Необхідно так 
відкоригувати систему знань, щоб кожна навчаль-
на дисципліна виступала у свідомості студента як 
засіб вирішення головного завдання професійно-
педагогічної діяльності – формування всебічно роз-
виненої, здорової особистості школяра [3]. З огляду 
на те, що сьогодні в професійній підготовці студен-
тів факультетів фізичної культури спостерігається 
серйозна роз’єднаність предметів, дуже важливим 
є інтегрування змісту професійної підготовки сто-
совно питань виховання ЗСЖ школярів, і, таким чи-
ном, орієнтувати майбутніх учителів на діяльність 
у сфері виховання школярів з високим рівнем куль-
тури здоров’я [2].

Ураховуючи сучасні вимоги, що ставляться до 
вчителів фізичної культури,  професійна підготовка 
фахівців з фізичної культури повинна будуватися 
таким чином, щоб істотно підвищити якість освіти, 
роль фізичної культури, яка формує здоров’я [1]. 

Таким чином, для забезпечення ефективнос-
ті підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
до виховання ЗСЖ молодших школярів на засадах 
ґендерного підходу необхідно здійснити оновлення 
змісту  підготовки, яке передбачає: структуруван-
ня професійно-орієнтованих і спеціальних дисци-
плін з метою спрямування змісту, насамперед, на 
вивчення концептуальних положень, формування 
творчих здібностей, вмінь узагальнювати й аналі-
зувати процеси і явища;  системне поєднання дис-
циплін, перед усім профілюючих, з орієнтацією на 
цілісну професійну діяльність, де окрема дисциплі-
на повинна служити засобом досягнення цієї мети;  
визначення змістових ліній освітньо-професійної 
підготовки за об’єктами професійної діяльності та 
способами діяльності; зміна питомої ваги того чи 
іншого предмета або навчального матеріалу для 
більш детального опрацювання студентами питань, 
пов’язаних з професійною діяльністю; включення 
допоміжних відомостей, що конкретизують зміст 
навчальної інформації відповідно до фаху, за яким 
відбувається підготовка фахівця;  добір практичних 
завдань і задач; удосконалення залікових вимог для 
змін у ставленні до навчального матеріалу, який 
стає засобом навчання, а не його метою. 

Розробка та впровадження в процес про-
фесійної підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури спецкурсу “Ґендерні аспекти виховання 
ЗСЖ молодших школярів” в нашому досліджені та-
кож було визначено важливою умовою підвищення 
ефективності підготовки студентів до майбутньої 
професійної діяльності в контексті виховання ЗСЖ 
молодших школярів на засадах ґендерного підходу. 
Зауважимо, що  зміст спецкурсу необхідно будува-
ти таким чином, щоб, по-перше, він  узагальнював 
отримані раніше теоретичні й практичні знання 
щодо виховання ЗСЖ школярів на системному рівні, 
по-друге, додатково надавав студентам знань щодо 
особливостей використання ґендерного підходу у су-
часній середній загальноосвітній школі. У зв’язку з 
вищезазначеним організацію й викладання спецкур-
су, з нашого погляду, доцільно здійснювати  на  ІV 
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курсі навчання студентів у ВНЗ. Необхідність роз-
робки та впровадження спецкурсу визначається тим, 
що він не тільки узагальнює, доповнює і поглиблює 
попередньо отримані теоретичні знання з питань ви-
ховання ЗСЖ та використання ґендерного підходу 
у навчанні і вихованні учнів, але й цілеспрямовано 
озброює майбутніх учителів фізичної практичними 
та методичними прийомами виховання ЗСЖ школя-
рів у навчальній та позанавчальній діяльності. 

Реалізація набутих теоретичних знань і прак-
тичних умінь з виховання ЗСЖ молодших школярів 
на засадах ґендерного підходу під час педагогічної 
практики було визначено  наступною умовою про-
фесійної підготовки студентів до виконання сучас-
них, оздоровчих завдань загальноосвітніх навчаль-
них закладів у майбутній педагогічній діяльності. 
Педагогічна практика відіграє важливе значення в 
професійній підготовці вчителя фізичної культури, 
оскільки вона тісно пов’язує теоретичне навчання 
студентів з їх практичною діяльністю в середній 
загальноосвітній школі. Метою педагогічної прак-
тики, окрім підготовки майбутнього вчителя  до 
виконання професійних обов’язків, також є форму-
вання в студентів   професійно-значущих якостей 
та розвитку інтересу до майбутньої професійної 
діяльності. У зв’язку з цим важливо спрямувати 
зміст педагогічної практики таким чином, щоб мак-
симально наблизити її до майбутньої професійної 
діяльності вчителя фізичної культури у сфері фор-
мування виховання ЗСЖ молодших школярів на за-
садах ґендерного підходу.

Відповідно до запропонованих умов під-
готовка майбутніх учителів фізичної культури до 
виховання ЗСЖ молодших школярів на засадах 
ґендерного підходу проходила у три етапи. Пер-
ший етап (початковий – І курс) передбачав набуття 
студентами базових знань і  вмінь з виховання ЗСЖ 
молодших школярів та використання ґендерного 
підходу у навчанні і вихованні учнів, ознайомлен-
ня майбутніх учителів на практиці з оздоровчими 
технологіями, вироблення початкового уявлення 
про майбутню професію з урахуванням сучасних 
вимог. Другий етап (основний) охоплював ІІ та ІІІ  
курси й забезпечував поглиблене озброєння студен-
тів необхідними знаннями, уміннями й навичками з 
виховання ЗСЖ молодших школярів на засадах ґен-
дерного підходу, формування професійно-значущих 
якостей, подальше засвоєння оздоровчих техно-
логій, вироблення інтересу до майбутньої профе-
сійної діяльності в контексті виховання здорової 
молоді. Третій (завершальний) етап передбачав уза-
гальнення й реалізацію набутих теоретичних знань 
і практичних умінь під час педагогічної практики у 
загальноосвітній школі.

Сьогодні теоретичний аспект професійної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
повинен здійснюватися за оновленим (удоскона-
леним) змістом. У зв’язку з цим на кожному етапі 
підготовки, ураховуючи розташування предметів 
(фундаментального й професійно орієнтованого 
циклів) відповідно до курсів навчання, ми прагну-
ли доповнювати їх науковою інформацією з питань 

виховання ЗСЖ молодших школярів на засадах ґен-
дерного підходу.

На першому етапі у коло нашої уваги потра-
пили такі навчальні предмети, як педагогіка, психо-
логія, гігієна, безпека життєдіяльності. На другому 
етапі підготовки студенти почали вивчення навчаль-
ного курсу теорія і методика фізичного виховання, 
фізіологія людини, психологія спорту, основи пе-
дагогічної майстерності. На третьому етапі підго-
товки студенти вивчали дисципліну “Валеологія”, а 
також спецкурс “Ґендерні аспекти виховання ЗСЖ 
молодших школярів”.

Оскільки додаткова інформація, упровадже-
на в зміст окремих предметів, має свою специфіку, 
це вимагало від нас проведення з викладачами різ-
ного роду консультацій. Так, наприклад, завчасно, 
до початку навчального року, викладачам відповід-
ного предмета пропонувалася навчальна програма, 
адаптована до викладання в експериментальних 
групах на основі державної й робочої програм, а 
також список необхідної літератури (у тому числі й 
адреси мережі Інтернет). У разі потреби надавалася 
окрема інформація (у вигляді конспектів) із запла-
нованих питань. 

Висновки. 
Отже, можна зробити висновок, що форму-

вання теоретичного компонента професійної го-
товності майбутніх учителів фізичної культури до 
виховання ЗСЖ молодших школярів на засадах ґен-
дерного підходу забезпечується за рахунок поетап-
ної підготовки студентів на засадах принципу інте-
грації, доповнюючи зміст теоретичних дисциплін 
(педагогіка, психологія, фізіологія людини, гігієна, 
теорія та методика фізичного виховання та ін.) фун-
даментального та професійно орієнтованого циклу 
науковим матеріалом з виховання ЗСЖ молодших 
школярів.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають вивчення ефективності впровадження у 
навчальний процес авторської моделі підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури до виховання 
здорового способу життя молодших школярів на за-
садах ґендерного підходу.
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Аннотация. Рассмотрены базовые вопросы применения пре-
вентивной реабилитации в спортивной медицине. Предложена 
методика и блок-схема системы структурного распознавания 
биосигналов. Подход позволяет минимизировать потери диа-
гностически ценной информации. Использование структурного 
распознавания биосигналов на этапе превентивной реабилита-
ции позволяет более адекватно оценить выбор и влияние управ-
ляющих воздействий индивидуально для каждого спортсмена 
с учетом его тренированности, физической и психологической 
готовности к соревнованиям.
Ключевые слова: реабилитация, физическая, нагрузка, рас-
познавание, биосигнал.
Анотація. Злепко С.М., Азархов А.Ю., Дудатьєва Н.А. 
Особливості застосування превентивної реабілітації в 
спортивній медицині. Розглянуті питання застосування 
превентивної реабілітації у спортивній медицині. Запропонова-
на методика та блок-схема системи структурного розпізнавання 
біосигналів. Підхід дозволяє мінімізувати втрати диагностичної 
коштовної інформації. Використання структурного розпізнавання 
біосигналів на етапі превентивної реабілітації дозволяє більш 
адекватно оцінити вибір і вплив керуючих дій індивідуально для 
кожного спортсмена з урахуванням його тренованості, фізичної 
й психологічної готовності до змагань.
Ключові слова: реабілітація, фізичне, навантаження, 
розпізнавання, біосигнал.
Annotation. Zlepko S.М., Azarkhov А.U., Dudatieva N.А. Fea-
tures of application of preventive rehabilitation in sporting medi-
cine. Base questions of application of a preventive rehabilitation in 
sports medicine are considered in the article. The procedure and the 
block diagram of system of structural recognition of biosignals is of-
fered. The approach allows to minimize losses of the diagnostic valu-
able information. Use of structural recognition of biosignals at a stage 
of a preventive rehabilitation allows to evaluate more adequately a 
choice and effect of corrective actions individually for each sports-
man with allowance for his preparation, physical and psychological 
readiness for competitions.
Key words: rehabilitation, distinction, physical, activity, biosignal.

Введение.
Для превентивной практики, и для превен-

тивной теории важно, прежде всего, определить 
объект, предмет, область применения и инстру-
ментарий, позволяющий решать свои собствен-
ные специфические задачи по предупреждению и 
коррекции возможных отклонений. Практический 
опыт показывает, что в спортивной медицине важ-
ным уровнем является фиксирующий, который на-
правлен на закрепление функционального и психо-
эмоционального состояния спортсмена. Исходя из 
этого важной задачей является процесс получения 
объективной оценки о функциональном и психо-
физиологическом состоянии спортсмена непосред-
ственно перед началом соревнований с целью про-
гнозирования его результата.

 В последнее время все большее внимание 
привлекает к себе превентивная реабилитация, ко-
торая впервые была предложена В.И. Варусом для 
восстановительного лечения и реабилитации лёт-
ного состава ВВС Украины [1, с.179].

В спортивной медицине превентивная реа-
билитация, на наш взгляд, имеет несколько иную 
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направленность, что позволяет сформулировать её 
основные принципы в спортивной медицине сле-
дующим образом:

определение исходного состояния спортсмена - 
и тех психофизиологических систем его ор-
ганизма, которые разбалансированы или на-
ходятся в пограничном состоянии перехода от 
нормы к патологии;
выбор адекватных физиотерапевтических воз-- 
действий на соревновательном этапе (исключая 
фармакотерапию), а также – на тренировочном, 
непосредственно перед соревнованиями;
проведение предстартового психофизиологи-- 
ческого тестирования с целью оценивания мо-
тивации спортсмена на победу, его стрессоу-
стойчивости и мобилизации всего организма 
на спортивную борьбу [2].
В дополнение к [1, с.185] мы считаем, что 

кроме формирующего и корректирующего уровней 
превентивной реабилитации, в спортивной медици-
не обязательно наличие ещё одного – фиксирующе-
го, направленного на закрепление функционально-
го и психоэмоционального состояния, достигнутого 
на корректирующем уровне.

В ряде видов спорта, характеризирующихся 
повышенной эмоциональной и физической нагруз-
кой, необходимостью принятия решения в усло-
виях дефицита времени, высокой интенсивностью 
тренировочно-соревновательного цикла необхо-
димо введение ещё одного уровня – прогнозного, 
позволяющего, в зависимости от условий сфор-
мировать ближний или отдалённый прогноз функ-
ционального состояния спортсмена и на его основе 
оценить перспективу выступления спортсмена в со-
ревнованиях.

Исследованием механизмов принятия реше-
ний человеком занимаются уже много лет физио-
логи, психологи, врачи, математики. Существуют 
различные теории, но ни одна из них не дает точ-
ного представления об алгоритме (механизме) при-
нятия решений человеком в той или иной ситуации 
с точки зрения взаимодействия и влияния на этот 
процесс психической и физиологической компо-
нент здоровья человека. Действительно, один и тот 
же человек в зависимости от состояния своей пси-
хофизиологической компоненты может принимать 
даже диаметрально противоположные решения, 
которые характеризуются различными нарушения-
ми психической и физиологической компонент здо-
ровья. Это требует необходимой коррекции таких 
состояний (в общем виде – управления психофи-
зиологической компонентой) с целью устранения 
возможной ошибки в принятии человеком решения, 
адекватного ситуации, которая возникла. 

Интенсивные исследования в области элек-
троники, оптоэлектроники и нанотехнологий по-
зволяют сделать вывод о появлении в ближайшем 
будущем серийных приборов с универсальными 
микроэлектронными и оптическими датчиками. 
Главное преимущество этого метода – возможность 
измерения биомедицинских показателей практиче-
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ски в любой точке поверхности тела, что позволяет 
использовать различные модификации микроэлек-
тронных и оптоэлектронных приборов для решения 
целого ряда специальных задач, на каком-либо эта-
пе проведения тренировочного и соревновательно-
го циклов, среди которых обязательными являются 
оценка функционального состояния спортсмена, 
определение глубины патологического процесса 
или степени разбалансировки психофизиологиче-
ского состояния или отдельных физиологических 
систем организма, выбор адекватных корректирую-
щих воздействий, проведение оперативного контро-
ля состояния спортсмена, прогноз или перспектива 
достижения ним высоких результатов. 

Превентивные реабилитационные меро-
приятия проводятся с учётом данных, полученных 
в процессе оперативного контроля за физиоло-
гической компонентой здоровья в тренировочно-
соревновательном периоде и за базовой компонен-
той в процессе прохождения плановых медицинских 
обследований в межсоревновательном периоде 
[1, с.185].

 В статье предложен подход и структура си-
стемы для распознавания биосигналов, что позво-
лит на этапе превентивной реабилитации макси-
мально эффективно управлять подготовкой и как 
следствие достигнуть лучшей спортивной формы в 
необходимый момент времени.

 Представленная работа выполняется в рам-
ках исследований проводимых на кафедре ПМБА 
ВНТУ.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Исходя из актуальности представленной 

темы, целью работы является разработка мето-
дов распознавания биосигналов. Для достижения 
данной цели были сформулированы следующие 
задачи:

- выполнить анализ существующих методов 
анализа биосигналов;

- разработать концепцию и структуру адап-
тивной системы для анализа 

 Результаты исследований.
Существующая проблема.
В соответствии с данными [1, с.184], раз-

личная степень эффективности превентивной реа-
билитации в условиях физкультурного диспансера 
или специализированного медицинского центра по-
зволяет объективно оценить т.н. реабилитационный 
резерв. Его суть заключается в анализе динамики 
функционального состояния, обусловленной влия-
нием реабилитационных процедур, что позволяет 
получить данные о действительных резервах для 
восстановления нарушенных функций.

Исходя из необходимости оценивать психо-
физиологическое состояние спортсмена непосред-
ственно перед стартом с целью получения объектив-
ной информации о его функциональной готовности 
к соревнованиям, желательно выбрать такие физио-
логические сигналы, которые находятся в тесной и 
достоверной корелляции с психоэмоциональным 
состоянием спортсмена. 

При этом желательно, чтобы это был класс 
сигналов, для которых содержащаяся в них инфор-
мация была заключена в структурных элементах их 
формы. К таковым, с высокой степенью достовер-
ности, могут быть отнесены электрокардиограмма 
(ЭКГ), реограмма (РГ), пневмограмма (ПГ) или 
спирограмма (СГ), кожно-гальваническая реакция 
(КГР), треморограмма (ТГ) и некоторые другие 
[5, с.56].

Из всех перечисленных выше сигналов мож-
но выделить ЭКГ – сигнал, как обладающий сле-
дующими свойствами: он отражает электрическую 
активность одного из важнейших органов человека 
– сердца, наиболее изучен с точки зрения зависимо-
стей между видом сигнала и состоянием человека. 

При автоматической цифровой обработке та-
ких сигналов наиболее часто применяются методы 
анализа во временной области. Привлекательной и 
перспективной для этой цели методологией, являет-
ся структурное (синтаксическое) распознавание об-
разов. Однако существует ряд трудностей, препят-
ствующих широкому использованию этих методов 
для оперативной обработки биологических сигна-
лов. Первая трудность заключается в необходимо-
сти применения при обработке семантической (чис-
ловой) информации, помимо чисто синтаксической. 
Попытка полностью избавиться от семантических 
данных приводит, как правило, к очень громоздким 
и запутанным грамматикам.

Вторая трудность сопряжена с необходимо-
стью автоматической сегментации синтаксических 
цепочек в процессе непрерывной обработки био-
сигналов. Это означает, что фактически анализиру-
ется одна бесконечная цепочка, в некоторых местах 
которой находятся подцепочки, несущие информа-
цию о структуре сигнала, и перед грамматическим 
разбором нужно найти начало информативной 
подцепочки. Наконец, третья трудность связана с 
целесообразностью использования структурных 
методов распознавания лишь на отдельных этапах 
обработки. При этом весь процесс обработки пред-
ставляется в виде комплекса алгоритмов, подчас, 
методологически слабо связанных друг с другом, 
что затрудняет разработку программного обеспе-
чения систем, работающих в реальном масштабе 
времени [5, с.57].

Решение проблемы.
Автоматический анализ биосигналов при-

меняется и в ходе экспериментальных физиологи-
ческих и биомедицинских исследований. Посред-
ством автоматического анализа ЭЭГ производится 
распознавание стадий сна у человека, широко при-
меняемое в физиологических исследованиях; КГР 
часто используется как показатель эмоционального 
напряжения в психофизиологических эксперимен-
тах, ЭКГ и РГ используются при изучении реакции 
сердечно-сосудистой системы на значимые внеш-
ние раздражители.

Согласно общей концепции распознавания 
образов некоторое множество реализаций биосиг-
нала, образующее класс, можно представить соот-
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ветствующим множеством векторов в пространстве 
своих дискретных отсчетов (временная область). 
Для сжатия данных и выделения признаков мож-
но трансформировать это множество реализаций в 
«частотную» область посредством их разложения 
по некоторым функциям (возможно ортогональ-
ным), получив коэффициенты Фурье, Уолша или 
Карунена-Лоева, главные компоненты или скрытые 
факторы. Надежда, что после этих преобразований 
данный класс реализаций будет сильнее отличаться 
от другого класса реализаций этого же биосигнала, 
оправдывается не часто. Такой подход бывает пло-
дотворен при обработке фоновых ЭЭГ и ЭМГ, кри-
вой ЭКГ при фибрилляции желудочков, длинных 
последовательностей RR интервалов и других, т.е., 
тогда, когда множество реализаций данного класса 
образуют в исходном пространстве отсчетов доста-
точно компактные и связанные области.

Для большинства кардиосигналов, неста-
ционарностей в ЭЭГ, циклических биосигналов от 
других органов человека это не так. Для них ин-
формация заключена в структуре одиночной вол-
ны биосигнала, поэтому исследователи пытаются 
распознавать эти сигналы в пространстве призна-
ков их структуры, а сами признаки структуры вы-
числять по некоторым характерным точкам этих 
кривых. Последние выделяются на основе разноо-
бразных эвристических приемов, осуществляемых 
во временной области описания сигнала. Задача 
распознавания образов становится более сложной, 
когда информация, содержащаяся в кардиосигнале, 
заключена также и в структуре чередования кар-
диоциклов разных структурных форм. Эта задача 
возникает при автоматическом анализе сердечных 
аритмий по ЭКГ.

Систему структурного распознавания био-
сигналов можно представить в виде блок-схемы 
(рис.1), в верхней части которой расположена соб-
ственно распознающая подсистема, нижняя же часть 
представляет собой подсистему обучения распозна-
ванию. Предполагается, что на вход распознающей 
части поступает реализация, т.е. некоторый конеч-
ный временной отрезок биосигнала, после ввода 
которого начинается процесс распознавания. Этот 
процесс состоит из предобработки, сегментации 
кривой и выделения примитивов, синтаксического 
анализа полученной цепочки символов [3,4].

Предобработка может заключаться в филь-
трации биосигнала, аналого-цифровом преобразо-
вании, амплитудно-временных преобразованиях, 
связанных с нормализацией, сжатием его посред-
ством аппроксимации с последующим восстановле-
нием и т.п. Цель предобработки – получение реали-
зации сигнала достаточно “хорошего качества” для 
последующего представления ее в виде цепочки 
примитивов. Следующий далее этап сегментации 
разбивает реализацию биосигнала на последова-
тельность элементарных фрагментов, называемых 
сегментами и описываемых некоторым набором 
числовых признаков [2, с.58-61].

Выводы.
Такой подход в сравнении с классическими 

методами обработки вышеупомянутых сигналов 
позволяет минимизировать потери диагностиче-
ски ценной информации (например, при анализе 
фазности зубцов ЭКГ), хотя при этом затраты, как 
на аппаратное, так и программное обеспечение не-
сколько возрастают.

Использование структурного распознавания 
биосигналов на этапе превентивной реабилитации 
позволяет более адекватно оценить выбор и влия-
ние управляющих воздействий индивидуально для 
каждого спортсмена с учетом его тренированно-
сти, физической и психологической готовности к 
соревнованиям.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
применения превентивной реабилитации в спор-
тивной медицине.
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Аннотация. Разработана комплексная программа физиче-
ской реабилитации для школьников 13-14 лет с правосторон-
ним кифозным сколиозом. Показано, что состояние динамики 
структурно-функциональных параметров опорно-двигательного 
аппарата под влиянием методов физической реабилитации – 
улучшилось. Комплексная программа физической реабилитации 
способствует более эффективной коррекции нарушений про-
странственной организации тела и позволяет нейтрализовать не-
гативное влияние школьных факторов риска. 
Ключевые слова: реабилитация, сколиоз, подростки.
Анотація. Казакова С.М., Казаков Е.А. Динаміка якісного 
стану опорно-рухового апарату у підлітків при сколіозі, під 
впливом комплексної реабілітаційної програми. Розробле-
на комплексна програма фізичної реабілітації для школярів 
13-14 років з правобічним кіфозним сколіозом. Показано, що 
стан динаміки структурно-функціональних параметрів опорно-
рухового апарату під впливом методів фізичної реабілітації – по-
кращився. Комплексна програма фізичної реабілітації сприяє 
більше ефективній корекції порушень просторової організації 
тіла й дозволяє нейтралізувати негативний вплив шкільних 
факторів ризику. 
Ключові слова: реабілітація, сколіоз, підлітки.
Annotation. Kazakova S.M., Kazakov E.A. Dynamics of the 
high-quality state of mainstay-mobile apparatus at teenagers at 
scoliosis, under act of the complex rehabilitation program. It is 
elaborated the complex program of physical rehabilitation for 13-14 
years schoolchildren with right-side kyphoscoliosis. It is shown that 
the dynamic state of structural-functional parameters of mainstay-
mobile apparatus under infl uence of physical rehabilitation methods 
improved. The comprehensive programme of a physical rehabilita-
tion promotes more effective correction of violations of spatial orga-
nization of a body and allows to neutralize negative effect of school 
risk factors.
Key words: rehabilitation, scoliosis, juveniles. 

Введение. 
Проблемы формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей подросткового возрас-
та, пропаганда здорового образа жизни, реабили-
тация уже имеющихся отклонений от нормального 
развития всегда были и остаются приоритетными в 
любом современном обществе [6]. Особенности ре-
гуляции вертикальной позы относится к числу наи-
более актуальных медико-биологических проблем 
современности. Ею занимаются ученные различных 
специальностей: биомеханики, физиологи, реаби-
литологи, медики, т.к. это наиболее существенный 
показатель состояния здоровья человека [5]. 

Среди заболеваний опорно-двигательного 
аппарата нарушение осанки занимает одно из пер-
вых мест, как по частоте, так и по сложности па-
тологических изменений. Количество детей с на-
рушением осанки в Украине за последние 20 лет 
увеличилось в два раза и составляет от 60 до 80%, то 
есть в среднем, три ребенка из пяти имеют видимые 
деформации опорно-двигательного аппарата, что, в 
свою очередь, приводит к увеличению патологии не 
только аппарата движения, но и основных органов 
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и систем (сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
дыхательной и др.) [4]. Известно [1,3], множество 
причин этих нарушений – изменение экологии, не-
сбалансированное питание, информационные пере-
грузки детей, гипокинезия, гиподинамия. В период 
обучения в школе дефицит двигательной активно-
сти приводит к недостаточной стимуляции роста и 
развития организма, появлению избыточной массы 
тела за счет отложения жира. 

Ограничение объема мышечной деятельно-
сти ведет к снижению афферентной импульсации 
мышц, что, в свою очередь, приводит к изменению 
сократительных способностей мышц. В мышечных 
волокнах наблюдаются выраженные атрофические 
и дистрофические изменения, значительно снижа-
ются сила и мышечный тонус, происходят наруше-
ния двигательных навыков и координации движений 
[7]. Результаты научных исследований [3,5] и опыт 
ряда стран Западной Европы [9-11] убедительно по-
казывают, что достаточно увеличить двигательную 
активность, обеспечить ребенка возможностью 
реализовать заложенный в нем генетический дви-
гательный потенциал, заставить качественно рабо-
тать системы физического воспитания, и уже даже 
это решает ряд проблем, связанных с уровнем за-
болеваемости и распространенностью деформации 
опорно-двигательного аппарата, значительно повы-
шает устойчивость детей к различного рода небла-
гоприятным факторам среды. 

Поэтому, экспериментальные исследова-
ния по влиянию физреабилитационных программ 
на качественное состояние опорно-двигательного 
аппарата подростков чрезвычайно актуально и 
практически значимо с точки зрения решения про-
блемы сохранения здоровья детей пуберантного 
возраста.

Тема выполнялась в рамках программы: 
Педагогические и медико-биологические аспекты 
жизнедеятельности человека в реальных условиях 
внешней среды и возможности коррекции психосо-
матического здоровья. ГРН № 0102U007830.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать и обо-

сновать программу физической реабилитации для 
подростков с правосторонним сколиозом, изучить 
влияние этой программы на динамику качественно-
го состояния опорно-двигательного аппарата. Для 
выполнения поставленной цели были определены 
следующие задачи:

1) исследовать морфолого-функциональные 
показатели опорно-двигательного аппарата у под-
ростков 13-14 лет с правосторонним сколиозом до 
и после эксперимента;

2) определить эффективность комплекс-
ной реабилитационной программы для улучшения 
осанки у детей с правосторонним сколиозом.

В качестве основных были использованы 
следующие методы исследования:

- теоретический анализ и обобщение данных 
специальной литературы за последние 10 лет;

- экспериментальные методы регистрации 
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параметров [4]: плечевого индекса (ПИ), подвижно-
сти позвоночного столба (ППС), боковой подвиж-
ности позвоночного столба (БППС), статической 
силовой выносливости мышц спины (ССВМС), 
силовой выносливости мышц спины правой сторо-
ны (СВМСП), силовой выносливости мышц спины 
левой стороны (СВМСЛ), динамической силовой 
выносливости мышц живота (ДСВМЖ), силовой 
выносливости мышц живота (СВМЖ), силовой 
выносливости правой наружной мышцы живота 
(СВПНКМЖ), рессорных свойств стопы (РСС), ин-
декса стопы (ИС);

- математической статистики для обработки 
экспериментальных данных. 

Исследования проводились на базе учебно-
воспитательного комплекса № 9 г.Мелитополя. В 
эксперименте участвовало 30 подростков мужского 
пола с медицинским диагнозом – правосторонний 
кифозный сколиоз. Школьники согласно норматив-

ным оценкам показателям роста, веса соответство-
вали среднему уровню физического развития [1]. 
Комплексная реабилитационная программа вклю-
чала лечебную физкультуру [7], массаж [8], дието-
терапию [2], здоровый образ жизни и выполнение 
режима школьника [6]. 

Результаты исследования. 
Сопоставление результатов по плечевому ин-

дексу (рис. 1) показал, что данный показатель увели-
чился на 10-11 % (p<0,05) в сравнении с параметрами 
вначале эксперимента и практически достиг отметки 
– нормальная осанка, самого нижнего предела. 

Данные по подвижности позвоночного стол-
ба до и после эксперимента показали, что их значе-
ния увеличивались на 25-30 % (p<0,05) и достигли 
нижнего уровня по нормативам – «хорошо». Анализ 
результатов по боковой подвижности позвоночного 
столба показал, что дети 13-14 лет под влиянием 
методов физической реабилитации улучшили пока-

Рис. 1. Динамика ПИ, ИС у детей до и после эксперимента

Рис. 2. Динамика физиол. показателей у детей до и после эксперимента

до начала эксперимента после окончания эксперимента

после окончания экспериментадо начала эксперимента
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затели – на 19-20 % с левой стороны (p<0,05) позво-
ночника и на 5-6 % - с правой стороны (p<0,01) по 
сравнению с данными, которые они имели до экс-
перимента. Это указывает на то, что возросла сила 
боковых мышц спины. Эти данные подтверждают-
ся и следующими показателями (рис. 2, рис. 3), а 
именно статической силовой выносливость мышц 
спины, которая увеличилась на 40-42%, силовой 
выносливостью мышц спины, которая также увели-
чилась на 20-22%. 

Параметры по силовой выносливости мышц 
спины правой стороны возросли на 38-40% (p<0,01), 
левой стороны – на 40-42% (p<0,01). Эти результаты 
еще раз подтверждают тот факт, что методы физи-
ческой реабилитации способствуют формированию 
более сильных мышц спины, а значит и позволяют 
корректировать осанку школьников. Мышцы жи-
вота также участвуют в формировании осанки ор-
ганизма. Анализ результатов по этим параметрам 
показал, что динамическая силовая выносливость 

мышц живота увеличилась после эксперимента у 
детей на 8-10 %, в сравнении с этим же показате-
лем до эксперимента, силовая выносливость мышц 
живота – на 15-17 %, силовая выносливость правой 
наружной мышцы живота – на 20-30 % (p<0,01). 
Сравнительная характеристика рессорных свойств 
стопы показала (рис.4), что в начале эксперимента 
стопа характеризовалась как слабая, после – прак-
тически приблизилась к норме, ее нижнему пока-
зателю. Индекс стопы вначале эксперимента соот-
ветствовал значениям – «умеренно плоская», после 
эксперимента данные значения увеличились на 5-7 
% (p<0,01), что практически приблизилась стопа к 
нижней отметке норматива.

Таким образом, анализ результатов по 
морфолого-физиологическим показателям опорно-
двигательного аппарата показал, что комплексная 
реабилитационная программа позволила улучшить 
параметры мышц живота, спины, стопы, подвиж-
ность позвоночного столба.

Рис. 3. Динамика структурных показателей у детей до и после эксперимента

Рис. 4. Динамика показателей ОДА у детей до и после эксперимента 
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Выводы. 
Результаты исследования показали, что ком-

плексная программа физической реабилитации для 
подростков с правосторонним кифозным сколиозом 
способствует более эффективной коррекции нару-
шений пространственной организации тела и по-
зволяет нейтрализовать негативное влияние школь-
ных факторов риска. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Планируется разработка комплексных программ 
физической реабилитации для детей 13-14 лет с 
комбинированными нарушениями ОДА. 
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА 
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Анотація. Стаття присвячена визначенню впливу фізичного на-
вантаження та релаксації на показники працездатності головного 
мозку. Отримані результати свідчать, що фізичні навантаження і 
релакс є одним із ефективних засобів підвищення когнітивних 
процесів, і можуть використовуватися для підвищення якості на-
вчання студентів. Фізичні вправи більше впливають на протікання 
нервових процесів в аналізуючих системах головного мозку. 
Фізичні вправи і релаксація покращують стан працездатності го-
ловного мозку. Їх можна рекомендувати як ефективний засіб для 
зняття нервової напруги.
Ключові слова: нервова система, головний мозок, фізичне на-
вантаження, релаксація.
Аннотация. Карпухина Ю.В., Тарасова О.О. Воздействие 
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физической нагрузки и релаксации на работоспособность 
головного мозга. Статья посвящена изучению влияния физиче-
ской нагрузки и релаксации на показатели работоспособности 
головного мозга. Полученные результаты подтверждают, что 
физические упражнения и релаксация являются одним из эф-
фективных средств повышения когнитивных процессов, и могут 
использоваться для повышения качества обучения студентов. 
Физические упражнения больше влияют на протекание нервных 
процессов в анализирующих системах головного мозга. Физиче-
ские упражнения и релаксация улучшают состояние работоспо-
собности головного мозга. Их можно рекомендовать как эффек-
тивное средство для снятия нервного напряжения.
Ключевые слова: нервная система, головной мозг, физическая 
нагрузка, релаксация.
Annotation. Karpukhyna J.V., Tarasova O.O. Infl uence of the 
physical loading and relaxation on the capacity of cerebrum. The 
main idea of my article is the infl uence of the physical exercises and 
relaxation on capacity to work of the cerebrum. The got results sow 
that the physical loading and relaxation is one of effective facilities 
of improvement of cognitive processes, which can be used for the 
studies of students. Physical exercises infl uence a leakage of nervous 
processes in analysing systems of a brain more. Physical exercises 
and a relaxation improve a state of work capacity of a brain. They can 
be recommended as an effective means for putting off of a nervous 
strain.
Key word: nervous system, physical exercises, a relaxation.

Вступ.
Сучасна людина постійно піддається потуж-

ним негативним впливам соціального, природно-
го, побутового й багатьох інших факторів, які ви-
магають спеціальних мір для охорони й зміцнення 
здоров’я. Гармонія процесів, що протікають у го-
ловному мозку –  найважливіша умова психічного 
здоров’я, успішної фізичної та розумової діяльнос-
ті. Тільки в цьому випадку можна ставити завдання 
оптимізації процесів розумової праці без несприят-
ливих для здоров’я наслідків. 

Ряд професій пов’язані із інтенсивним інте-
лектуальним трудом – це і науковці, і лікарі, і опера-
тори машин, і юристи, і викладачі, а також студен-
ти. Інтелектуальна діяльність, із позицій фізіології, 
відрізняється значною мозковою напругою, обу-
мовленою концентрацією уваги на обмеженому 
колі уявлень або об’єктів. У силу цього, процес 
збудження у центральній нервовій системі зосе-
реджений у порівняно невеликій області нервових 
центрів, що призводить до швидкого стомлення. 
Тому, відмінними рисами розумової праці прийня-
то вважати: високу напругу ЦНС і органів чуття 
при обмеженій руховій активності [4].

Вплив розумової праці на організм склада-
ється із безпосереднього впливу наприкінці  робо-
чого дня (гострий вплив) і з того, що накопичується 
роками (хронічний вплив). Такий вплив виражаєть-
ся в наступному: 

зменшення імпульсації від м’язів до ЦНС, що • 
пов’язане із малою руховою активністю та зни-
жує її тонус, призводячи до розвитку гальмів-
них процесів у корі головного мозку;
значне зниження тонусу м’язів усього тіла;• 
послаблення функцій внутрішніх органів, упо-• 
вільнення процесів обміну.
Ці несприятливі явища викликані, головним 

чином, зниженням рухової активності й можуть 
бути усунуті після закінчення роботи [4].

Отже, в науковій літературі показано, що 



67

постійна інтенсивна інтелектуальна діяльність по-
гіршує стан здоров’я людини. Ефективною про-
філактикою таких змін стану здоров’я є оздоровче 
фізичне тренування та прийоми релаксації. 

Робота є продовженням комплексних до-
сліджень науково-дослідної теми лабораторії 
психофізіології «Дослідження фізіологічних по-
казників функціональних систем людей з осо-
бливими потребами» (номер державної реєстрації 
0105U007479).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження було виявлення 

впливу фізичного навантаження та релаксації на 
стан працездатності головного мозку.

Для вирішення поставленої мети були сфор-
мульовані наступні завдання:

з’ясувати стан інтелектуальної працездатності • 
головного мозку у стані спою;
визначити стан інтелектуальної працездатності • 
головного мозку після фізичного навантажен-
ня;
встановити стан працездатності головного моз-• 
ку після релаксації.
Методика дослідження. У дослідженні при-

йняли участь 105 студентів 3 курсу (віком 19-21 рік) 
Херсонського державного університету, з них 61 ді-
вчина та 41 юнак.

Для дослідження інтелектуальної працездат-
ності головного мозку використовували методику 
«складання чисел з переключенням», яка розробле-
на Е. Крепеліним та модифікована С. Геллерштей-
ном [3]. Дана методика призначена для досліджен-
ня мислення, уваги, розумової працездатності та 
швидкості перебудови навиків діяльності.

Сутність методики полягає в тому, що дослі-
джуваним пропонується із якомога більшою швид-
кістю проводити складання однозначних чисел. 
Спочатку роботи досліджуваним, які знаходяться у 
стані спокою, пропонують на спеціально оформле-
ному бланку записати два числа – одне в чисель-
нику, друге в знаменнику, наприклад 1/5. Потім до-
сліджуваний повинен якомога швидше скласти ці 
числа і суму записати в чисельнику наступного дро-
бу, а під ним (у знаменнику) записати верхнє число 
(чисельник) попередньої пари, отримуємо 6/1. На-
ступна сума буде дорівнювати 7. Вона записувати-
меться зверху (в чисельнику наступного дробу), а 
під нею (в знаменнику) - чисельник попереднього 
дробу і т.д. Отримуємо: 1/5, 6/1, 7/6 і т.д.

Якщо отримали двозначну суму, то десятки 
відкидаються, записується лише число одиниць 
і робота продовжується. Якщо одержується ряд 
дробів типу 0/3, 3/0, тоді до знаменника необхід-
но  додати одиницю і продовжити  роботу, тобто 
після 3/0 додаємо 1 – 3/1 – 4/3, 7/4, 1/7, 8/1 і т.д. 
Якщо одержується ряд чисел типу 0/9, 9/0, тоді до 
знаменника необхідно додати число 2 і продовжити 
роботу – 9/0 додаємо 2 – 9/2, 1/9, 0/1, 1/0, 1/1, 2/1, 
3/2, 5/3, 8/5  і т.д.

На виконання цієї методики давалося 5 хви-
лин, по одній хвилині на рядок, тобто за 1 хвилину 

досліджуваний якомога швидше починав складати 
числа, коли наступала друга хвилина, він з нового 
рядку продовжував складати і записувати числа. В 
результаті одержали 5 рядків чисел.

Для дослідження властивостей нервової 
системи за психомоторними показниками ми ви-
користовували «Теппінг-тест», за Ільїним О.П. [3]. 
Загальновідомо, що сила нервових процесів є по-
казником працездатності нервових клітин і нерво-
вої системи в цілому. Сутність методики полягає 
в тому, що досліджувані протягом 30 сек. намага-
ються поставити олівцем як найбільше крапок у 
кожному квадраті бланку, утримуючи максималь-
ний для себе темп. Перехід від одного квадрату до 
іншого проводиться в напрямку часової стрілки, 
не перериваючи роботи. Результати виконання 
тесту фіксуються в динаміці (через кожні 5 с.) та 
по шести отриманим показникам будується крива 
працездатності. 

Загалом дослідження проводилося в три 
етапи. Спочатку досліджували працездатність 
головного мозку у студентів за допомогою мето-
дик «Теппінг-тест», та «Складання чисел з пере-
ключенням» у стані спокою, потім ці ж методики 
проводили після фізичного навантаження, та після 
релаксації. 

Фізичне навантаження складалося із 
загально-розвиваючих вправ на більшість великих 
груп м’язів, які виконувалися в інтенсивному тем-
пі протягом 20 хвилин. Зазначимо, що студенти, 
які професійно займаються спортом, в дослідженні 
участі не приймали. 

На третьому етапі дослідження проводилась 
релаксація з елементами дихальних вправ протягом 
20 хвилин. Попередньо студенти були ознайомлені 
із методикою проведення релаксації, але практично 
вона виконувалася студентами вперше. 

Результати дослідження.
Аналіз проведеного дослідження показав, що 

у стані спокою студенти за 5 хвилин здатні підраху-
вати біля 83 дробів, в середньому за одну хвилину 
16,6 ± 0,9 дробів. Після виконання фізичних вправ, 
кількість підрахованих дробів за 5 хвилин зростала 
і дорівнювала 97, тобто за одну хвилину студенти 
підраховували 19,3 ± 1,7 дробів. Після релаксації 
здатність підрахування дробів збільшилась ще і 
стала дорівнювати – 117, в цілому за одну хвилину 
– 23,3 ± 1,3 дробів. 

Більш детальний аналіз підрахування дробів 
щохвилини показаний у таблиці 1. 

Встановлено, що протягом п’яті хвилин 
швидкість складання дробів у студентів на початку 
дослідження у стані спокою залишається високою 
і, навіть, дещо зростає. Така ж закономірність спо-
стерігається після проведення фізичних та релак-
суючих вправ. Після проведення фізичних вправ, 
кількість підрахованих дробів збільшується, але це 
зростання, не є статистично достовірним. 

Інтенсивні фізичні вправи створюють в цен-
тральній нервовій системі нову домінанту, яка зні-
має напругу з інших ділянок головного мозку [1, 
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2]. Такий перерозподіл процесів збудження та галь-
мування призводить до покращення результатів 
працездатності головного мозку після виконання 
фізичних вправ, що і підтверджується нашими до-
слідженнями. Враховуючи те, що показники покра-
щення результатів працездатності головного мозку 
після фізичного навантаження не є статистично до-
стовірними, ми вважаємо, що для студентів були 
запропоновані або прості фізичні вправи, або не-
тривалі за часом, що і не дозволило утворити стійку 
нову домінанту [1].

Показано, що після проведеної релаксації 
значно збільшується підрахунок дробів (р < 0,05), 
особливо у порівнянні з початковим  станом спо-
кою. Отримані результати вказують на те, що ре-
лаксація призвела до гальмування в ЦНС, яке по-
ширилося на рухові нервові центри, і це надало їм 
можливість відновитися. Після закінчення релак-
сації, рухові центри мали можливість працювати 

більш інтенсивно, що і відзначилося на покращенні 
результатів.

При порівнянні показників працездатності 
головного мозку в статевому аспекті виявилися де-
які особливості, які показані на рисунку 1. 

Встановлено, що дівчата підраховували дро-
би швидше, ніж юнаки. Причому, загальна кількість 
підрахованих дробів зростала як після фізичного 
навантаження, так і після релаксації. Серед юнаків 
теж спостерігалась така закономірність: зростання 
кількості підрахованих дробів після фізичного на-
вантаження та після релаксації, але взагалі у юнаків 
спостерігалися дещо нижчі результати.

Більш детальний порівняльний аналіз що-
хвилинного підрахунку дробів у статевому аспекті 
представлений у табл. 2, 3. Встановлено, що на пер-
ших двох хвилинах дослідження у стані спокою ді-
вчата підраховували дроби в середньому у кількості 
15,7±1,1. Починаючи з третьої хвилини кількість 

Таблиця 1
Показники працездатності головного мозку студентів (за методикою «Складання чисел з переключен-

ням»)
Працездатність 
головного моз-
ку:

1 хвилина 2 хвилина 3 хвилина 4 хвилина 5 хвилина

у стані спокою 14,7±0,8 15,0±0,9 16,0±0,8 18,2±1,0 19,0±1,2
після фізичного 
навантаження 18,9±1,1 16,0±1,6 20,1±2 20,5±1,8 21,1±1,8
після релаксації 22,9±1,2* 21,1±1,3* 23,6±1,4* 23,1±1,4* 26,0±1,2*

Примітка. * - вірогідність різниці між станом спокою та після релаксації (р ≤0,05)

Рис.1. Результати дослідження загального підрахунку кількості дробів серед дівчат та юнаків. 
Примітка. А – у стані спокою, Б– після фізичного навантаження, В – після релаксації

Таблиця 2
Працездатність головного мозку дівчат (за методикою «Складання чисел з переключенням») 

Працездатність 
головного моз-
ку:

1 хвилина 2 хвилина 3 хвилина 4 хвилина 5 хвилина

у стані спокою 15,6±1,0 15,7±1,1 16,1±1,1 18,5±1,2 18,6±1,7
після фізичного 
навантаження 19,1±1,1 15,4±1,6 20,1±1,7 21,4±1,5 23,4±1,6
після релаксації 23,6±1,1* 21,4±1,4* 23,9±1,4* 23,3±1,3* 26,7±1,2*

Примітка. * - вірогідність різниці між станом спокою та після релаксації (р ≤ 0,05)
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підрахованих дробів зростає і найвищий результат 
достягається на п’ятій хвилині. 

Після проведених фізичних вправ у дівчат 
інтенсивність переробки інтелектуального наван-
таження на перший хвилині дослідження залиша-
ється відносно високою. На другій хвилині, кіль-
кість підрахованих дробів знижується і дорівнює 
15,4±1,6. Починаючи з третьої і до останньої п’ятої 
хвилини кількість підрахованих дробів поступово 
збільшується.

Після проведеної релаксації дівчата показали 
найвищі свої результати працездатності головного 
мозку, які були статистично достовірними. Зазначи-
мо, що на другій хвилині теж спостерігалося незна-
чне зниження кількості підрахованих дробів, але не 
таке суттєве, як це спостерігалося після фізичного 
навантаження. 

Виявлено, що у юнаків у стані спокою з кож-
ною наступною хвилиною спостерігається посту-
пове збільшення підрахованих дробів, що вказує на 
зростаючу працездатність головного мозку. Після 
фізичного навантаження, у порівнянні зі станом 
спокою, збільшується кількість підрахованих дро-
бів, але ця залежність має пикоподібний характер: 
відразу після фізичного навантаження працездат-
ність головного мозку зростає до третьої хвилини, 
а потім поступово знижується (див.табл.3). Після 
релаксації у юнаків спостерігаються максимальні 
показники працездатності головного мозку, які ста-
тистично відрізняються від показників спокою.

Отримані значні показники працездатності 
головного мозку ми пояснюємо тим, що у дівчат під 
час проведення релаксації утворюється більш силь-

на домінанта, яка викликає гальмування діяльності 
рухових нервових центрів та сенсорних центрів, які 
отримують імпульсацію від м’язових рецепторів. В 
результаті, знижується рівень збудження значних по 
площині ділянок кори головного мозку, знижується 
нервово-психічне напруження. Нове домінантне 
вогнище пригнічує діяльність інших центрів, в ре-
зультаті чого вони відпочивають, відновлюються, 
тому проведене дослідження інтелектуальної пра-
цездатності після релаксації виявило найкращі ре-
зультати [2]. 

Застосування методики «Теппінг-тест» до-
зволяє виявити швидкість протікання нервових 
процесів, тоді як методика дослідження інтелек-
туальної працездатності головного мозку «Скла-
дання чисел з переключенням» розкриває також і 
аналітико-синтетичну діяльність головного мозку, 
швидкість утворення нових синаптичних контак-
тів. За методикою «Теппінг-тест» ми досліджували 
психомоторні показники працездатності головного 
мозку. Результати дослідження показані на рис.2.

Виявлено, що у перші 10 секунд відбувається 
падіння працездатності головного мозку, після чого 
спостерігається вирівнювання показника. Після 
проведення фізичних вправ і релаксації показники 
працездатності залишаються більш високими, але 
ці відмінності статистично недостовірні. 

Висновки:
1) Нами встановлено, що фізичні вправи і 

особливо релаксація більше впливають на проті-
кання нервових процесів в аналізуючих системах 
головного мозку. 

Таблиця 3
Працездатність головного мозку юнаків (за методикою “Складання чисел з переключенням”) 

Працездатність 
головного моз-
ку:

1 хвилина 2 хвилина 3 хвилина 4 хвилина 5 хвилина

у стані спокою 12,9±1,1 13,7±1,3 15,7±1,0 17,6±1,6 19,7±1,8

після фізичного 
навантаження 18,6±1,4 17,4±2,0 20,1±3,2 18,6±2,9 16,6±2,5

після релаксації 21,6±1,6* 20,6±1,6* 22,9±1,7* 22,9±2,4* 24,4±1,2*

Примітка. * - вірогідність різниці між станом спокою та після релаксації (р ≤ 0,05).

Рис.2. Результати дослідження за методикою «Теппінг-тест» 
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2) Ми припускаємо, що після застосування 
фізичних вправ та релаксації утворюються більша 
кількість синапсів в ЦНС, що і призводить також 
до покращення результатів, але це потребує подаль-
ших досліджень. 

3) Отже, і фізичні вправи і релаксація по-
кращують стан працездатності головного мозку і 
їх можна рекомендувати як ефективний засіб для 
зняття нервової напруги.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають дослідження  когнітивних функцій сту-
дентів та розробку оздоровчих методик їх удоско-
налення.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ НА-
ВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ 
АКРЕДИТАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ З УЧНЯ-
МИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Колосовська В.В.
Гуманітарно-педагогічний коледж Київського 
обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів
21

Анотація. З’ясовано основні аспекти підготовки майбутніх 
учителів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації 
до організації спортивно-масової роботи з учнями початкових 
класів. У професійній підготовці майбутніх учителів потрібно 
більше приділити уваги складанню сценарію спортивно-масових 
заходів. Важливим залишається формування навичок суддівства, 
техніки вправ та організаторських здібностей. Більшість 
викладачів повністю і частково формують організаторські 
здібності при підготовці майбутніх учителів.
Ключові слова: підготовка, майбутні вчителі початкових класів, 
спортивні змагання, масові заходи, організаторські здібності, на-
вички суддівства, техніка вправ.
Аннотация. Колосовская В.В. Основные аспекты подготовки 
будущих учителей в высших учебных заведениях I-II уровня 
аккредитации к организации спортивно-массовой работы с 
учениками начальных классов. Выяснены основные аспекты 
подготовки будущих учителей в высших учебных заведениях 
І-ІІ уровней аккредитации к организации спортивно-массовой 
работы с учениками начальных классов. В профессиональной 
подготовке будущих учителей нужно больше уделить внима-
ния составлению сценария спортивно-массовых мероприятий. 
Важным остается формирование привычек судейства, техники 
упражнений и организаторских способностей. Большинство 
преподавателей полностью и частично формируют организатор-
ские способности при подготовке будущих учителей.
Ключевые слова: подготовка, будущие учителя начальных клас-
сов, спортивные соревнования, массовые мероприятия, органи-
заторские способности, навыки судейства, техника упражнений.
Annotation. Kolosovskaya V.V. The main peculiarities of organi-
zation of sports and mass activities training for future primary 
school teachers in 1st and 2nd accreditation level institutions of 
© Колосовська В.В., 2009

higher education. The basic aspects of preparation of the future 
teachers in higher educational establishments І - ІІ levels of accred-
itation to organization of sports - mass work with pupils of initial 
classes are clarifi ed. In professional training the future teachers it is 
necessary to give more attentions to drawing up of the script of sports 
- mass provisions. Important there is a formation of habits of referee-
ing, engineering of exercises and managerial ability. The majority of 
teachers completely and in part is shaped with managerial ability at 
preparation of the future teachers.
Key words: training, future primary school teachers, sports com-
petitions, mass activities, organizational abilities, refereeing skills, 
exercises technique.

Вступ
У наказі Міністерства освіти і науки України 

від 22.10.2008 № 956 “Про заходи щодо вдоскона-
лення роботи з фізичного виховання та збереження 
здоров’я школярів у навчальних закладах України” 
зазначається: “керівникам дошкільних, загально-
освітніх, професійно-технічних та позашкільних 
навчальних закладів: здійснити заходи щодо все-
бічного забезпечення рухової активності учнів на 
перервах, в урочний та позаурочний час” [4, с. 3]. 

У наказі Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 6.11.2008 № 1008 “Про невідкладні заходи 
щодо збереження здоров’я учнів під час проведен-
ня занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та 
позакласних спортивно-масових заходів” зазнача-
ється про те, що необхідно “забезпечити безумовне 
виконання вчителями правил і вимог щодо безпеки 
проведення занять з фізичної культури, захисту Ві-
тчизни та позакласних спортивно-масових заходів” 
[5, с. 3-4].

Саме тому перед викладачами, які мають 
здійснювати підготовку майбутніх учителів до ор-
ганізації спортивно-масової роботи з учнями по-
чаткових класів, постають відповідальні завдання 
підготовки компетентних фахівців. 

О.Тимошенко наголошує, що в умовах 
оптимізації навчальної діяльності передбачаєть-
ся усвідомлення студентом і викладачем са мого 
себе як конкретної творчої індивідуальності, ви-
значення своїх особистих якостей і здібностей та 
пошук шляхів для їх подальшого удосконалення 
[6, с. 49].Питання професійної підготовки майбут-
ніх фахівців початкової школи висвітлено в пра-
цях Т.М.Байбари, Н.В.Білоусової, О.О.Горської, 
Н.М.Пивовар, Л.П.Перхач, О.П.Хижної. Аспекти 
підготовки майбутніх учителів до роботи фізич-
ного виховання розглянуті в працях М.І.Іванова, 
О.С.Козубенко, Г.Б.Жигадло. Особливості органі-
зації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової 
роботи у закладах освіти розглянуто в працях 
вітчизняних (Б.А.Максимчук, Н.М.Мацкевич, 
В.Черняков, О.М.Худолій, Б.М.Шиян) та ро-
сійських (В.Г.Багер, С.А.Важенін, П.В.Квашук, 
В.В.Миронов, В.Г.Нікітушкін, Б.А.Фетісов) дослід-
ників. 

Російські науковці П.В.Квашук, 
В.Г.Нікітушкін, В.Г.Багер акцентують увагу на тому, 
що успішність розвитку фізичної культури і масо-
вого дитячо-юнацького спорту багато в чому визна-
чається ефективністю процесу фізичного вихован-
ня в дошкільних і загальноосвітніх установах на 
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основі збільшення фізичної активності дітей шля-
хом розширення навчальних і позанавчальних форм 
фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і 
спортивно-масової роботи [1, с. 25-26]. 

Для підвищення ефективності організації 
спортивно-масової роботи з учнями початкових 
класів, одними із актуальних питань підготовки 
майбутніх учителів в умовах вищих навчальних за-
кладів І-ІІ рівнів акредитації є набуття студентами 
необхідних знань і навичок складання сценарію 
спортивно-масових заходів та суддівства, оволодін-
ня технікою вправ, формування організаторських 
здібностей.

Робота виконана за планом НДР Київського 
обласного інституту післядипломної освіти педаго-
гічних кадрів.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було з’ясування осно-

вних аспектів підготовки майбутніх учителів ви-
щих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до 
організації спортивно-масової роботи з учнями по-
чаткових класів.

Основні завдання дослідження:
Провести аналіз психолого-педагогічної літе-1. 
ратури щодо основних аспектів підготовки 
майбутніх учителів до організації спортивно-
масової роботи з учнями початкових класів.
Провести анкетування викладачів фізичного ви-2. 
ховання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації.
Результати дослідження
Відомо, що любий позанавчальний захід 

передбачає складання планів та розробку сценарі-
їв. Вчителі початкових класів, крім викладання за-
гальноосвітніх дисциплін, організовують дозвілля, 
проводять виховні години та різноманітні заходи. 
Спортивно-масова робота з учнями початкових кла-
сів, також, займає належне місце і характеризується 
широким спектром діяльності. Спортивні змагання 
є одним із заходів у якому беруть участь молодші 
школярі.

О.М. Худолій визначає, що “спортивні зма-
гання – складова єдиного навчально-педагогічного 
процесу, спрямованого на виховання здорової, силь-
ної і вольової людини. Система проведення змагань 
в нашій країні забез печує залучення широких верств 
населення до ре гулярних занять спортом, стимулює 
безперервне вдосконалення спортивної техніки і 
досягнення високих результатів. Змагання дозволя-
ють контро лювати якість навчально-тренувального 
процесу. Майже всі змагання передбачають спадко-
вість. Як правило, вони починаються в колективі, 
після цьо го тривають в районах, містах, республіці. 
Змагання по різним видам спорту плануються єди-
ним спор тивним календарем. Проведення змагань 
вклю чає: 1) розроблення умов змагань; 2) церемо-
ніал змагань; 3) попередню підготовку; 4) власне 
про ведення змагань. Кожна складова має виняткове 
значення“ [8, с. 19].

Зокрема, змагання і спортивні свята можуть 
розрізнятися за видами спорту, тематикою, складом 

та особливістю організації учасників тощо. Усе це 
потрібно враховувати, готуючи майбутніх учителів 
початкових класів до такого специфічного виду ді-
яльності як спортивно-масова робота. Викладач, 
який працює зі студентами, повинен не просто пе-
редати теоретичні знання, а також сприяти форму-
ванню творчого підходу та нестандартного мислен-
ня, що є необхідним у даному виді роботи.

О.М.Тіхонов, Т.А.Полякова наголошують, 
що викладач і студенти знаходяться у стані співп-
раці, співтворчості; вони спільно виробляють цілі, 
зміст і, відповідно, спільно дають оцінки своїй ді-
яльності. Такі умови забезпечують безпеку сту-
дента: тільки не боячись, що тебе низько оцінять, 
можливість висловлювати свою думку, робити при-
пущення вигадувати, творити [7, с. 56].

Такий підхід до роботи з майбутніми фа-
хівцями сприятливо впливатиме і на оволодіння 
технікою необхідних вправ, які використовуються 
при організації та проведенні спортивно-масових 
заходів з учнями початкових класів. У процесі на-
буття елементарних навиків на заняттях із фізично-
го виховання в студентів відбувається формування 
мотиваційно-ціннісних установок щодо занять 
фізичною культурою і спортом. У даному випад-
ку викладач відіграє важливу роль у створенні по-
зитивної мотивації, що має велике значення для 
майбутніх вчителів, оскільки в процесі навчальної 
діяльності саме вони є прикладом для учнів почат-
кових класів.

Формування навичок суддівства та органі-
заторських здібностей займають також не останнє 
місце в професійній підготовці майбутніх учителів 
до організації спортивно-масової роботи з учнями 
початкових класів. 

Л.В.Кнодель визначає, що “організаторські 
здібності – це, по-перше, вміння організовувати 
студентський колектив, згуртувати його, надихну-
ти на вирішення важливих завдань. По-друге, здат-
ність правильно організувати власну роботу, а це 
передбачає вміння правильно планувати й самому 
її контролювати. У досвідчених педагогів виробля-
ється почуття часу, правильного його розподілу” [2, 
с. 65-66].

Як зазначає А.Б.Максимчук, на відміну від 
класно-урочної системи фізичного виховання, котра 
позначена регламентованістю, упорядкованістю, 
обов’язковістю занять, наявністю офіційної програ-
ми, методологічного і технологічного забезпечення, 
спортивно-масова робота не має такої чіткості ні в 
змістовому, ні в структурному плані, їй значною мі-
рою притаманна стихійність, епізодичність, невпо-
рядкованість [3, с. 16]. 

Це вказує на те, що одними із завдань викла-
дачів вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акреди-
тації є формування у студентів вмінь орієнтуватися 
у вище зазначених умовах та приймати відповідні 
рішення у ситуаціях, які виникають під час прове-
дення і організації спортивно-масового заходу. 

З огляду на вище сказане розроблені питання 
анкети для викладачів вищих навчальних закладів 
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І-ІІ рівнів акредитації. У дослідженні щодо профе-
сійної підготовки майбутніх учителів до організації 
спортивно-масової роботи з учнями початкових кла-
сів взяли участь 18 викладачів фізичного вихован-
ня, зокрема, викладачі гуманітарно-педагогічного 
коледжу Київського обласного інституту післяди-
пломної освіти педагогічних кадрів у кількості 7 
осіб (ГПККОІПОПК), Київського міського педаго-
гічного коледжу у кількості 6 осіб ( КМПК) та ко-
леджу Харківського Національного педагогічного 
університету ( КХНПУ) у кількості 6 осіб. Проана-
лізуємо результати анкетування.

Відповіді на запитання “Чи здійснюєте Ви 
професійну підготовку, майбутніх фахівців щодо 
складання сценарію спортивно-масових заходів з 
учнями початкових класів”, які подані у таблиці 1, 
показали, що із 18 викладачів повністю здійсню-
ють професійну підготовку майбутніх фахівців 
при складанні сценарію спортивно-масових захо-
дів з учнями початкових класів 33,33% викладачів, 
частково – 50,79%, не здійснюють – 15,88%, важко 
відповісти – 0,00%. Вважають, що повністю здій-
снюють професійну підготовку майбутніх фахівців 
при складанні сценарію спортивно-масових захо-
дів з учнями початкових класів 0,00% викладачів 
ГПККОІПОПК, 50,00% – КМПК, 50,00% – КХНПУ, 
частково – 85,71% ГПККОІПОПК, 33,33% – КМПК, 
33,33% – КХНПУ, не здійснюють – 14,29% ГПККО-
ІПОПК, 16,67% – КМПК, 16,67% – КХНПУ, важко 
відповісти – 0,00% ГПККОІПОПК, – 0,00% КМПК, 
0,00% – КХНПУ. 

Таким чином, відповіді на дане запитання 
свідчать, що більшість викладачів фізичного вихо-
вання педагогічних коледжів здійснюють частково 
професійну підготовку майбутніх фахівців щодо 
складання сценарію. 

Результати на запитання “Чи володієте Ви 

необхідними знаннями та навичками суддівства 
спортивно-масових заходів для здійснення профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців?” які подані у 
таблиці 2, показали, що із 18 викладачів вважають, 
що повністю володіють необхідними знаннями та 
навичками суддівства спортивно-масових заходів 
для здійснення професійної підготовки майбутніх 
фахівців 57,14% викладачів, частково – 31,63%, 
вважають, що не володіють – 11,11%, важко від-
повісти – 0,00%. Серед викладачів ГПККОІПОПК 
вважають, що повністю володіють необхідними 
знаннями та навичками суддівства 71,43%, частко-
во – 28,57%, вважають, що не володіють –0,00%, 
важко відповісти – 0,00%. Викладачі КМПК дали 
наступні відповіді: вважають, що повністю воло-
діють професійними навичками суддівства 50,00% 
викладачів, частково – 33,33%, вважають, що не во-
лодіють – 16,67%, важко відповісти – 0,00%. Серед 
викладачів КХНПУ вважають, що повністю воло-
діють професійними навичками суддівства 50,00%, 
частково – 33,33%, не володіють – 16,67%, важко 
відповісти – 0,00%.

Отже, аналіз відповідей свідчить, що біль-
шість викладачів повністю і частково володіють 
необхідними знаннями та навичками суддівства 
спортивно-масових заходів для здійснення профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців.

На наступне запитання “Чи здійснюєте Ви 
професійну підготовку майбутніх фахівців щодо 
формування навичок володіння технікою вправ, 
які використовуються при організації та прове-
денні спортивно-масових заходів з учнями почат-
кових класів?”, які подані у таблиці 3, показали, 
що із 18 викладачів 57,14% формують навички 
володіння технікою вправ, частково – 42,86%, не 
формують – 0,00%, важко відповісти – 0,00%. Вва-
жають, що формують навички володіння технікою 

Таблиця 1
Показники розподілу викладачів опитаних щодо здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців 

при складанні сценарію спортивно-масових заходів з учнями початкових класів (%)

№
з/п

Відповіді Загальний
показник

ГПК
КОІ ПОПК КМПК КХНПУ

7 5 6
1. Повністю  33,33 0,00 50,00 50,00
2. Частково 50,79 85,71 33,33 33,33
3. Ні 15,88 14,29 16,67 16,67
4. Важко відповісти 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблиця 2
Показники розподілу викладачів опитаних щодо володіння знаннями та навичками суддівства необхідни-
ми для здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців при організації та проведенні спортивно-

масових заходів з учнями початкових класів (%)

№
з/п

Відповіді Загальний
показник

ГПК
КОІ ПОПК КМПК КХНПУ

7 5 6
1. Повністю 57,14 71,43 50,00 50,00
2. Частково 31,63 28,57 33,33 33,00
3. Ні 11,11 0,00 16,67 16,67
4. Важко відповісти 0,00 0,00 0,00 0,00
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вправ 71,43% викладачів ГПККОІПОПК, 50,00% 
– КМПК, 50,00% – КХНПУ, частково формують – 
28,57% ГПККОІПОПК, 50,00% – КМПК, 50,00% 
– КХНПУ, не формують – 0,00% ГПККОІПОПК, 
0,00% – КМПК, 0,00% – КХНПУ, важко відповісти 
– 0,00 % ГПККОІПОПК, 0,00 % – КМПК, 0,00 % – 
КХНПУ. 

Таким чином, відповіді на дане запитання 
свідчать, що більшість викладачів володіють по-
вністю і частково здійснюють професійну підготов-
ку майбутніх фахівців щодо формування навичок 
володіння технікою вправ, які використовуються 
при організації та проведенні спортивно-масових 
заходів з учнями початкових класів.

На наступне запитання “Чи формуєте Ви ор-
ганізаторські здібності, необхідні при організації 
та проведенні спортивно-масових заходів з учнями 
початкових класів?”, які подані у таблиці 4, показа-
ли, що із 18 викладачів формують організаторські 
здібності 58,73% викладачів, частково – 36,51%, 
не формують – 4,76%, важко відповісти – 0,00%. 
Вважають, що формують організаторські зді-
бності 42,86% викладачів ГПККОІПОПК, 66,67% 
– КМПК, 66,67% – КХНПУ, частково формують – 
42,86% ГПККОІПОПК, 33,33% – КМПК, 33,33% 
– КХНПУ, не формують – 14,29% ГПККОІПОПК, 
0,00% – КМПК, 0,00% – КХНПУ, важко відповісти 
– 0,00% ГПККОІПОПК, 0,00% – КМПК, 0,00% – 
КХНПУ. 

Таким чином, відповіді на дане запитання 
свідчать, що більшість викладачів повністю і част-
ково формують організаторські здібності, необхідні 
при організації та проведенні спортивно-масових 
заходів з учнями початкових класів та навички.

 Отже, аналіз результатів анкетування свід-
чить, що більшість викладачів вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації вважають, що по-

вністю і частково здійснюють професійну підго-
товку майбутніх учителів щодо складання сценарію 
спортивно-масових заходів, оволодіння технікою 
вправ, формування навичок суддівства та органі-
заторських здібностей. Найбільший загальний се-
редній показник, щодо здійснення професійної 
підготовки майбутніх учителів, спостерігається у 
викладачів гуманітарно-педагогічного коледжу Ки-
ївського обласного інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів, тоді як у викладачів Київсько-
го міського педагогічного коледжу та викладачів 
коледжу Харківського Національного педагогічно-
го університету спостерігаються однакові загальні 
середні показники.

Висновки. 
У процесі здіснення професійної підготовки 

майбутніх учителів до організації спортивно-масової 
роботи з учнями початкових класів, викладачам ви-
щих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації по-
трібно більше приділити уваги такому виду роботи 
зі студентами, як складання сценарію спортивно-
масових заходів, оскільки у даному виді діяльності 
спостерігається найнижчий загальній середній по-
казник серед усіх коледжів. Але також важливим за-
лишається формування навичок суддівства, техніки 
вправ та організаторських здібностей.

Перспективи дослідження. Розробити ме-
тоди і удосконалити засоби підготовки майбутніх 
учителів в умовах вищих навчальних закладах І-ІІ 
рівнів акредитації щодo набуття студентами необ-
хідних знань і навичок складання сценарію та суд-
дівства, оволодіння технікою вправ, формування 
організаторських здібностей для організації і про-
ведення спортивно-масових заходів з учнями по-
чаткових класів. 
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Таблиця 3
Показники розподілу викладачів опитаних щодо формування навичок володіння технікою вправ, які вико-
ристовуються при організації та проведенні спортивно-масових заходів з учнями початкових класів (%)
№
з/п

Відповіді Загальний
показник

ГПК
КОІ ПОПК

КМПК КХНПУ

7 5 6
1. Повністю 57,14 71,43 50,00 50,00
2. Частково 42,86 28,57 50,00 50,00
3. Ні 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Важко відповісти 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблиця 4
Показники розподілу викладачів опитаних щодо формування організаторських здібностей необхідних при 

організації та проведенні спортивно-масових заходів з учнями початкових класів (%)

№
з/п

Відповіді Загальний
показник

ГПК
КОІ ПОПК КМПК КХНПУ

7 5 6
1. Повністю 58,73 42,86 66,67 66,67
2. Частково 36,51 42,86 33,33 33,33
3. Ні 4,76 14,29 0,00 0,00
4. Важко відповісти 0,00 0,00 0,00 0,00



74

стемы детско-юношеский спорта // Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка. – 2003. – № 1. – С. 
25-26.
Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи: Посіб. Для магістрів. 2. 
– К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 136 С.
Максимчук Б.А. Підготовка майбутніх учителів початкових 3. 
класів до організації спортивно-масової роботи: Автореф. 
дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький нац. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського. – В., 2007. – 21 с. 
Наказ Міністерства освіти і науки України “Про невідкладні 4. 
заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення 
занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних 
спортивно-масових заходів” // Фізичне виховання в школі. – 
2008. – № 6. – С. 3-4. 
Наказ Міністерства освіти і науки України “Про заходи 5. 
щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збере-
ження здоров’я школярів у навчальних закладах України” // 
Фізичне виховання в школі. – 2008. – № 6. – С. 3.
Тимошенко О. Професійна підготовка майбутніх учителів 6. 
фізичної культури на основі програмно-цільової технології 
управління // Фізичне виховання в школі. – 2008. – № 1. – С. 
46-51. 
Тихонов О.М., Полякова Т.А. Содержание профессиональ-7. 
ного образования и условия его реализации на факультете 
физической культуры педагогического вуза // Теория и прак-
тика физической культуры. – 2006. – № 11. – С. 53-56.
Худолій О.М. Суддівство змагань зі спортивної гімнастики // 8. 
Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 
19-32.

Надійшла до редакції 18.04.2009р.
osipov@berdyansk.net

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ – 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКЛАДАННЯ 

ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
Кондрацька Г.Д., Максим’як Я.О., Будинкевич С.Н.

Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка

22

Анотація. Проблема забезпечення високої життєздатності лю-
дини пов’язана з економічним, політичними та соціальними 
впливами. Для реалізації власного потенціалу кожному індивіда 
необхідно навчити вміло використовувати ресурси власного 
здоров’я. Суттєвою особливістю у підготовці учителя до викла-
дання основ здоров’я є оволодіння методиками формування і 
розвитку життєво необхідних рухових умінь і навичок. Доцільно 
введення спецкурсів в інтегровані навчальні плани, забезпечен-
ня достатню кількість підручників і навчальних посібників, ме-
тодичних рекомендацій з питання основ здоров’я.
Ключові слова:  підхід, навчальний, процес, здоров’я.
Аннотация. Кондрацькая Г.Д., Максимяк Я.О., Будынкевыч 
С.Н. Технология подготовки студентов –  будущих учителей 
к преподаванию основ здоровья. Проблема обеспечения высо-
кой жизнедеятельности человека связана с экономическими, по-
литическими и социалистическими влияниями. Для реализации 
собственного потенциала каждого индивида необходимо научить 
умело использовать ресурсы собственного здоровья. Существен-
ной особенностью в подготовке учителя к преподаванию основ 
здоровья является овладения методиками формирования и раз-
вития жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 
Целесообразно введение спецкурсов в интегрированные учеб-
ные планы. Необходимо обеспечение достаточным количеством 
учебников и учебных пособий, методических рекомендаций по 
основам здоровья.
Ключевые слова: подход, учебный, процесс, здоровья.
Annotation. Kondratska H.D., Maxymyak C.O., Budynkebych 
S.N. Technology of preparation of students - the future teachers 
to teaching bases of health. The problem of maintenance of high life 
activity of the person is connected to economic, political and socialist 
effects. For realization of a self-potential of each individual it is nec-
essary to learn to use resources of natural health skilfully. Essential 
singularity in preparation of the teacher to teaching bases of health 
is mastering by procedures of formation and development of vital 
motorial skills. Injection of special courses in integrated curricula is 
expedient. Maintenance by enough of textbooks and manuals, me-
thodical recommendations on bases of health is necessary.
Кey words: aktive approach, process, health.
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Вступ. 
Аналіз процесів реформування освітніх сис-

тем у розвинених країнах, засвідчує, що вони зумов-
лені необхідністю формулювання нової парадигми 
освіти. В умовах сучасної соціально-економічної 
інтеграції підвищуються вимоги до якості підготов-
ки фахівців з основ здоров’я.

Професійних успіхів досягають переважно 
випускники, які володіють не тільки глибокими про-
фесійними знаннями, вміннями та навичками, а й 
вільно орієнтуються в індивідуально-психологічних 
особливостях, емоційно-стресових процесах і мо-
жуть знайти шляхи вирішення цієї проблеми. 

Нова парадигма, формування свідомо–
здорової нації, є пріоритетним завданням освіти, 
яке передбачає орієнтацію її на інтереси та потреби 
особистості.

Пошук шляхів вирішення поставлених за-
вдань є впровадження відповідно нових моделей 
освіти. 

Одним із факторів професійного становлення 
фахівця з основ здоров’я є вміння використовувати 
інтегровано знання, вміння та навички набуті під 
час навчання на факультетах фізичного виховання.

Світова культура, екологія, медицина, еконо-
міка вимагають від системи освіти інноваційного 
підходу до вирішення завдання оздоровлення сус-
пільства. Одним із шляхів розв’язання глобального 
питання є використання сучасних фізкультурно-
оздоровчих технології у фізичному вихованні різ-
них груп населення. На нашу думку, цю проблему 
з найменшими економічними затратами можуть ви-
рішити фахівці галузі фізичного виховання.

Робота виконана за планом НДР кафедри фі-
зичного виховання Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - обґрунтувати технологію 

підготовки студентів – майбутніх учителів до ви-
кладання основ здоров’я.

Завдання поставленої проблеми: 
виділити теоретичні засади підготовки фахівців • 
з основ здоров’я;
виокремити інтерактивні методики у підготовці • 
фахівців з основ здоров’я; 
сформувати моделі, які послужать у підготовці • 
фахівця з основ здоров’я.
Результати дослідження. 
В сучасних умовах, враховуючи значне по-

гіршення здоров’я населення, актуальним є питан-
ня підготовки фахівця з основ здоров’я. Вивчення 
наукового фонду, дозволяє стверджувати, що про-
блему формування потреби здорового способу жит-
тя досліджує велика кількість науковців: Бобрицька 
В., Власюк Г. Дубогай О., Гузій Н., Кириленко Т., 
Кривошеева Г., Курлянд З. Аналіз наукових праць 
свідчить, що за останнє десятиліття накопичено чи-
малий досвід роботи, який ґрунтується на широко-
му колі наукових досліджень у галузі використання 
фізичних вправ для виховання правових, духовних, 
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психологічних, морально-вольових якостей, за до-
помогою яких формуються психоемоційні, фізіоло-
гічні навички, які лежать в основі здоров’я людини 
[1, 2, 3].

Проблема формування здорового індивіда як 
суб’єкта сучасного суспільства завжди була пред-
метом уваги вчителів фізичної культури.

У зв’язку із специфікою фізкультурної осві-
ти, учителі фізичної культури мають можливість 
забезпечити суспільство глобальною програмою 
вирішення проблеми оздоровлення суспільства. 
Учителі фізичної культури мають ґрунтовні знання 
з використання сучасних фізкультурно-оздоровчих 
технологій у фізичному вихованні різних груп на-
селення. Для збереження і відновлення здоров’я, 
фізичного вдосконалення використовують різні 
види фізкультурно-оздоровчих занять: рекреаційно-
оздоровчі, профілактично-оздоровчі, кондиційні 
тренування [5].

Труднощі у професійній підготовці учите-
лів фізичної культури значною мірою пов’язані із 
тим, що часто ототожнюється зміст вищої освіти 
із загальними результатами професійної діяльнос-
ті спеціалістів. При цьому рідко викладачі беруть 
до уваги соціальні фактори впливу у професійній 
діяльності спеціалістів в цілому, рідко аналізується 
структура і зміст усієї професійної діяльності учи-
теля фізичної культури.

Однією з принципово важливих умов забез-
печення знань про основи здоров’я є формування 
вміння зберегти та зміцнювати власне здоров’я та 
здоров’я інших людей через засоби фізичної куль-
тури.

В умовах переходу системи освіти до надан-
ня студентам можливості  вибору навчальних дис-
циплін, робить їх самостійними й активними.

На факультетах фізичного виховання під-
готовка учителя до викладання основ здоров’я 
проводиться під час викладання таких дисциплін: 
валеології, соціології, культурології, анатомії та 
фізіології, основ медичних знань, гігієни, охорони 
праці, безпеки життєдіяльності, спортивних дисци-
плін та теорії і методики фізичного виховання. 

Такий підхід, дає змогу студентам в сучасних 
умовах навчання не тільки отримувати знання, як 
сукупність фактів, теорій, але і гармонійно, інтелек-
туально і фізично розвиватися, формує вміння і на-
вички організовувати, спрямовувати, узагальнюва-
ти, корегувати і контролювати фізичну підготовку

Для перевірки рівня знань студентів з про-
блеми формування здорового способу життя засо-
бами фізичної культури було розроблено анкету.

За допомогою анкетування було виявле-
но рівень знань майбутніх педагогів про основи 
здоров’я. 

У педагогічному експерименті брали участь 
студенти факультету фізичного виховання та педа-
гогічного факультету Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. 
Аналіз результатів анкетування дозволяє ствер-

джувати, що студенти не зовсім добре розуміють 
вплив засобів фізичної культури на здоровий спосіб 
життя. Майбутні фахівці мають приблизне уявлен-
ня про сутність цього явища в суспільстві та його 
структуру.

 За результатами анкетування, самооцінка 
студентами рівня своєї підготовки до вирішення 
окресленої проблеми є достатньо низькою. Лише 
у 18% респондентів рівень знань з окресленої про-
блеми достатньо високий,  25% – високий, 35% - 
середній і 22% студентів оцінили свій рівень знань 
нижче за середній.

Зауважимо, що вирішальним чинником у 
формуванні здорового суспільства може бути фі-
зично підготовлена людина, здатна своєчасно ви-
користовувати теоретичні знання, набуті уміння та 
навички на практиці, для формування потреби здо-
рового способу життя.

Фахівець з основ здоров’я повинен вміти 
розробити і реалізовувати спеціальні програми, 
організовувати і проводити заняття використову-
ючи фізичні вправи, комплекси лікувальної фізич-
ної культури, пропагувати здоровий спосіб життя, 
контролювати ефективність проведення занять з 
фізичними вправами.

Аналізуючи підходи до підготовки фахівців 
з основ здоров’я у вищих навчальних закладах фіз-
культурного профілю, ми прийшли до думки, що на 
сьогоднішній день необхідним є розробка та впро-
вадження нових моделей, які допоможуть сформу-
вати нові інтегровані знання про підтримку і від-
новлення здоров’я кожної людини.

Суттєвою особливістю у підготовці учителя 
до викладання основ здоров’я є оволодіння мето-
диками фізичного виховання з ціллю формування 
і розвитку життєво-необхідних рухових умінь і на-
вичок.

Пропонується у підготовці учителів з основ 
здоров’я використовувати такі моделі:

Змістовно-операційна модель1. , враховує у 
підготовці студентів дві сторони: 

 а) систему провідних знань (уявлення, факти, по-
няття, закони, теорії); 
 б) засоби учіння (інструмент одержання і перероб-
ки інформації та застосування знань на практиці).

2. Мотиваційна модель допоможе виявити 
потреби, інтереси, мотиви, тобто все, що залучає 
студента до активного учіння, підтримує цю актив-
ність впродовж етапів навчального пізнання.

3. Орієнтаційна модель – ознайомить з ме-
тодами навчально-пізнавальної діяльності, її плану-
ванням і прогнозуванням.

4. Ціннісно-вольова модель охоплює увагу, 
волю, емоційну забарвленість навчального проце-
су.

5. Контролююча модель – це систематичне 
отримання зворотної інформації про хід дії на під-
ставі звірення результатів діяльності із завданнями, 
що виконуються.
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Рис 1. Технологія підготовки учителя до викладання основ здоров’я

Змістовно-операційна модель
підготовки учителя до викладання основ здоров’я

Цикл гуманітарної 
та соціально-
економічної

Цикл 
математичної 
та природничо-

наукової

Цикл професійної Цикл практичної

Анатомія, фізіологія, гігієна, валеологія, 
екологія, спортивна медицина, педагогіка, 

психологія

Спортивні дисципліни, теорія і методика 
фізичного виховання, оздоровчі види 
діяльності (ходьба, біг, спортивні танці, 
танцювальний фітнес, заняття на воді, 
єдиноборства, рекреаційні ігри, туризм)

Мотиваційна модель підготовки вчителя до викладання основ здоров’я

Діагностика фізичного розвитку і 
психологічного стану людей різного віку

Бесіда, дискусії, прес-конференції (з 
освітянами, батьками, методистами з ФВ), 

рольові ігри, моделі уроку з ФВ

Орієнтаційна модель: Усвідомлення потреби і реалізація творчої активності застосовую-
чи оздоровчі програми (контроль і самоконтроль)

Ціннісно-вольова модель: форми - заняття, фізкультурно-художні свята, ранкові 
гімнастики, фізкультурні паузи, фізкультурні хвилинки

Контролююча модель: реалізація принципів систематичності, доступності, поступового 
збільшення навантажень, орієнтація та певні норми навантаження

 (щоденник здоров’я, лікарський контроль)
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Основна особливість, яка відрізняє цю тех-
нологію, її мобільність та адаптивність до кожної 
ситуації (рис.1.).

Висновки. 
Отже, з метою підготовки висококваліфіко-

ваних фахівців з основ здоров’я вважаємо за до-
цільне введення спецкурсів в інтегровані навчальні 
плани, забезпечити достатню кількість підручників 
і навчальних посібників, методичних рекомендацій 
з питання основ здоров’я.

Перспективи подальших досліджень цієї 
проблеми полягають у підготовці кадрів до викла-
дання основ здоров’я у поєднанні з різними спеці-
альностями.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕН-

НЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ 
ДИСЦИПЛІН

Коновальська Л.О.
Національний педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова
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Анотація. У статті на основі аналізу літератури і анкетування 
з'ясовані деякі аспекти формування методичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення 
професіонально-орієнтованих дисциплін. Визначено структуру 
компетентності вчителя фізичної культури. Головним завдан-
ням вчителя фізичної культури є координація фізкультурно-
оздоровчої роботи в школі. Одним з основних завдань при 
цьому є забезпечення методичної функції щодо фізкультурно-
оздоровчої роботи в школі. Вчитель повинен володіти методич-
ною компетентністю. 
Ключові слова: компетентність, формування, студенти, фізична 
культура, між предметні зв’язки, викладачі.
Аннотация. Коновальская Л.А. Некоторые аспекты 
формирования методической компетентности будущих 
учителей физической культуры в процессе изучения 
профессионально-ориентированных дисциплин. В статье 
на основе анализа литературы и анкетирования выяснены не-
которые аспекты формирования методической компетентности 
будущих учителей физической культуры в процессе изучения 
профессионально-ориентированных дисциплин. Определе-
© Коновальська Л.О., 2009

на структура компетентности учителя физической культуры. 
Главной задачей учителя физической культуры является коорди-
нация физкультурно-оздоровительной работы в школе. Одним из 
основных заданий при этом является обеспечение методической 
функции относительно физкультурно-оздоровительной работы 
в школе. Учитель должен владеть методической компетентно-
стью. 
Ключевые слова: компетентность, формирование, студенты, 
физическая культура, межпредметные связи, преподаватели.
Annotation. Konoval’s’ka L.O. Some aspects forming of method-
ical competence of the future physical training teachers in the 
process of learning the professionally competent disciplines. On 
the basis of literatures analize and questioning this article has been 
found out the some aspects of forming methodical competence of 
the future physical training teachers in the process of learning the 
professionally competent disciplines. The frame of competence of 
the teacher of physical training is specifi c. The main task of the 
teacher of physical training is the coordination of sports improving 
work at school. One of the basic tasks thus is maintenance of me-
thodical function concerning sports improving work at school. The 
teacher should possess methodical competence.
Key words: competence, formation, students, physical-sanitary 
work, intersubject communications, teachers.

 Вступ.
 Оскільки рухова активність школярів забез-

печується не тільки уроками фізичної культури, але й 
різноманітними формами фізкультурно-оздоровчої 
й спортивно-масової роботи, саме недостатня під-
готовка до цієї роботи вчителів-предметників ви-
значає неефективність цієї роботи в навчальному 
закладі. Науковці вбачають можливість виправ-
лення цієї ситуації завдяки посиленню методичної 
роботи вчителя фізичної культури з педагогічним 
загалом школи, що, в свою чергу, вимагає відповід-
ної підготовки майбутніх учителів фізичної культу-
ри у вищих навчальних закладах до забезпечення 
цієї роботи.

Л.І.Іванової, яка виділяє види основних про-
фесійних функцій вчителя фізичної культури: оздо-
ровчу, освітню, виховну, комунікативну, організа-
ційну, методичну [3, с. 89] та робить наголос на 
необхідності “при підготовці майбутнього вчителя 
фізичної культури, акцентувати увагу на вмінні здій-
снювати методичну функцію. При цьому необхідно 
враховувати, що вчитель фізичної культури забез-
печує методичну роботу, як з учнями, так із педаго-
гічною громадськістю школи. Головною його функ-
цією є координація всієї фізкультурно-оздоровчої 
роботи в загальноосвітньому навчальному закладі, 
яка полягає у сприянні нормальному фізичному 
розвитку школяра, прищепленні та удосконаленні 
різних рухових навичок з метою зміцнення його 
здоров’я, що і стане основою у виконанні вимог 
сучасності [3, с. 86]”. На думку Л.І.Іванової, ме-
тодична функція – полягає у: забезпеченні різних 
форм методичної роботи в навчальному закладі 
(групових, масових, індивідуальних); впроваджен-
ня у практику навчального закладу методик пере-
дового педагогічного досвіду фізичного виховання 
школярів; проектуванні діяльності для різних форм 
фізичного виховання з врахуванням можливостей 
та інтересів учнів; уміння підбирати та компонува-
ти навчальний матеріал; розробляти та корегувати 
навчальні програми; ефективно використовувати 
навчально-методичне забезпечення; здійснювати 
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інструктивно-методичну допомогу педагогічно-
му колективу щодо впровадження фізкультурно-
оздоровчої роботи в навчальному закладі та забез-
печувати координацію цієї роботи [3, с. 89] ”.

В.В.Абрамова зазначає, що “професійна 
компетентність” є багатокомплектним системним 
утворенням, що передбачає фізичний, культурно-
моральний, інтелектуальний розвиток, введення лю-
дини в загальний культурний світ цінностей, у яко-
му він далі реалізує себе як фахівець[1, с. 132]; це 
інтегративна особистісно-діяльнісна характеристи-
ка людини, заснована на особистісному (володін-
ня комплексом особистих якостей) і діяльнісному 
(освоєння різних моделей поводження) досвіді що 
дозволяє їй ефективно діяти в сфері, що відносить-
ся до її компетенції [1, с. 27]; умова й спосіб форму-
вання професійної майстерності [1, с. 71].

Д.Г.Шитов вважає, що у загальноосвітній 
школі формування й забезпечення здоров’я під-
ростаючого покоління реалізується через освіт-
ню, виховну й організаційну діяльність учителя. 
На думку автора саме за допомогою вчителя фор-
мується необхідний суспільству „тип особистос-
ті”, учні прилучаються до багатств, виробленим 
людством, учаться осягати себе й готуються до 
майбутньої суспільної життєдіяльності, включа-
ються в соціальне практичне життя; саме вчитель 
є носієм загальнолюдських цінностей, творцем пе-
дагогічного процесу, творцем творчої особистості 
[7 , с. 58].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження було з’ясування деяких 

аспектів формування методичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури у процесі ви-
вчення професійно-орієнтованих дисциплін.

Основні завдання дослідження. 
1. Провести аналіз психолого-педагогічної 

літератури та інформації з мережі Інтернет щодо 
деяких аспектів формування методичної компетент-
ності майбутніх учителів фізичної культури у про-
цесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.

2. Провести анкетування студентів вищих на-
вчальних закладів щодо володіння вміннями вико-
ристовувати міжпредметні зв’язки фізичної культу-
ри з іншими предметами; щодо володіння вмінням 
проведення бесід з учнями з питань фізичної куль-
тури та спорту, а також здорового способу життя.

3. Провести анкетування викладачів вищих 
навчальних закладів щодо навчання студентів про-
веденню бесід з учнями щодо питань фізичної куль-
тури та спорту, здорового способу життя.

Результати дослідження.
В.К.Валієва вважає, що поглиблене й усві-

домлене освоєння методичних і дидактичних 
передумов професійної діяльності майбутніми 
вчителями, дозволять їм звернути учнів в актив-
них учасників освітнього процесу та буде сприяти 
формуванню їх готовності до проведення роботи з 

оздоровлення учнів і навчанню здоровому способу 
життя [2, с. 74].

В.П.Лук’яненко зазначає, що з питання стра-
тегії боротьби за здоров'я людини, охорони самої 
людської природи вчені всього миру надзвичайно 
одностайні [5, с. 25]. На думку автора, переваж-
на більшість із них головним джерелом розвитку й 
зміцнення ресурсів здоров'я бачить у систематич-
ній фізичній активності протягом всього індивіду-
ального життя [5, с. 25].

Г.Б.Мейксон, И.Н.Стояк та С.А.Баранцев, 
Г.В.Береуцин, Г.И.Довгаль, Н.Е.Любомирський, 
стверджують, що від того, як організований рухо-
вий режим дітей в умовах загальноосвітньої шко-
ли, залежить їхнє здоров'я й працездатність [6, 8].

На думку Л.І.Іванової, “широко відомо і не 
викликає сумніву, що формуванням здорового спо-
собу життя школяра займається як сім’я так і весь 
педагогічний колектив загальноосвітнього навчаль-
ного закладу. Тому, цілком зрозуміло, що студенти 
загальних факультетів вищих педагогічних на-
вчальних закладів – майбутні вчителі і від їх від-
ношення до цієї проблеми буде багато що залежати 
у вихованні здорового покоління [4, с. 59]”. Автор 
зазначає, що “підготовка майбутніх учителів фізич-
ної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з 
учнями загальноосвітніх навчальних закладів набу-
ла в останній час особливої актуальності у зв’язку з 
різким погіршенням здоров’я школярів, необхідніс-
тю підвищення оздоровчої функції фізичної куль-
тури, вихованням відповідального ставлення до 
власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до вищої 
індивідуальної і суспільної цінності; формуванням 
у школярів навичок здорового способу життя; опти-
мізацією режиму навчально-виховного процесу; 
збільшенням рухової активності учнівської молоді; 
активізацією фізкультурно-оздоровчої та спортив-
ної роботи в усіх ланках системи освіти [4, с. 15]”. 
Автор вважає, що “вчителі початкових класів (осо-
бливо ті, хто веде уроки фізичної культури) мають 
значно більший діапазон впливу на фізкультурно-
оздоровчу діяльність учня-початківця ніж учитель 
тільки фізичної культури [3, с. 86] ”.

З метою з’ясування окремих аспектів форму-
вання методичної компетентності майбутніх учите-
лів фізичної культури з позиції сучасної парадигми 
освіти нами було проведено анкетування студентів 
та викладачів вищих навчальних закладів, у якому 
брало участь 300 осіб. Респондентами виступили 
студенти та викладачі факультету естетичного і 
фізичного виховання Бердянського державного пе-
дагогічного університету (53 студента та 20 викла-
дачів), студенти та викладачі факультету Черкась-
кого державного педагогічного університету імені 
Т.Г.Шевченка (58 студентів та 10 викладачів); сту-
денти та викладачі факультету фізичного виховання 
Запорізького національного університету (61 сту-
дент та 21 викладач), студенти та викладачі Інсти-
туту фізичного виховання та спорту Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 
(58 студентів та 19 викладачів) . 
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Аналіз даних опитування студентів вищих на-
вчальних закладів на питання “Чи володієте Ви вмін-
нями використовувати між предметні зв’язки фізич-
ної культури з іншими предметами?” свідчить, що 
39,62% студентів Бердянського державного педаго-
гічного університету дали відповідь “так”, відповідь 
“ні” – 11,32% студентів, не визначились з відповід-
дю – 49,06% студентів. Із 58 студентів Черкасько-
го державного педагогічного університету імені 
Т.Г.Шевченка 56,9% респондентів дали позитивну 
відповідь, 13,8% респондентів – негативну, а 29,3% 
респондентів не визначились з відповіддю. Серед 61 
студентів Запорізького національного університету 
на поставлене запитання 39,34% відповіли “так”, 
дали негативну відповідь 31,15% респондентів, а 
29,51% респондентів не визначились з відповіддю. 
Із 58 студентів Інституту фізичного виховання та 
спорту Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова 44,83% респондентів дали 
відповідь “так“, 32,76% – відповіли “ні”, а 22,41% 
респондентів не визначились з відповіддю.

На рис.1. подано середнє значення розподілу 
відповідей студентів вищих педагогічних навчаль-
них закладів опитаних щодо володіння вміннями 
використовувати між предметні зв’язки фізичної 
культури з іншими предметами.

Аналіз відповідей студентів вищих навчаль-
них закладів щодо володіння вмінням проведен-

ня бесід з учнями з питань фізичної культури та 
спорту, а також здорового способу життя свідчить, 
що ним володіють 66,04% студентів Бердянсько-
го державного педагогічного університету (не во-
лодіють – 9,43%, не визначились з відповіддю – 
24,53%); 75,9% студентів Черкаського державного 
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (не 
володіють – 6,9%, не визначились з відповіддю – 
17,2%); 36,07% студентів Запорізького національ-
ного університету (не володіють – 27,87%, не ви-
значились з відповіддю – 36,07%); 77,59% студентів 
Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова (не володіють – 6,90%, не визна-
чились з відповіддю – 15,52%).

У таблиці 1. наведено показник відповідей 
студентів вищих педагогічних закладів опитаних 
щодо володіння професійною термінологією з га-
лузі фізичною культури.

На рис.2. подано середнє значення розподілу 
відповідей студентів вищих педагогічних навчаль-
них закладів опитаних щодо володіння вміннями 
проведення бесід з учнями з питань фізичної куль-
тури та спорту, а також здорового способу життя.

Результати відповідей викладачів вищих на-
вчальних закладів на запитання “Чи навчаєте Ви 
студентів проведенню бесід з учнями щодо питань 
фізичної культури та спорту, здорового способу 
життя ?” показали, що дали відповідь “так”: 95% 

Рис.1. Середнє значення розподілу відповідей студентів вищих педагогічних навчальних закладів опитаних 
щодо володіння вміннями використовувати між предметні зв’язки фізичної культури з іншими предметами

Рис.2. Середнє значення розподілу відповідей студентів вищих   педагогічних навчальних закладів опитаних 
щодо володіння   вміннями проведення бесід з учнями з питань фізичної культури   та спорту, а також 

здорового способу життя

Рис.3. Середнє значення розподілу відповідей викладачів вищих педагогічних навчальних закладів опитаних 
щодо навчання студентів проведенню бесід з учнями щодо питань фізичної культури та спорту, здорово-

го способу життя
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респондентів Бердянського державного педагогіч-
ного університету (5,0% не визначились з відповід-
дю), 50% респондентів Черкаського державного пе-
дагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (50% 
не визначились з відповіддю), 71,43% Запорізького 
національного університету (дали відповідь “ні” 
– 4,76%, не визначились з відповіддю 23,81%), 
73,68% респондентів Національного педагогічно-
го університету імені М.П.Драгоманова (дали від-
повідь “ні” – 5,26%, не визначились з відповіддю 
21,05%). 

Середнє значення розподілу відповідей ви-
кладачів вищих педагогічних навчальних закладів 
опитаних щодо навчання студентів проведенню 
бесід з учнями щодо питань фізичної культури та 
спорту, здорового способу життя подано на рис.3.

Висновки.
Виходячи з цього, актуальність і доцільність 

дослідження проблеми формування методичної 
компетентності майбутніх учителів фізичної куль-
тури у процесі вивчення професійно орієнтованих 
дисциплін є вирішальним для визначення струк-
тури компетентності вчителя фізичної культури; 
відповідає вимогам до його професійної підготов-
ки, що виникають з введенням нових державних 
стандартів та підготовлених відповідно до них 
шкільних програм, а також інших вимог сучаснос-
ті до підготовки фахівця. Головним завданням вчи-
теля фізичної культури, крім викладання предмету, 
є координація фізкультурно-оздоровчої роботи в 
школі. Одним з основних завдань при цьому є за-
безпечення методичної функції щодо фізкультурно-
оздоровчої роботи в школі. Вирішити це завдання 
буде спроможний тільки вчитель, який володіє 
методичною компетентністю. Незважаючи на чис-
ленність досліджень з проблеми професійної ком-
петентності педагога, і досі не існує єдиного підхо-
ду до визначення саме методичної компетентності 
вчителя фізичної культури.

Перспективи подальших досліджень у вка-
заному напрямку. Дослідити рівень володіння май-
бутніми учителями фізичної культури знаннями 
щодо впливу фізичних вправ на динаміку розвитку 
дітей; взаємозв’язок і взаємозалежність фізичного 
розвитку й рухової підготовленості учнів з їхньою 
розумовою працездатністю, а також знаннями тео-
рії та методики організації педагогічного процесу з 
фізичного виховання учнів.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕН-
ТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИ-
ТАНИЯ И СПОРТА К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Короленко К.В.

Запорожский национальный университет
24

Аннотация. В статье предложена модель формирования готов-
ности студентов факультета физического воспитания и спорта к 
оздоровительной деятельности, основанная на взаимосвязи мо-
тивационного, контрольного и технологического компонентов 
готовности. В процессе реализации модели в первую очередь 
необходимо учитывать взаимосвязь оздоровительной и педаго-
гической деятельности, что способствует становлению соответ-
ствующих мотиваций личности. 
Ключевые слова: оздоровительная деятельность, подготовка 
студентов, готовность к оздоровительной деятельности, модель 
подготовки специалистов. 
Анотація. Короленко К.В. Формування готовності студентів 
факультету фізичного виховання і спорту до оздоровчої 
діяльності. У статті запропонована модель формуван-
ня готовності студентів факультету фізичного виховання і 
спорту до оздоровчої діяльності, заснована на взаємозв'язку 
мотиваційного, контрольного і технологічного компонентів 
готовності. В процесі реалізації моделі в першу чергу необхідно 
враховувати взаємозв'язок оздоровчої і педагогічної діяльності, 
що сприяє становленню відповідних мотивацій особи. 
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Таблиця 1.
Показник відповідей студентів вищих педагогічних закладів опитаних щодо володіння вмінням проведення 

бесід з учнями з питань фізичної культури та спорту, а також здорового способу життя (%)

Відповіді
 Навчальний заклад Середнє

значенняБДПУ
(53)

ЧДПУ
(58)

ЗНУ
(61)

НПУ
(58)

Так 66,04 75,9 36,07 77,59 63,9

Ні 9,43 6,9 27,87 6,90 12,8

Важко відповісти 24,53 17,2 36,07 15,52 23,3



81

Ключові слова: оздоровча діяльність, підготовка студентів, 
готовність до оздоровчої діяльності, модель підготовки 
фахівців.
Annotation. Коrolenko К.V. Forming of readiness of students of 
faculty of physical education and sport to health activity. In the 
article the model of forming of readiness of students of faculty of 
physical education and sport is offered to health activity, based on 
intercommunication of motivational, control and technological com-
ponents of readiness. In the process of realization of model above 
all things it is necessary to take into account intercommunication of 
health and pedagogical activity, that is instrumental in becoming of 
the proper motivations of personality.
Key words: health activity, preparation of students, readiness to 
health activity, model of preparation of specialists.

Введение
В настоящее время остро стоит проблема 

разработки и оптимизации профессиональной под-
готовки специалистов по массовым формам занятий 
физическими упражнениями. Системы и методики 
оздоровительной направленности, современные 
ритмопластические виды гимнастики и хореогра-
фии в подготовке специалистов физического вос-
питания используются недостаточно [1−3]. Эти об-
стоятельства настоятельно требуют поиска новых 
путей подготовки специалистов по оздоровитель-
ной деятельности в рамках высшего физкультурно-
го образования и выявляют актуальную проблему 
готовности студентов к этой работе. В настоящее 
время модели формирования готовности студен-
тов факультетов физического воспитания и спорта 
к оздоровительной деятельности не существует, 
поэтому ее разработка и апробация представляется 
актуальной [4−6]. 

Анализ научно-педагогической литературы 
показывает, что в поисках средств подготовки спе-
циалистов по оздоровительным технологиям не-
обходима разработка педагогической технологии, 
включающей современные ритмопластические 
виды гимнастики и хореографию [7, 8, 3].

Мы предположили, что эффективность фор-
мирования готовности студентов факультета физи-
ческого воспитания и спорта к оздоровительной де-
ятельности будет успешной, если в педагогической 
технологии будут соблюдены следующие условия: 
разработаны педагогические условия и критерии 
готовности к оздоровительной деятельности; раз-
работана соответствующая модель. 

 Взаимосвязанными структурными элемен-
тами данной модели являются: 

• формирование мотивации к оздоровитель-
ной деятельности; диагностика состояния здоровья 
на доврачебном уровне;

• формирование базовой двигательной под-
готовки и технология обучения оздоровительной 
деятельности. 

 Каждый из этих элементов обеспечивает 
формирование, соответственно, мотивационного, 
контрольного и технологического компонентов го-
товности. Обобщая различные подходы к проблеме 
готовности, можно выделить два основных толко-
вания: 

1) готовность – особое психическое состоя-

ние, установка личности на совершение определен-
ной деятельности; 

2) готовность – сложное многоуровневое 
образование, включающее в себя познавательные, 
волевые, мотивационные, нравственные характери-
стики [9].

Для уточнения понятия «готовность студен-
тов факультетов физического воспитания к оздо-
ровительной деятельности», были использованы 
квалификационные требования образовательного 
стандарта к выпускнику физкультурного вуза по 
специальности 022300 «Физическая культура и 
спорт». 

Профессиональная деятельность вы-
пускников факультета физического воспитания 
и спорта определяется как педагогическая или 
оздоровительно-педагогическая. Изучение литера-
турных источников, а также собственный практиче-
ский опыт позволил представить готовность студен-
тов факультета физического воспитания и спорта к 
оздоровительной деятельности как единство сле-
дующих компонентов: мотивационного, диагности-
ческого, технологического. Поэтому в нашем пони-
мании, готовность к оздоровительной деятельности 
– это интегральное качество будущего специалиста 
(Формирование готовности преподавателя физ-
воспитания к оздоровительной деятельности 85), 
определяющее установку его личности на решение 
соответствующих педагогических задач. 

Готовность следует рассматривать как си-
стемную характеристику. Она состоит из следую-
щих компонентов: мотивационного – формирование 
к оздоровительной деятельности, диагностического 
– (контрольного) – владение методами диагностики 
на доврачебном уровне, технологического – (ба-
зовая двигательная подготовка, технология оздо-
ровительной деятельности). Степень готовности 
определяется уровнем сформированности каждого 
из перечисленных компонентов. 

Работа выполнена по плану НИР Запорож-
ского национального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данного исследования - формирование 

готовности студентов факультета физического вос-
питания и спорта к оздоровительной деятельности. 

Для достижения цели ставились следующие 
задачи: 

определить уровень подготовки специалистов  
в области «Физическая культура и спорт»;
выучить степень проявления интереса и по- 
требности студентов к занятиям физической 
культурой и спортом;
разработать модель формирования готовности  
студентов факультета физического воспитания 
и спорта к оздоровительной деятельности.

 Данные задачи решались с помощью мето-
дов: 

Анализ научно-методической литературы. 
Естественный педагогический эксперимент. 
Контрольные испытания. 
Статистическая обработка данных. 
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Результаты исследования.
Модель прошла успешную эксперименталь-

ную апробацию на кафедре олимпийского профес-
сионального спорта в период 2007−2008 гг. Иссле-
дованиями было охвачено 100 студентов. Большая 
часть из них прошла эксперимент в полном объеме. 
Экспериментальная группа (ЭГ) в количестве 45 
человека состояла из 10 юношей-спортсменов и 10 
− не спортсменов, 15 девушек-спортсменок и 10 − 
не спортсменок. Студенты ЭГ имели опыт занятий 
спортивной, художественной гимнастикой, акроба-
тикой, спортивными танцами на паркете, восточ-
ными единоборствами. Контрольная группа (КГ) 
в количестве 51 человека состояла из 10 юношей-
спортсменов и 10 − не спортсменов, 13 девушек-
спортсменок и 18 − не спортсменок. Студенты КГ 
занимались до поступления в вуз спортивной, ху-
дожественной, атлетической гимнастикой, спортив-
ными танцами на паркете, легкой атлетикой, вос-
точными единоборствами.

Студенты не-спортсмены обеих групп имели 
опыт занятий физической культурой в объеме про-
граммы средней школы, а также различными вида-
ми спорта от 1 до 2 лет.

Суть эксперимента заключалась в том, что 
базовая двигательная подготовка студентов и ЭГ, 
и КГ осуществлялась средствами современных 
ритмопластических видов гимнастики. Различие 
заключалось в том, что в ЭГ изучались хореогра-
фия, стретчинг и базовые виды оздоровительной 
аэробики, а программа занятий студентов КГ 
включала развивающую ритмическую гимнасти-
ку и шейпинг. 

Различными были мотивирование студен-
тов: в ЭГ основной упор делался на оздоровитель-
ный характер деятельности, а в КГ – на спортив-
ный результат. Результаты эксперимента показали, 
что средние показатели всех трех компонентов го-
товности к оздоровительной деятельности, как и 
характеристики состояния здоровья, оказались на 
статистически значимом уровне выше у студентов 
в ЭГ. Это означает, что при направленном приме-
нении средств и методов хореографии, стретчинга 
и современных ритмопластических видов гим-
настики в соответствии с индивидуальными дан-
ными физического развития и подготовленности 
студентов разработанная нами модель может быть 
успешно реализована в рамках учебного процесса 
вузов, готовящих специалистов по физическому 
воспитанию.

Обоснованием для выбора классической 
аэробики, степ-аэробики, слайд-аэробики и стрет-
чинга в качестве средств формирования двигатель-
ной школы, обеспечивающей готовность студентов 
к оздоровительной деятельности, явилась универ-
сальность используемых в них базовых упражне-
ний, которые после прочного усвоения могут быть 
адаптированы для других современных ритмопла-
стических видов гимнастики с учетом их специфи-
ки. По нашему мнению, оздоровительно-обучающие 
технологии обладают большими преимуществами 

для развития профессионально значимых качеств 
будущего учителя в области оздоровления по срав-
нению с методами, применяемыми при подготовке 
спортсменов.

При оценке профессиональной готовности 
приоритетным является сформированность моти-
вации будущих преподавателей физического воспи-
тания к оздоровительной деятельности.

В процессе формирования готовности к 
оздоровительной деятельности на первый план, на-
ряду с обучением предметным знаниям, умениям и 
навыкам, выводится формирование личности сту-
дентов [9, 10].

Проведенный анализ профессионально-
педагогической подготовки физкультурных кадров 
(в том числе по гимнастике) показывает, что соз-
данные условия либерализации деятельности ву-
зов, выраженные в их самостоятельности по реше-
нию вопросов содержания обучения, организации и 
методов ведения учебного процесса способствуют 
проявлению творчества в деятельности преподава-
теля [3]. Для этого необходимо обучение, обеспечи-
вающее трансформацию познавательной деятель-
ности в профессиональную, с соответствующей 
сменой потребностей и мотивов. Наши исследова-
ния показывают, что учебная активность студентов 
повышается, если они осознают профессиональную 
важность учебных дисциплин.

На основании анализа литературных ис-
точников и собственного практического опыта в 
основу педагогической технологии, направленной 
на формирование готовности студентов факульте-
та физического воспитания и спорта к оздорови-
тельной деятельности, была положена концепция 
управления реализацией физического потенциала 
человека. Студенческий возраст, к которому от-
носится начало обучения студентов в вузе, явля-
ется наиболее благоприятным для формирования 
готовности к какой-либо деятельности. Готов-
ность выступает психологическим состоянием, 
интегрирующим в себе все внутренние противо-
речия, присущие данному возрасту, разрешение 
которых становится движущей силой развития и 
профессионального становления студента. Одно-
временно со становлением двигательной актив-
ности и морфологическим созреванием отдельных 
звеньев опорно-двигательного аппарата развива-
ются двигательные качества. В процессе форми-
рования готовности студентов к оздоровительной 
деятельности учитывались: гетерохронность в 
темпе социального и биологического развития 
в различные возрастные периоды, особенно-
сти опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, периода полового созрева-
ния, динамика формирования скоростно-силовых 
качеств, выносливости, работоспособности. Для 
студентов 17−25 лет характерно достижение вы-
соких темпов развития физического потенциала в 
целом. Учитывая особенности их онтогенеза, надо 
направленно применять средства и методы совре-
менных ритмопластических видов гимнастики для 
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формирования двигательной школы; развивать 
профессионально важные физические качества, 
повышать уровень функциональных возможностей 
основных систем жизнеобеспечения студентов для 
дальнейшей оздоровительной деятельности. 

Выводы.
Предложенная модель формирования готов-

ности студентов вуза физического воспитания к 
оздоровительной деятельности основана на взаи-
мосвязи мотивационного, контрольного и техноло-
гического компонентов готовности. Эксперимен-
тально доказано, что модель может быть успешно 
реализована средствами современных ритмопла-
стических видов гимнастики и хореографии. В 
процессе реализации модели в первую очередь не-
обходимо учитывать взаимосвязь оздоровительной 
и педагогической деятельности, что способствует 
становлению соответствующих мотиваций лично-
сти. Развитие мотивационного компонента следует 
осуществлять по механизму сдвига мотива на кон-
кретную цель, в нашем случае – от спортивной дея-
тельности – к оздоровительной.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
формирования готовности студентов факультета 
физического воспитания и спорта к оздоровитель-
ной деятельности.
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РОЗПОДІЛ СИЛ МІЖ КРАЇНАМИ СВІТУ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 
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Анотація. Систематизовано досягнення країн світу у 
пауерліфтингу за підсумками основних міжнародних змагань 
останнього десятиріччя. Обґрунтовано визначення рейтингу 
країн за основними здобутками. Вивчена історія формування 
пауерліфтингу, його соціально-економічних, правових аспектів. 
Творчо осмислено та спрогнозовано тенденції і перспективи 
розвитку пауерліфтингу. Показники кількості виборених меда-
лей, командних місць та встановлених рекордів певною мірою 
відображають рівень розвитку виду спорту в окремій країні.
Ключові слова: пауерліфтинг, медалі та командні місця на 
чемпіонатах світу, рекорди світу.
Аннотация. Котенджи Л. В. Распределение сил между стра-
нами мира на современном этапе развития пауэрлифтинга. 
Систематизировано достижения стран мира в пауэрлифтинге 
по итогам основных международных соревнований послед-
него десятилетия. Обосновано определение рейтинга стран по 
основным достижениям. Изучена история формирования пау-
эрлифтинга, его социально-экономические, правовые аспекты. 
Творчески осмысленны и спрогнозированы тенденции и пер-
спективы развития пауэрлифтинга. Показатели количества по-
лученных медалей, командных мест и установленных рекордов 
определенной мерой отображают уровень развития вида спорта 
в отдельной стране.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, медали и командные места на 
чемпионатах мира, рекорды мира.
Annotation. Kotendzhy L. V. Distributing of forces between 
the countries of world on the modern stage of development of 
powerlifting. Achievement of countries of world is systematized in 
powerlifting on results basic world championships of the last decade. 
Grounded determination of rating of countries after basic achieve-
ments. The history of formation of powerlifting, his socio economic, 
legal aspects is investigated. Tendencies and perspectives of develop-
ment of powerlifting are creatively interpreted and predicted. Param-
eters of quantity of the obtained medals, command places and fi xed 
Record-type a particular measure map a level of development of a 
kind of sports in separate country.
Key words: powerlifting, medals and command places on world 
championships, world records.

Вступ.
У спортивних змаганнях, які є апофеозом 

діяльності спортсмена, відбувається максимальна 
реалізація можливостей атлетів і команд, зістав-
лення рівня їх підготовленості, досягнення найви-
щих результатів, перемог, встановлення рекордів [4, 
с. 100]. Особливо велике значення мають у цьому 
плані спортивні рекорди [2, 3].

З метою визначення розподілу сил у видах 
спорту досліджують різні аспекти, у т.ч. й кількість 
медалей, здобутих на найвищих спортивних фору-
мах, і, в першу чергу, золотих [1, 7, 9]. Як наслі-
док, автори, котрі пишуть про спорт, перейшли від 
нормативних або ідеологічних оцінок до історично-
го, соціологічного і антропологічного осмислення 
спорту як найважливішого феномена сучаснос-
ті [5].

Структура і функції всесвітнього спортивно-
го руху і його компонентів, зокрема міжнародних 
і національних спортивних організацій, неоднора-
зово були предметом наукового дослідження. Щодо 
пауерліфтингу, то за винятком окремих публіка-
цій [8], це залишається маловивченим питанням. 
Як стверджують фахівці, „природно, що зробити 
© Котенджи Л.В., 2009
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вичерпний опис проблем виду спорту одному до-
сліднику непосильно. А от ініціювати таку роботу 
не виглядає нескромним” [6].

Робота виконана за планом НДР Бердянсько-
го державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у вивченні зако-

номірностей розподілу сил між країнами світу, в 
яких культивують пауерліфтинг. Аналізуючи прото-
коли змагань чемпіонатів світу та таблиці рекордів 
світу ми намагалися уточнити деякі тенденції, су-
часні проблеми й перспективи розвитку світового 
пауерліфтингу.

Результати дослідження та їх обговорення.
Вивчення пріоритетів розвитку пауерліфтин-

гу і поширення його в світі ускладнюється через 
притаманний йому феномен „фрагментації”, що 
полягає в поділенні на альтернативні організації. 
Серед 13 міжнародних організацій, що проводять 
чемпіонати світу та реєструють рекорди, найбільш 
відомою і популярною залишається Міжнародна 
федерація пауерліфтингу (International Powerlifting 
Federation, IPF), яка входить до Асоціації Всесвітніх 
Ігор (International World Games Association, IWGA) 
і Генеральної Асамблеї Міжнародних Спортивних 
Федерацій (General Assembly of International Sports 
Federations, GAISF). Станом на 15 квітня 2009 р. 
членами IPF стали 105 країн світу [10]. Як свід-
чать спеціальні дослідження, їх кількість постійно 
збільшується, що є підтвердженням неухильного 
зростання популярності пауерліфтингу в світі [8]. 
Аналіз представництва країн в IPF окремо за конти-
нентами показує, що Європа представлена 33 кра-
їнами – 71,7% від загальної кількості країн конти-
ненту, Азія – 19 (40,4%), Північна та Центральна 
Америка – 17 (58,6%), Африка – 16 (28,6%), Ав-
стралія та Океанія – 12 (80,0%), Південна Амери-
ка – 8 (21,6%). Загалом, уже близько половини країн 
світу залучилася до світового пауерліфтингу.

 Під егідою IPF щорічно проводяться такі 
окремі змагання:

відкритий чемпіонат світу (чоловіки – з 1971 р., • 
жінки – з 1980 р.);
Всесвітні Ігри з неолімпійських видів спорту, • 
що проводяться один раз на чотири роки (з 
1985 р.);
відкритий чемпіонат світу серед чоловіків і жі-• 
нок з жиму (з 1990 р.);
чемпіонат світу серед ветеранів віком 40 ро-• 
ків і старше (чоловіки – з 1990 р., жінки – з 
1992 р.);
чемпіонат світу серед юніорів віком 19–23 роки • 
(чоловіки – з 1983 р., жінки – з 1992 р.);
чемпіонат світу серед юнаків і дівчат віком • 
14–18 років (з 2001 р.);
чемпіонат світу серед ветеранів з жиму (з • 
2001 р.);
кубок світу серед студентів (2001–2003 рр.).• 
починаючи з 2009 р. відбуватимуться змагання • 
з жиму серед дівчат та юнаків, юніорок та юні-
орів.

З метою визначення закономірностей роз-
витку світового пауерліфтингу були проаналізова-
ні протоколи змагань відкритих чемпіонатів світу 
серед чоловіків та жінок останнього десятиріччя. 
Крім пауерліфтингу (триборство), враховувалися 
також змагання і рекорди з жиму лежачи, як окре-
мого виду пауерліфтингу.

Безперечним є той факт, що успіху на між-
народній арені досягли передусім ті країни (Росія, 
Україна, Польща, США), в яких існують давні тра-
диції силових видів спорту, накопичений багатю-
щий досвід методики розвитку силових якостей. 
Водночас, поки що не беруть участі в офіційних 
чемпіонатах з пауерліфтингу спортсмени Китаю, 
Румунії, Туреччини, Куби, представники яких вель-
ми успішно виступають у змаганнях важкоатлетів. 
Не змогли поки що гідно заявити про себе атлети 
Болгарії, Греції, Ірану, Кореї, що зберігають пере-
дові позиції в світовій важкій атлетиці. Це поясню-
ється тим, що в цих країнах спортивні пріоритети 
визначаються жорсткими адміністративними ме-
тодами, які передбачають фокусування зусиль на 
завоюванні медалей, перш за все, в олімпійських 
видах спорту. Безумовно, що в разі введення пау-
ерліфтингу до програми Олімпіад, ці й інші країни 
включаться в боротьбу за розподіл медалей. Саме 
кількість виборених медалей, і, в першу чергу, зо-
лотих, став одним із критеріїв визначення спортив-
ного рейтингу країни. 

Як показав аналіз протоколів зма-
гань (табл. 1) протягом 1999–2008 рр. у відкритих 
чемпіонатах світу було розіграно 370 комплектів 
нагород. Абсолютним лідером за загальною кіль-
кістю нагород, враховуючи їхню якість, є Росія, 
спортсмени якої спромоглися отримати 124 наго-
роди найвищого ґатунку, що становить 33,5% від їх 
загальної кількості.

Географія держав, спроможних претендувати 
на передові позиції у чоловічому пауерліфтингу про-
тягом останніх років залишається досить стабіль-
ною. Чемпіонами ставали, як правило, спортсмени 
Росії, України, Польщі, США, Угорщини, Казахста-
ну, Японії, Індонезії. Причому, якщо на частку Росії 
доводиться 4–6 золотих медалей (у 2005 р. – навіть 
7 (!)), України – 2–3, то іншим вдавалося завоювати, 
щонайбільше, лише по одному найвищому трофею. 
Загалом протягом 1999–2008 рр. росіяни вибороли 
в сумі триборства 42(43,3%) золоті медалі. Цей факт 
ще більше вражає тому, що вони не брали участі у 
двох чемпіонатах світу 2006 та 2008 рр.

Нагороди у чоловічому пауерліфтингу роз-
поділені поміж спортсменами 29 країн, а золоті 
медалі дісталися представникам лише 16 країн. У 
жінок беззаперечними лідерами також є росіянки, а 
українські спортсменки тривалий час утримуються 
на другій позиції. Традиційно сильними залиша-
ються представниці США, Тайваню, Фінляндії. Як 
свідчить аналіз, перевага росіянок за кількістю зо-
лотих нагород ще більш суттєва – 49 (55,7%). Усьо-
го ж спортсменки 21 країни сходили на п’єдестал 
пошани, золоті нагороди дісталися представницям 
11 країн.
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Не дивлячись на те, що саме пауерліфтинг, 
який складається з трьох вправ, вважається най-
більш престижним змаганням серед атлетів, вели-
ку прихильність здобули також окремі змагання з 
жиму штанги лежачи. Саме така вправа з обтяжен-
ням є найбільш популярною серед прихильників 
силових занять. Порівняно з пауерліфтингом у жимі 
виявлено дещо інакший розподіл сил між країнами. 
У чоловіків має місце японських феномен. Пред-
ставники країни сонця, що сходить, упевнено утри-
мують пальму першості за показником здобутих зо-
лотих нагород – 26 (26,8%), тоді як Росія і Польща, 
що розташувалися на другому та третьому місцях 
за цим показником, мають відповідно 17 (17,5%) і 
13 (13,4%) таких медалей. Усього ж спортивні тро-
феї дісталися представникам 22 країн, а золоті на-
городи знайшли своїх власників у 16 країнах. У жі-

нок „золото” приблизно порівну розподілилося між 
трьома лідерами – представницями Росії, США та 
Японії, у яких відповідно по 16 (18,2%), 13 (14,8%) 
та 12 (13,6%) медалей. Усього ж такі медалі діста-
лися представницям 18 країн, а срібні та бронзові 
нагороди – 21.

У змаганнях з пауерліфтингу визначаються 
також і кращі команди. До заліку входять 6 кращих 
індивідуальних результатів відповідно до місць, які 
посіли спортсмени: 1-ше місце – 12 очок, 2-ге – 9, 
3-тє – 8, 4-те – 7, 5-те – 6, 6-те – 4 і т.д. За цим по-
казником також домінують команди Росії, які вибо-
роли 23 з 40 кубків за перші місця (табл. 2). Якщо 
ще брати до уваги те, що у 8 змаганнях росіяни 
не виступали, а у 2 були представлені неповними 
складами, то можна констатувати про неймовірний 
„відрив” Росії від інших країн світу. Японці хоча й 

Таблиця 1
Розподіл медалей серед країн за результатами відкритих чемпіонатів світу 1999–2008 рр. з пауерліфтингу 

(триборство) та з жиму (окрема вправа) серед чоловіків та жінок

Країна

Відкр. чемп-ти 
(пауерл.+жим) Відкриті чемпіонати (пауерліфтинг) Відкриті чемпіонати (жим)

Чоловіки+жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки
З С Б Р З С Б Р З С Б Р З С Б Р З С Б Р

Росія 124 60 23 1 42 20 7 1 49 9 5 1 17 10 6 2 16 21 5 1
Японія 42 32 34 2 2 2 11 6 2 5 5 8 26 17 10 1 12 8 8 3
США 37 55 59 3 8 16 10 4 6 9 19 4 10 16 21 4 13 14 9 2
Польща 29 31 30 4 13 10 11 3     13 15 12 3 3 6 7 9
Україна 26 37 42 5 15 12 15 2 8 21 16 2 2 1 6 10 1 3 5 15
Фінляндія 17 12 29 6 2 1 5 9 7 7 7 3 7 2 7 5 1 2 10 16
Німеччина 15 13 15 7     2 4 4 9 4 5 6 7 9 4 5 4
Тайвань 14 36 24 8 4 11 9 5 6 17 10 5  4 1  17 4 4 4 7
Угорщина 11 8 13 9 2 2 2 7     6 4 5 6 3 2 6 11
Нідерланди 10 5 11 10  1   21 3 1 5 7 2 3  9 5  6 6
Казахстан 9 4 6 11 2  2 10 1 4  10 3  4 8 3   12
Швеція 8 20 18 12 1 3 8 11 1  1 11 1 12 7 12 5 5 2 5
Норвегія 7 5 9 13 1  2 14 3 4 4 6 1  2 15 2 1 1 14
Франція 4 9 8 14 1 2 1 13  2 4  12 1 2 1 14 2 3 2 13
Словаччина 4 3 8 15   1  26      1 3  18 4 2 4 8
Чехія 3 7 5 16   4  24   1  17  1   19 3 6  10
Індонезія 2 4  17 2 2  8  2   13         
Данія 2 3 3 18         2  1 11  3 2  19
Австрія 2 2 3 19         1   16 1 2 3 18
Білорусь 1 3 9 20  1   21       2  21 1 2 7 17
Латвія 1 3 1 21         1 3 1 13     
В.Британія 1 3  22 1 3  12             
Болгарія 1  2 23 1  1 15       1  22     
Італія  4 2 24  2 2  17  2   13         
Н.Зеландія  3 1 25  3   16   1  17         
Канада  2 1 26      1   15  1   19   1  20
Бельгія  2  27  2   18             
Ірландія  2  27  2   18             
Бразилія  1 1 29  1 1  20             
Литва  1  30  1   21             
Еквадор   3 31       3  16         
Люксембург   3 31   2  25           1  20
Венесуела   2 33   1  26   1  17         
Аргентина   1 34       1  17         
Естонія   1 34       1  17         
Індія   1 34   1  26             
Узбекистан   1 34   1  26             

Всього: 370 370 369  97 97 97  88 88 88  97 97 96  88 88 88  
Примітка: З – золоті медалі, С – срібні, Б – бронзові, Р – рейтинг.
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мають 7 перших позицій, проте всі вони стосуються 
окремих змагань з жиму. Так само в жимі двічі від-
значилися команди Угорщини. Представники США 
тричі святкували перемогу в командному заліку 
лише серед жінок.

Ще одним визначальним чинником розпо-
ділу сил у пауерліфтингу є представництво країн 
у таблицях рекордів світу. Як показав аналіз най-
вищих досягнень IPF станом на 15.04.2009 р. [10] 
рекорди світу з пауерліфтингу та жиму як окремої 

Таблиця 2
Загальнокомандні місця відкритих чемпіонатів світу 1999–2008 рр. з пауерліфтингу (триборство) та 

жиму (окрема вправа)

Рік

В
ид

 зм
аг
ан
ь

Ст
ат
ь

Ро
сі
я

Я
по
ні
я

С
Ш
А

П
ол
ьщ

а

Ук
ра
їн
а

Уг
ор
щ
ин

а

Та
йв
ан
ь

Н
ім
еч
чи

на

Ш
ве
ці
я

Н
ор
ве
гі
я

Ф
ін
ля
нд
ія

Ф
ра
нц

ія

1999
Пауерл. ч 1 6 3 4 2        

ж 1 7* 5 21* 6*  2    3  

Жим ч 3 2 5 4 10* 1       
ж 1 5* 8 13* 9*  3 2     

2000
Пауерл. ч 1 4 2 7* 3*        

ж 1 12* 3 н/у 5*  2      

Жим ч 2 5 3 1 8*        
ж 1 4 6 5 8*  3 2     

2001
Пауерл. ч 1 9 3 4 2        

ж 1 13* 4 10 3  2      

Жим ч 4 1 2 3 20*        
ж 4* 1 3 17* н/у  2      

2002
Пауерл. ч 1 8* 4 3 2        

ж 1 н/у 3 15* 2        

Жим ч 2 1 3 5* 8        
ж 1 2 4 8* 22*       3

2003
Пауерл. ч 1 7 4 3 2        

ж 1 8* 2 14* 3        

Жим ч 2 4 5 1 6* 3       
ж 1 5* 2 н/у 10*   3     

2004
Пауерл. ч 1 11 2 3 4*        

ж 1 7 3 н/у 2        

Жим ч 4* 1 2 3 7*        
ж 2 3 1 6* 14*        

2005
Пауерл. ч 1 7 3 2 4*        

ж 1 8* 4 11* 2      3  

Жим ч 1 2 6 3 н/у        
ж 1 5* 3 8* 18*    2    

2006
Пауерл. ч н/у 9 2 1 н/у  3      

ж н/у 4 1 18* н/у  3   2   

Жим ч 2 1 5 3 6*        
ж 1 5* 2 3 4        

2007
Пауерл. ч 1 5 2 4 3        

ж 1 8 4 19* 3  2      

Жим ч н/у 1 4 2 н/у      3  
ж н/у 3 1 4* н/у   2     

2008
Пауерл. ч н/у 4 3 2 1        

ж н/у 4 2  1  3      

Жим ч н/у 1 2 3 н/у        
ж н/у 5* 2 8 н/у 1     3  

1-ші місця 23 7 3 3 2 2
2-гі місця 5 3 12 3 7 5 3 1 1
3-ті місця 1 2 11 9 5 1 5 1 4 1

Примітка: * – чемпіонати, в яких країни були представлені неповними складами; н/у – команди країн 
не брали участь у змаганнях.
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вправи належать представникам 19 країн (табл. 3). 
При чому представництво як у чоловіків, так і у 
жінок є однаковим – по 13 країн. США утримують 
лідерство в рекордах серед чоловіків – їм належить 
14 з 55 рекордів, що становить 25,5%. У жінок 
19 (38,0%) рекордів належить представницям Росії. 
За сумарним показником також лідирують росіяни, 
у яких 28 (26,7%) рекордів, трохи поступаються їм 
представники США – 21 (20,0%). Третій показник 
мають одразу 3 країни: Польща, Україна та Япо-
нія – по 10 рекордів (9,5%). Решта країн має пред-
ставництво у таблицях рекордів від 1 до 5.

Аналіз дат встановлення рекордів показав, 
що деякі з них мають досить солідний „вік” (рис. 1). 

Так, наприклад, деякі рекорди, що належать пере-
важно американським атлетам, датуються ще на 
початком 1980-их років. Особливістю є й те, що 
„найстарішими” виявилися рекорди в тязі, а „най-
молодшими” – в жимі (окрема вправа). Існує ймо-
вірність, що така тенденція може бути наслідком 
того, що останнім часом спортсмени і тренери біль-
ше уваги приділяють вправам пауерліфтингу, в яких 
результативність значно залежить від використання 
спеціального екіпіювання, в той час, коли тяга за-
лишається „проблемною” вправою, в який резуль-
тативність не може вважатися задовільною.

Таким чином, враховуючи основні здобутки 
в пауерліфтингу на міжнародному рівні, до яких 

Таблиця 3
Розподіл рекордів IPF між країнами світу (станом на 15.04.2009 р.)

Рейтинг Країна Чоловіки Жінки Всього
к-ть % к-ть % к-ть %

1. Росія 9 16,4 19 38,0 28 26,7
2. США 14 25,5 7 14,0 21 20,0
3. Польща 9 16,4 1 2,0 10 9,5
3. Україна 6 10,9 4 8,0 10 9,5
3. Японія 6 10,9 4 8,0 10 9,5
6. Швеція 2 3,6 3 6,0 5 4,8
7. Нова Зеландія   3 6,0 3 2,9
7. Тайвань   3 6,0 3 2,9
7. Нідерланди   2 4,0 2 1,9
7. Норвегія 1 1,8 1 2,0 2 1,9
7. Фінляндія 2 3,6   2 1,9
7. Угорщина 2 3,6   2 1,9
13. Бельгія 1 1,8   1 1,0
13. Данія 1 1,8   1 1,0
13. Індія 1 1,8   1 1,0
13. Індонезія 1 1,8   1 1,0
13. Австралія   1 2,0 1 1,0
13. Казахстан   1 2,0 1 1,0
13. Німеччина   1 2,0 1 1,0

Всього: 55 50 105
 

Рис. 1. „Вік” рекордів світу залежно від дати їх встановлення
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віднесено такі показники, як місця в індивідуально-
му та командному заліках і кількість рекордів світу 
за період 1999–2008 рр., визначено 5 груп країн:
І група – 5 країн: Росія (124 золоті медалі + 23 пе-

ремоги в командному заліку + 28 рекордів), 
Японія (42 + 7 + 10), США (37 + 3 + 21), 
Польща (29 + 3 + 10), Україна (26 + 2 + 10);

ІІ група – 9 країн: Казахстан, Нідерланди, Німеч-
чина, Норвегія, Тайвань, Угорщина, Фін-
ляндія, Франція, Швеція, (4–17 золотих ме-
далей + 1–7 загальнокомандних призових 
місць + 1–5 рекордів);

ІІІ група – 9 країн: Австрія, Білорусь, Болгарія, 
Великобританія, Данія, Індонезія, Латвія, 
Словаччина, Чехія (1–4 золоті медалі);

ІV група – 14 країн: Аргентина, Бельгія, Брази-
лія, Венесуела, Еквадор, Естонія, Індія, Ір-
ландія, Італія, Канада, Литва, Люксембург, 
Нова Зеландія, Узбекистан (тільки срібні та 
бронзові медалі);

V група – країни, які поки що не мали нагород у 
зазначений період та не представлені в та-
блицях рекордів.
Висновки.
Узагальнюючи викладене вище, слід відзна-

чити, що розвиток світового пауерліфтингу остан-
нього десятиліття окреслений певними тенденція-
ми, до яких можна віднести наступне:

Вивчення історії формування кожного виду 1. 
спорту і зокрема пауерліфтингу, його соціально-
економічних, правових аспектів та інших важ-
ливих питань надасть матеріал фахівцям не 
тільки для аналізу фундаментальних законо-
мірностей процесу сучасного розвитку системи 
спорту, а й для творчого осмислення та прогно-
зування майбутніх тенденцій і перспектив.
Рівень розвитку та поширення пауерліфтингу 2. 
неоднаково рівномірний в окремих країнах. 
Є країни, в яких більш розвинутий чоловічий 
(Польща), або жіночий (Тайвань, Нідерланди) 
пауерліфтинг. У деяких країнах перевага нада-
ється змаганням у жимі (Японія, Угорщина).
Показники кількості виборених медалей, ко-3. 
мандних місць та встановлених рекордів хоча 
й певною мірою відображають рівень розвитку 
виду спорту в окремій країні, проте не можуть 
повно характеризувати такий стан через те, що 
до активу часто зараховуються здобутки одних 
і тих самих спортсменів, які є рекордсменами 
у декількох номінаціях і навіть вагових катего-
ріях, а також перемагають, або стають призе-
рами на багатьох чемпіонатах світу. Наявність 
окремих видатних спортсменів не може замі-
нити систему розгалуженості пауерліфтингу в 
країні.
Подальші дослідження. Для з’ясування 

більш повного уявлення про стан розвитку пауер-
ліфтингу в країнах світу передбачається розширити 
коло питань, що стосуються цієї проблеми.
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Аннотация. В статье раскрывается использование компьютер-
ных технологий для построения тренировочного цикла квали-
фицированных толкателей ядра. Разработаны рекомендации по 
прогнозированию спортивного результата. Необходимо плани-
ровать объем тренировочных нагрузок на более долгосрочный 
период с учетом комплексного похода. Подход направлен на 
изучение целостной деятельности организма спортсмена к адап-
тации его к запланированным объемам физических нагрузок. 
Нагрузки должны способствовать повышению эффективности 
тренировочного процесса.
Ключевые слова: компьютерные технологии, спортивный ре-
зультат, тренировочный процесс. 
Анотація. Кудряшова Т.І., Коломоєць В.Н. Використання 
комп’ютерних технологій для прогнозування спортивних 
результатів у штовханні ядра. У статті розкривається застосу-
вання комп'ютерних технологій для побудови тренувального ци-
клу  кваліфікованих штовхальників ядра. Розроблені рекомендації 
щодо прогнозування спортивного результату. Необхідно плану-
вати обсяг тренувальних навантажень на більше довгостроковий 
період з урахуванням комплексного підходу. Підхід спрямова-
ний на вивчення цілісної діяльності організму спортсмена до 
адаптації до запланованих обсягів фізичних навантажень. На-
вантаження повинні сприяти підвищенню ефективності трену-
вального процесу.
Ключові слова: комп'ютерні технології, спортивний результат, 
тренувальний процес. 
Annotation. Kudrashova T.I., Kolomoiets V.N. The use of com-
puters technologies is for prognostication of sporting results in 
the shotput. In the article the use of computers technologies opens 
up for the construction of training cycle  of skilled pushrods of ker-
nel. Recommendations are developed on prognostication of sporting 
result. It is necessary to recognize schedule volume of training loads 
for more long-term term with the count of a complex marching. The 
approach is guided on study of integrated activity of an organism 
of the sportsman  to his acclimatization to the planned volumes of 
exercise stresses. Loads should promote increase of effi cacy of train-
ing process.
Keywords: computers technologists, sporting result, training pro-
cess. 
© Кудряшова Т.И., Коломоец В.Н., 2009



89

Введение.
В настоящее время рост достижений в спор-

те и усиливающаяся конкуренция во всех видах 
легкой атлетики вызывает необходимость дальней-
шего поиска и научного обоснования эффективных 
технологий построения тренировочного процесса 
на этапах многолетней подготовки легкоатлетов, в 
том числе и легкоатлетов-метателей. 

Тренировочный процесс квалифицирован-
ных спортсменов все в большей степени начинает 
приобретать характер научно-практического поис-
ка, требуя обоснованного подхода к организации 
и планированию спортивной подготовки, управле-
нию тренировочным процессом, к использованию 
информационных технологий для получения и ана-
лиза информации о деятельности спортсменов [1, 
3, 4, 9]. 

В спортивной науке развитие информаци-
онных технологий нашло свое отражение в раз-
работке разнообразных психодиагностических 
методик, автоматизированных методов функцио-
нальной диагностики, программ для имитацион-
ного моделирования процессов кратковременной и 
долговременной адаптации организма, экспертных 
систем. Это позволяет не только обеспечить диа-
гностику индивидуально-типологических особен-
ностей, оценку функциональной подготовленности 
спортсменов, но и решить задачи имитационного 
моделирования, прогнозирования, проектирования 
отдельных компонентов системы спортивной под-
готовки, а также оценить эффективность трениро-
вочного процесса.

Одним из направлений использования ин-
формационных технологий в подготовке спортсме-
нов высокой квалификации является оценка их 
функционального состояния [6-8 и т]. Наибольшее 
количество публикаций этого направления посвя-
щено контролю за работой сердечно-сосудистой 
системы [2], где была предпринята попытка с по-
мощью ЭВМ оценить уровень спортивного мастер-
ства метателей молота. Проверка показала, что точ-
ность такой «машинной диагностики» составила 
95%. Впоследствии были опубликованы статьи, по-
священные использованию экспертных технологий 
в планировании подготовленности спортсменов:

 - работы М.П. Шестакова и В.М. Зубкова 
[13, 14, 15] об экспертной системе «Аксон», предна-
значенной для планирования подготовки прыгунов 
в длину, высоту, тройным и с шестом;

- статьи Л.А. Хасина и др. [11, 12], в кото-
рых описаны разработанные авторами экспертные 
системы для планирования подготовки бегунов на 
средние дистанции и тяжелоатлетов.

Вместе с тем, обозначенный выше подход 
требуют четкого научного обоснования и экспери-
ментальной апробации, что объясняется сложно-
стью и противоречивостью специфических задач 
спорта (субъект исследования - живой организм) и 
не всегда позволяет формализовать процесс обра-
ботки информации [10, 11]. 

Таким образом, следует отметить, что, ори-

ентируясь на современные теоретико-методические 
и научные положения по организации системы 
комплексного контроля и управления подготовкой 
спортсменов, существует явное противоречие меж-
ду степенью разработанности научно-методических 
положений теории и методики спортивной трени-
ровки и уровнем информационного обеспечения 
системы комплексного контроля и управления в 
спорте.

Работа выполнена по плану НИР Кременчуг-
ского государственного политехнического универ-
ситета имени Михаила Остроградского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - разработать рекомендации 

по построению и управлению тренировочным про-
цессом для квалифицированных толкателей ядра на 
этапе спортивного совершенствования с использо-
ванием компьютерных технологий.

Результаты исследований.  
Характерной особенностью построения си-

стемы подготовки на этапе спортивного совершен-
ствования является преимущественное использо-
вание специализированных средств тренировки, а 
также управление тренировочным процессом с ори-
ентацией на модельные характеристики соревнова-
тельной деятельности (М.Я. Набатникова, 1982; В.Г. 
Никитушкин, 1995; В.Г. Бауэр, 2003). Системообра-
зующим фактором, который определяет структуру 
и содержание процесса специальной физической 
подготовки на этапе спортивного совершенство-
вания, является  достижение спортсменом уровня 
заданного результата. Основная функция специаль-
ной физической подготовки состоит в последова-
тельной интенсификации режима тренировочных 
нагрузок, обеспечивающего адекватные процес-
сы развития и приспособления к специфическим 
условиям целевой соревновательной деятельности. 
Практическим выражением этой функции является 
достижение необходимой функциональной и струк-
турной подготовленности организма спортсмена 
для совершенствования технико-тактического ма-
стерства и планомерного повышения и выполнения 
соревновательного упражнения 

(А.Г. Баталов, 2001). Уровень спортивных 
результатов, достигаемый молодыми толкателя-
ми ядра, должен быть определен главным образом 
объемом нагрузки. При построение спортивной 
тренировки необходимо располагать качественны-
ми и количественными характеристиками его адап-
тационных возможностей к предъявляемым нагруз-
кам (В.Е. Борилкевич, 1982; А.С. Солодков, 1990; 
B.C. Мартынов, 1992; И.Н. Хохлов, 1997). Такой 
подход к пониманию функций целевой физической 
подготовки требует определения состава средств и 
методов тренировочных воздействий, их сходства 
и различия, на которых строится подготовка боль-
шого подготовительно-соревновательного цикла. 
Основой для планирования педагогических воз-
действий, программирования тренировочного про-
цесса является информация, полученная в процессе 
комплексного контроля [5, 9]. Исходя из этого, для 
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исследования и был взят двухгодичный цикл под-
готовки толкательницы ядра 1 разряда.

Планирование спортивной тренировки го-
дичного цикла происходило  в общем виде и опре-
деляло большинство количеств тренировочной на-
грузки. При двухпиковой подготовке за весь период 
тренировочного процесса была произведена мате-
матическая статистическая обработка объемов на-
грузки физической и специальной подготовки спор-
тсмена, определена корреляционная связь между 
показателями физического развития (рост и вес 
тела), показателями выполненной работы и спор-
тивным результатом на этом периоде. 

Корреляционный анализ показал, что на 
показанный спортивный результат при выполнен-
ном объеме работы  наибольшую связь за первый 
пиковый период имеют количество толчков ядра 
различного веса, объем силовой подготовки (дина-
мическая сила и упражнения с отягощениями) и ко-
личество имитационных упражнений (табл. 1). 

Это дало возможность скорректировать и 
спланировать объем нагрузки спортивной подго-
товки спортсмена на второй пик тренировочного 
цикла. В результате чего, при улучшение спортив-
ного результата на 1,34 см, корреляционный анализ 
показал за весь годичный цикл (табл. 2), что вы-
полненный объем запланированной нагрузки недо-
статочный для показа более лучшего ожидаемого 
спортивного результата. 

Причиной этого, на наш взгляд, являются 
субъективные причины, выявленные в ходе трени-
ровочного процесса, как-то: напряженная учеба в 
вузе, влияние окружающей среды на функциональ-
ное состояние организма и т. п.

В целом, корреляционный анализ годично-
го цикла тренировочного процесса исследуемой 
толкательницы ядра натолкнул на идею методом 
линейной регрессии спланировать объемы трени-
ровочной нагрузки для прогнозируемого спортив-
ного результата на следующий год - практически в 

контексте построения нового годичного трениро-
вочного цикла. На рис 1. предлагается, как пример, 
построение прогнозируемого спортивного резуль-
тата на следующий годичный тренировочный цикл 
толкательницы ядра. 

Анализ корреляционных связей выполненно-
го объема и  спортивного результата в течение года 
и за весь годичный цикл дал возможность выявить 
недостатки в определении нагрузки и адаптацион-
ных возможностей спортсмена с последующей кор-
рекцией в планировании тренировочного процесса 
на следующий годичный цикл для выполнения про-
гнозируемого результата.

Исходя из этого, для понимание функций 
целевой физической подготовки и целевой со-
ревновательной деятельности, по отношению к 
которой строится подготовка, требуется новые 
разработки объемов тренировочных нагрузок для 
всех видов физической и специальной спортивной 
подготовки в пределах большого подготовительно-
соревновательного цикла  при использовании ин-
формаций компьютерных технологий методами по-
лучения, хранения, преобразования, обработки.

Одним из метод преобразования была ис-
пользована, линейна регрессия для прогнозиро-
вания спортивного результата, например от коли-
чества выполненных толчок ядра различного веса 
(рис. 2). Это дало возможность распределить по ме-
сяцам количество выполняемых толчков (такая же 
схема разработки и для всех видов подготовки).

Таким образом, были спланированы величи-
ны объемов тренировочных нагрузок физической и 
специальной подготовки на следующий годичный 
тренировочный цикл с последующей практической 
реализацией на учебно-тренировочных занятиях. 
В результате разработанных объемов тренировоч-
ных нагрузок в течение нового годичного цикла 
спортивной подготовки исследуемая спортсменка 
не смогла выполнить запланированных величин и 

 Таблица 1.
Анализ корреляционных связей показателей выполненного объема и спортивного результата двухпикового 

тренировочного процесса.

Виды подготовки Первый пиковой период Второй пиковой период
ноябрь декабрь январь r март апрель май июнь r

Рост, см 180 180 180 180 180 180 180
Вес, кг 106 110 114 0,94 112 113 110 108 -0,82
Количество толчков 
ядра 90 186 273 0,93 267 190 345 468 0,76

Кол-тво вспом-ных 
бросков 60 68 60 -0,35 167 254 160 164 -0,34

Кол-во прыжков 370 490 380 -0,28 758 1000 410 501 -0,75
Метраж бега, м 3,2 5,47 1,24 -0,74 2,28 5,56 4,54 4,803 0,59
Динамическая сила, т 5,2 14,34 27,24 0,97 26,84 18,49 6,24 11,6 -0,95
Отягощения, т 3,6 9,146 10,62 0,78 9,487 8,33 4,03 9,275 -0,50
Имитационные упр-
ния, кол-во 32 198 205 0,66 98 194 92 132 -0,12

Спорт. результат, м 11,56 11,7 12,35 r 11,57 12,06 12,83 12,9 r
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в итоге не был выполнен прогнозируемый спортив-
ный результат. 

Выводы. 
Результат исследований показал, что двух-

годичные исследования при использовании выше 
перечисленных методов информационных компью-

терных технологий  не дают ожидаемого положи-
тельного результата.

Для выполнения  прогнозированного спор-
тивного результата следует планировать объем 
тренировочных нагрузок на более долгосрочный 
период с учетом комплексного похода направлен-

Таблица 2.
Анализ корреляционных связей показателей выполненного объема и спортивного результата за тренировоч-

ный цикл
Виды подготовки ноябрь декабрь январь март апрель май июнь r

Рост, см 180 180 180 180 180 180 180
Вес, кг 106 110 114 112 113 110 108 0,03
Количество толчков ядра 90 160 212 260 316 374 444 0,82
Количество бросков вспомога-
тельных снарядов 60 68 124 167 254 160 164 0,36
Количество прыжков 370 490 380 758 1000 410 501 -0,24
Метраж бега, м 3,2 5,47 1,24 2,28 5,56 4,54 4,803 0,19
Динамическая сила, т 5,2 14,34 27,24 26,84 18,49 6,24 11,6 -0,23
Отягощения, т 3,6 9,146 10,62 9,487 8,33 4,03 9,275 -0,01
Имитационные упр-ния, кол-во 32 198 205 98 194 92 132 0,14
Спорт. результат, м 11,56 11,7 12,35 11,57 12,06 12,83 12,9 r

Рис 1. Линейный график спортивного результата за годичный цикл, и построение линии тренда прогнози-
руемого спортивного результата на следующий годичный цикл
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Рис. 2. Линейная регрессия и прогнозирование спортивного результата на 14-15 метров от выполнения 
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ного на изучение целостной деятельности организ-
ма спортсмена к адаптации его к запланированным 
объемам физических нагрузок, которые бы способ-
ствовали повышению эффективности тренировоч-
ного процесса для прогнозирования и выполнения 
спортивного результата.

Дальнейшие исследования планируются 
провести с учетом долгосрочного тренировочного 
цикла.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 
СТУДЕНТІВ-БАСКЕТБОЛІСТІВ РІЗНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ
Кузьменко О.М.

Запорізька державна інженерна академія
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Анотація. Розглядаються засоби підготовки студентів-
баскетболістів. Вони дозволяють вирішувати загальні й специфіч-
ні задачі фізичного виховання. Особлива доцільність до підбору 
тренувальних засобів обумовлена нестабільним функціонуван-
ням адаптаційних можливостей їх організму. Особливу важли-
вість у цей час мають уміння тренера вибирати засоби впливу та 
вміти правильно оцінювати результати їх застосування. Фізичні 
вправи підбираються відповідно до віку, рівня функціональних 
можливостей, спортивної підготовленості і стану здоров'я. 
Ключові слова: фізичний розвиток, баскетболісти, змагальна ді-
яльність, амплуа гравця.
Аннотация. Кузьменко А.Н. Сравнительная характеристика 
показателей физического развития студентов-баскетболистов 
разной квалификации. Рассматриваются средства подготов-
ки студентов-баскетболистов. Они позволяют решать общие и 
специфические задачи физического воспитания. Особая целе-
сообразность к подбору тренировочных средств обусловлена не-
стабильным функционированием адаптационных возможностей 
их организма. Особую важность в это время имеет умение трене-
ра выбирать средства влияния и уметь правильно оценивать ре-
зультаты их применения. Физические упражнения подбираются 
соответственно возрасту, уровню функциональных возможно-
стей, спортивной подготовленности и состояния здоровья. 
Ключевые слова: физическое развитие, баскетболисты, сорев-
новательная деятельность, амплуа игрока.
Annotatіon. Kuzmenko O.N. Relative performance of 
parameters of physical development of students - basketball 
players of different qualifi cation. Means of preparation of students 
- basketball players are considered. They allow to decide general 
and specifi c problems of physical training. The special expediency 
to selection of training means is stipulated by astable operation of 
adaptive possibilities of their organism. The special importance skill 
of the trainer at this time has to select means of effect and to know 
how to estimate correctly outcomes of their application. Physical 
exercises are selected according to age, a level of functionalities, 
sports readiness and a level of health.
Key words: physіcal traіnіngs, basketball-players, competіtіve 
actіvіty, game specіalіty.

Вступ. 
Сучасне життя штовхає тренерів на по-

шук нових більш ефективних засобів підготовки 
спортсменів-баскетболістів, які дозволяють вирі-
шувати як загальні задачі фізичного виховання, так 
й специфічні до баскетболу. У найближчому май-
бутньому баскетбол може стати одним із ефектив-
них засобів фізичного виховання та оздоровлення 
молоді. Регулярні заняття ним несе добрий оздоров-
чий заряд, а співвідношення різних за характером 
(силових, швидкісно-силових, техніко-тактичних та 
інших) дій дає позитивний вплив на різні системи 
та функції організму спортсменів-баскетболістів.

Існуюча система підготовки баскетболістів 
склалась передусім на основі узагальнення практич-
ного досвіду тренерів. Аналіз з науково-методичної 
літератури показує, що в теорії баскетболу досить 
обгрунтовано вивчені питання технічної підготов-
ки, методика навчання та тренування, розвитку спе-
ціальних якостей, інакше кажучи – чому і як вчити. 
При цьому немає відповіді на головне питання: як 
тренерам реалізувати досягнутий рівень підготов-
леності спортсменів найбільш ефективно під час 
змагань з баскетболу. 
© Кузьменко О.М., 2009
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Найбільше поширення отримало вивчення 
змагальної діяльності, в основі якої лежить розпо-
діл змагальних дій на окремі частини, часові від-
різки або техніко-тактичні варіанти (Л.П. Матвєєв, 
1977, 1991; В.Н. Платонов, 1986, 1997, 2003; М.А. 
Годик, 1988) коли використовується різна ступень 
деталізації з послідовною оцінкою власне змагаль-
них дій, які розглядуються як компоненти даної ді-
яльності. В той же час, засновуючись на положен-
нях загальної теорії діяльності (Л.С. Виготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), дослідники час-
то розглядують рівень діяльності як кількість дій, 
а також послідовність виконання операцій (А.А. 
Красников, 1992).

Робота виконана за планом НДР кафедри фі-
зичного виховання Запорізької державної інженер-
ної академії. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – експериментально обґрунту-

вати можливість ефективного застосування методи-
ки індивідуальної підготовки гравців-баскетболістів 
у студентських командах.

Завдання дослідження
1. Визначити можливості підвищення 

ефективності побудови тренувального процесу 
студентів-баскетболістів на основі застосування ін-
дивідуального підходу.

2. Вивчити індивідуальні особливості пара-
метрів рухової діяльності гравців-баскетболістів 
студентських команд, які визначають специфіку їх 
ігрового амплуа.

3. Дослідити реалізаційну ефективність за-
стосування показників фізичної підготовки, техніко-
тактичних дій, а також психологічних можливостей 
в умовах тренувальної та змагальної діяльності.

Предметом дослідження була методика за-
стосування індивідуальних засобів, спрямованих на 
удосконалення підготовки гравців-баскетболістів 
студентських команд у річному циклі.

Дослідження проводилось за допомогою на-
ступних методів: теоретичний аналіз літературних 
джерел, педагогічного спостереження, педагогічно-
го тестування, фізіологічні, психологічні, матема-
тичної статистики.

Об’єкт дослідження – навчально-
тренувальний та змагальний процеси гравців-
баскетболістів студентських команд у річному ци-
клі.

Результати дослідження. 
Результати обстеження рівня фізичної пра-

цездатності баскетболістів-студентів 17-18 років як 
контрольної так і експериментальної груп, які гра-
ють в командах ЗНУ та ЗДІА (відповідно), дають 
можливість говорити, що всі вони мали приблизно 
однакові показники фізичної підготовленості.

Антропометричні показники, результати ве-
лоергометричних досліджень, а також розрахункові 
величини PWC170 та МПК на один кг маси тіла (екс-
периментальна група), приведено в таблиці 1. Ана-
лізуючи отримані дані контрольної групи (таб. 2) 
слід вказати на те, що ростові показники цієї групи 

та студентів експериментальної групи ЗДІА прак-
тично не відрізняються одне від одного (відповідно 
183,2 см та 183,1 см) на початку дослідження.

Подібні показники одержано для середньої 
маси студентів-баскетболістів команд обох вузів. 
Так, середня вага спортсменів експериментальної 
групи ЗДІА складала 76,3 кг, а команди ЗНУ – 76,2 
кг.

У той же час, слід вказати, що середні по-
казники PWC170 значно менше в експерименталь-
ної групи ніж у спортсменів контрольної групи та 
складають відповідно 1265,1 кгм і 1323,0 кгм. Цей 
показник виник із-за того, що на перший курс ЗНУ 
було прийнято шість студентів які досить професій-
но займались баскетболом у ДЮСШ.

У процесі безпосередньо ігрової діяльнос-
ті фіксувались максимальна та мінімальна частота 
серцевих скорочень (ЧСС). Крім цього, розрахову-
вались сумарна ЧСС (сума серцевих скорочень) за 
час гри та середні їх значення, розміри яких нада-
вали можливість певною мірою судити про рівень 
енерговитрат й інтенсивності навантаження. 

Вимір ЧСС проводились за допомогою спорт-
тестерів PОLAR S 610 та CARDІОSPОRT VLTІMA, 
які дозволяли фіксувати ЧСС безпосередньо в ході 
всієї гри. 

За ходом гри також оцінювались обсяг рухо-
вої діяльності (ходьба, прискорення, стрибки, пере-
сування) та кількість виконаних гравцем технічних 
прийомів (ведення, передачі, кидки).

На початку дослідження представникам обох 
команд було запропоновано зіграти по два тайми 
з чотирьох тренувальної гри. Перед грою гравці 
розім’ялись на протязі 20 хвилин, а потім грали по 
20 хвилин з перервами. У цьому тренувальному за-
нятті спостерігались спортсмени тільки експери-
ментальної групи ЗДІА, так як команда ЗНТУ цю 
гру виграла з рахунком 87 на 69 очок. За 20 хв. гри 
баскетболісти експериментальної групи викону-
вали наступні технічні прийоми: з веденням м’яча 
гравець долає в середньому до 400 м; виконує 53 
передачі з яких на близьку відстань (2-5 м) – 14, пе-
редач на середню відстань (6-10 м) – 25 та 14 пе-
редач на відстань більше ніж 10 м. У нашій роботі 
спостереження здійснювалися за ігровими діями 
студентів-баскетболістів і тому наші дані декілька 
відрізняються від даних одержаних іншими авто-
рами.

Не дивлячись на здається невеликий об’єм 
ігрового навантаження, що виконували на ігровому 
майданчику баскетболісти, дані пульсометрії, які 
отримані під час гри, дають можливість відмітити 
досить значне навантаження, яке одержали учас-
ники за 20 хвилин ігрового часу. В середньому у 
гравців команди ЗДІА зафіксовано ЧСС (X+σ ) на 
рівні 163+4 уд/хв., що дорівнює 81% від максималь-
но можливої ЧСС у цьому віці (максимальна ЧСС 
розраховувалась за формулою 220 – вік гравця).

Не можливо не врахувати і такий момент, що 
при проведенні моніторингу серцевої діяльності в 
різних іграх, як висока емоційність ігрової діяль-
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ності. У результаті ЧСС відбиває не тільки фізич-
ну або фізіологічну напруженість гри, а скоріше 
психо-фізиологічну напругу. У нашому дослідженні 
моніторинг ЧСС проводився під час навчальної гри, 
тому її рівень практично відбивав фізичне наванта-
ження яке одержували спортсмени-баскетболісти 
експериментальної групи.

Висновки. 
У зв’язку з проведеним дослідженням вини-

кає необхідність вирішення комплексу завдань, що 
забезпечують підтримку стану здоров’я та підви-
щення індивідуальної працездатності баскетболіс-

тів. Особлива доцільність до підбору тренувальних 
засобів для студентів-спортсменів цього віку обу-
мовлена нестабільним функціонуванням адапта-
ційних можливостей їх організму. Тому особливу 
важливість у цей час мають уміння тренера виби-
рати засоби впливу та вміти правильно оцінювати 
результати їх застосування.

Суть принципу індивідуалізації в області 
спортивного тренування полягає в тому, що фізичні 
вправи, їх форма, характер, інтенсивність і трива-
лість, методи виконання підбираються відповідно 
до віку і статі тих, що займаються, рівня функціо-

Таблиця 1
Антропометричні та функціональні характеристики баскетболістів 17-18 років, що поступили до ЗДІА 

(експериментальна група n = 14)
№ 
з/п Вік

(років)
Зріст
(см)

Маса
(кг)

PWC170
(кгм)

МПК
розрах. (л/

мін)

PWC170 на 1 
кг маси

МПК (на 1 
кг маси)

1 18 189 80 1267 3,6 16.4 45,0
2 18 190 82 1275 3,7 16,0 45,1
3 17 188 70 1056 3,2 15,0 45,0
4 17 175 70 1300 3,9 18,6 55,4
5 18 188 80 1414 4,1 16,6 48,6
6 18 168 75 1389 4,0 18,5 53,3
7 18 182 70 1334 3,9 18,0 51,7
8 17 174 71 1215 3,9 18,8 54,6
9 17 184 80 1335 3,8 18,6 52,3
10 18 180 80 1313 3,9 16,3 48,5
11 17 190 81 1072 3,2 13,4 38,9
12 17 188 74 1146 3,6  15,4 46,3
13 17 176 70 1315  3,8 18,8 54,8
14 17 161 85 1280 3,7 16,0 45,9

17, 4 183,1 76, 3 1265,1 3,7 16, 8 48, 8
0, 6 15. 0 2, 5 110 0,30 1, 6 4,7

Таблиця 2
Антропометричні та функціональні характеристики баскетболістів 17-18 років, що поступили до ЗНУ 

(контрольна група n = 13)

№ з/п Вік
(років)

Зріст
(см)

Маса
(кг)

PWC170
(кгм)

МПК
розрах. (л/

мін)
PWC170

(на 1 кг маси)
МПК (на 1 
кг маси)

1 17 180 80 1340 3,5 16,2 44,8
2 17 176 72 1358 3,2 15,4 44
3 18 192 88 1260 3,7 16,1 45,2
4 17 178 74 1348 3,6 16,2 45,2
5 18 183 72 1324 3,4 13,8 38,8
6 17 178 70 1362 3,9 16,4 45,2
7 18 169 64 1370 3,8 16,6 52,2
8 17 196 82 1284 3,7 16,0 46,2
9 18 185 79 1310 3,6 15,8 45,4

10 18 182 80 1375 3,5 15,9 46,7
11 17 190 80 1178 3,4 15,2 45,6
12 18 184 74 1358 3,9 16,6 47,1
13 17 188 76 1328 3,8 18,1 53,6

17,5 183,2 76,2 1323,0 3,6 16,0 46,2
0,5 14,6 2,4 117 0,27 1,6 4,1

X
σ

X
σ
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нальних можливостей їх організму, рівня спортив-
ної підготовленості і стану здоров'я. 

Результати дослідження можуть сприяти 
вдосконаленню системи підготовки кваліфікованих 
баскетболістів з урахуванням їх нейродинамічних 
особливостей і вибором адекватного для них ігро-
вого амплуа і стилю спортивної діяльності. 

Перспективи подальших досліджень. На 
перший план виступає пошук нових резервів для 
подальшого підвищення ефективності тренуваль-
ної і змагальної діяльності. 
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ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОІ КУЛЬТУ-
РИ ЗАСОБАМИ СИЛОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
Літус Р.І.

Національний педагогічний університет ім. 
М.П.Драгоманова
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Анотація. У статті висвітлюється проблематика профільного 
навчання старшокласників засобами силової спрямованості. 
Розглянуті питання позитивного впливу атлетичної гімнастики 
на організм підлітків.
Силові вправи приводять до значних змін в білковому обміні 
м’язів. В період відпочинку мускулатура характеризується поси-
ленням синтезу структурних білків. Відповідно спостерігається 
збільшення м’язової маси. Рекомендовано поєднувати розвиток 
сили з розвитком інших якостей. Поєднання вправ різних по 
темпу виконання дає якнайкращий ефект.
Ключові слова: профільні класи, атлетична гімнастика, сила, 
силові здібності, тренування, м’язова сила.
Аннотация. Литус Р.И. Проведение уроков физической куль-
туры средствами силовой направленности в профильных 
классах. В статье освещает проблематика профильного обу-
чения старшеклассников средствами силовой направленности. 
Рассмотрены вопросы положительного влияния атлетической 
гимнастики на организм подростков. Силовые упражнения при-
водят к значительным изменениям в белковом обмене мышц. В 
период отдыха мускулатура характеризуется усилением синтеза 
структурных белков. Соответственно наблюдается увеличение 
мышечной массы. Рекомендовано объединять развитие силы с 
развитием других качеств. Объединение упражнений разных по 
темпу выполнения дает наилучший эффект.
©

Ключевые слова: профильные классы, атлетическая гимнасти-
ка, сила, силовые способности, тренировка, мышечная сила.
Annotation. Litus R.I. Conducting lessons of physical culture by 
facilities of power orientation in the classes of types. The article 
deals with the problems of the type teaching of senior pupils with 
facilities of power orientation. The questions of positive infl uence 
of athletic gymnastics on the organism of teenagers are examined. 
Power exercises result in the considerable changes in protein metabo-
lism of muscles. In a rest period the musculation is characterized by 
intensifying of synthesis of structural proteins. The augmentation of 
muscular mass is accordingly observed. It is recommended to unite 
development of force with development of other qualities. Affi liation 
of exercises different on rate of fulfi lment gives the best effect.
Keywords: classes of types, athletic gymnastics, force, power capa-
bilities, training, force of muscles.

Вступ. 
Впродовж останнього десятиліття справедли-

во ставиться під сумнів ефективність педагогічної дії 
на розвиток фізичних здібностей школярів в умовах 
дворазових занять фізичною культурою на тиждень 
при традиційному їх змісті (Бальсевич В.К., Луби-
шева Л.И., 1995; Кузин В.В., 1998; Губа В.П., 2000; 
Вишневский В.А., 2002; Копилов Ю.А., 2005 та ін.) 
[2].У зв’язку з цим необхідною умовою досягнення 
нової, сучасної якості освіти є оптимізація учбово-
го, психічного і фізичного навантаження, створення 
в школах умов для збереження і зміцнення здоров’я 
учнів, що навчаються за рахунок підвищення пито-
мої ваги інновацій на заняттях фізичною культурою, 
організації моніторингу стану здоров’я дітей і моло-
ді, введення профільного навчання в старшій школі, 
розвиток варіативних освітніх програм, що забезпе-
чують диференціацію і індивідуалізацію навчання, 
впровадження сучасних здоров’язберегаючих тех-
нологій (Лубишева Л.І., 2000; Безруких М.М., 2001; 
Бальсевич В.К., Корунец А.И, Прогонюк Л.Н. та ін., 
2001). Провідним напрямом при перекладі школи в 
новий якісний стан відводиться розробці і впрова-
дженню освітніх технологій з урахуванням регіо-
нального досвіду і місцевих умов. 

Профільне навчання — система організації 
середньої освіти, при якій в старших класах навчан-
ня проходить за різними програмами (профілями) з 
переважанням тих або інших предметів.

У експериментальній програмі 2002 року 
(Матвеев А.П., 2002) з фізичної культури в 10-11 
класах, з урахуванням трьох уроків, указується, що 
одним із завдань цього експерименту є відробіток 
технології планування змісту учбового матеріалу 
по основних розділах програми, формах організації 
учбового процесу, їх наочне насичення і особли-
вості побудови. Розробка і впровадження освітніх 
технологій повинні здійснюватися з урахуванням 
перспективності тієї або іншої моделі навчання. 
Вітчизняна і зарубіжна практика віддає перевагу 
організації технології модульної освіти, яка харак-
теризується випереджаючим вивченням теоретич-
ного матеріалу, алгоритмізацією учбової діяльнос-
ті, завершеністю і узгодженістю циклів пізнання на 
основі блоків – модулів (Лаврентьєв Г.В., 1998; Ря-
бова Л.Ю., 1999; Стефаниди Л.Ю., 2000; Дружкин 
А.В., 2001; Обухова Н.Б., 2002; Чернякова Ю.С., 
2003 ; Бальсевич В.К., 2003).
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Використання атлетичної гімнастики з про-
фесійно - прикладною і оздоровчо-коригуючої 
спрямованості в блочно – модульному варіанті ро-
боти школи, сприятиме підготовці підлітків 16-18 
років до самостійного життя і служби в армії, що є 
актуальним в сучасному суспільстві [8].

Робота виконана згідно плану науково-
дослідної роботи Інституту фізичного виховання 
та спорту Національного педагогічного універси-
тету ім. М.П.Драгоманова. Автором проведено збір 
теоретико-методичного матеріалу з питань пробле-
матики профільних класів та планування занять си-
лової спрямованості .

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробити програми 

для уроків фізичної культури по використанню 
вправ силової спрямованості в профільних класах 
на основі модульно-рейтингової технології оціню-
вання досягнень учнів 16-18 років.

 Завдання дослідження: 
1. Аналіз науково-методичної літератури і 

досвіду передової практики.
2. Виявити морфофункціональні особливості 

розвитку організму учнів 16-18 років, з урахуван-
ням стану здоров'я учнів.

Виходячи з поставленої гіпотези, мети і за-
вдань дослідження, були використані наступні ме-
тоди:

1. Аналіз і узагальнення даних науково-
методичної літератури.

2. Педагогічні спостереження і анкетування.
3. Морфофункціональні методи.
 Об’єкт дослідження - є учбовий процес з 

фізичної культури учнів 11 – 12 класів профільної 
школи.

 Предмет дослідження - програмування уро-
ків фізичної культури з атлетичної гімнастики для 
профільних класів на основі модульно-рейтингової 
технології оцінювання досягнень учнів старшої 
школи.

 Новими є розроблені програми для вправ 
силової спрямованості для учнів 16-18 років про-
фільних класів на основі модульно-рейтингової 
технології оцінювання досягнень учнів старшої 
школи. Вдосконалено критерії оцінювання учнів 
11-12 класів профільної школи з урахуванням мор-
фофункціональних характеристик організму і стану 
здоров'я старшокласників під час навчання атлетич-
ної гімнастики на уроках фізичної культури.

Створені програми можуть використовува-
тися на уроках фізичної культури під час навчання 
вправам силової спрямованості в профільних кла-
сах. Розроблені критерії оцінки досягнень дадуть 
можливість швидко і об'єктивно визначати рівень 
успішності учнів 16-18 років на уроках фізичної 
культури.

Результати дослідження. 
Дослідження визначає низький рівень фізич-

ного стану учнівської молоді, про що свідчать до-
слідження багатьох авторів. Кількість випускників 
шкіл, які є практично здоровими, за даними літера-

тури, складає від 5 до 25 % (А.В. Домашенко, 1998; 
М.І. Злупко, 1997; А.В.Мальований, 1997; В.С. Яз-
ловецький, 2002 та ін.); різноманітні відхилення у 
стані здоров’я має кожний третій першокласник, 
а до завершення навчання у школі це вже кожний 
другий учень (Р.З. Поташнюк, 1995; М.В. Даниле-
вич, 1999). При цьому здоров’я молоді має стійку 
тенденцію до погіршення.

Ряд науковців (Е.С. Вільчковський, 1996; 
Г.В. Ложкін, 1999; О.С. Куц, 2000; Т.Ю. Круцевич, 
2000; Т.П. Вісковатова, 2001) наголошують на недо-
статній мотивації учнів до покращення рівня свого 
фізичного стану. Одним із перспективних напрямів 
вирішення цієї проблеми є формування відповідаль-
ності школярів за свій фізичний стан (Б.М. Шиян, 
2002; В.С. Язловецький, 2002). Це зумовить підви-
щення усвідомленої рухової активності учнів, що у 
свою чергу має призвести до покращення здоров’я 
та підвищення рівня фізичного стану [5].

 Відомо, що процес освоєння будь-яких ру-
хових дій (трудових, спортивних, побутових тощо) 
йде значно успішніше у того, хто займається, має 
сильні, витривалі і швидкі м'язи, гнучке тіло, висо-
корозвинуті здібності управляти собою, своїм тілом, 
своїми рухами. Високий рівень розвитку фізичних 
здібностей - основна база для оволодіння новим ви-
глядом рухових дій, успішного пристосування до 
трудових дій і побутових операцій, і, нарешті, це 
найважливіший компонент стану здоров'я ( Е. П. 
Ільїн, A.M. Тихонов, 1987; А.П. Матвєєв, 1990; В.И. 
Лях, 2002 та ін.).

 Проблема набуває особливого значення в 
даний час, коли змінилася цільова спрямованість 
фізичного виховання, суть якого зводиться до фор-
мування фізичної культури особи, це вимагає пев-
ного знання у сфері духовного і тілесного вдоско-
налення. Знання багатьох підлітків досить низькі в 
цьому плані. У слідство того, що в освітній школі 
практично не звертають уваги на питання форму-
вання фізичної культури.

 В даний час в багатьох школах є достатня 
матеріальна база для самостійних занять атлетиз-
мом. І багато підлітків мають бажання займатися 
вправами з навантаженням. Але недостатній рівень 
методичної підготовленості не дозволяє правильно 
підбирати і складати поурочні програми занять. Іс-
нуючі ж програми занять розроблені в основному 
провідними зарубіжними атлетами в повному об'ємі 
не придатні для застосування в шкільних кухлях ат-
летичної гімнастики. Це пов'язано з тим, що деякі 
вправи для свого виконання вимагають спеціально-
го устаткування, тренажерів. Крім того в цих про-
грамах дається не повний методичний опис вправи, 
що у свою чергу не створює повного уявлення про 
правильну техніку виконання вправи, його значу-
щості і важливості [3].

 В той же час, аналіз літературних джерел 
і результати проведеного дослідження показують, 
що одним з перспективних шляхів підвищення 
рівня фізичної підготовленості школярів старших 
класів є впровадження в ряди молоді науково об-
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ґрунтованих програм для занять атлетичною гім-
настикою.

 Розроблені поурочні програми занять атле-
тичною гімнастикою для школярів старших класів 
значно полегшать самостійну організацію фізичної 
підготовки. І дозволять ефективніше управляти са-
мостійними заняттями атлетизмом, що приведе до 
підвищення рівня фізичної підготовленості і фізич-
ного розвитку хлопців, а також оптимізації режиму 
життя сучасних школярів.

 Соціологічні дослідження і бесіди з підліт-
ками виявили, що одним з найбільш популярних 
видів фізкультурно-оздоровчої діяльності є атле-
тична гімнастика. Підлітки вважають, що атлетич-
на гімнастика є засобом різносторонньої фізичної 
підготовки людини, сприяє поліпшенню здоров'я, 
розвиває силу, формує красиву статуру (Вороб-
йов А.Н., Сорокін Ю.К., 1987; Фильньченков Д.А., 
1994; Щербаков Е.П., 1970). 

 Атлетична гімнастика - система різносто-
ронніх силових вправ, направлених на розвиток 
сили, формування пропорційної фігури і зміцнення 
здоров'я.

 У теорії фізичного виховання поняття «сила» 
виражає одну з якісних характеристик довільних 
рухів людини, які направлені на рішення конкрет-
ної рухової задачі. Виходячи з цього, можна дати 
наступне визначення поняттю «сила». Сила - це 
здатність долати певний опір або протидіяти йому 
за рахунок діяльності м'язів.

 Залежно від рухового завдання і характеру 
роботи опорно-рухового апарату, сила, що проявля-
ється м'язами, набуває специфічних особливостей, 
які стають більш вираженими із зростанням фізич-
ної підготовленості людини.

 Основними, якісно специфічними для різ-
них рухових дій видами прояву сили є: абсолютна, 
швидкісна, вибухова сила і силова витривалість.

 Залежно від режиму роботи м'язів розріз-
няють статичну та динамічну силу. Статична сила 
виявляється тоді, коли м'язи напружуються, а пере-
міщення тіла, його ланок або предметів, з якими 
взаємодіє людина, відсутні. Якщо ж подолання опо-
ру супроводжується переміщенням тіла або окре-
мих його ланок в просторі - це динамічна сила [6].

 У підлітків, що займаються атлетичною гім-
настикою вищі темпи підвищення функціональних 
можливостей серцево-судинною, дихальної сис-
тем, фізичної працездатності, які певною мірою 
залежать як від морфофункціонального розвитку 
організму, так і від цілеспрямованої дії на ці функ-
ції і системи фізичними вправами (Маркосян А.А., 
1982; Аршавский И.А., 1975; Козлов В.И., Соболе-
ва Т.М., 1978; Рапопорт Ж.Ж., 1981).

 Тренування - дія, що систематично по-
вторюється, на функціональні системи організму, 
сприяюче виявленню духовних і фізичних зді-
бностей людини і що забезпечує широкий діапазон 
пристосування до вимог соціально-екологічних 
умов життя; універсальний спосіб вдосконалення 
організму.

 Аналіз даних по зміні показників здоров'я, 
функціонального стану організму, а перш за все 
можливостей серцево-судинною, дихальної сис-
тем, фізичній працездатності у підлітків 16-18 
років дозволяє виявити, що заняття атлетичною 
гімнастикою в блочно-модульному варіанті моде-
лювання уроків з фізичної культурі профільних 
класів з комплексним і цілеспрямованим розви-
тком рухових здібностей робить істотний вплив на 
рівень здоров'я, частоту серцевих скорочень, від-
носну фізичну працездатність і максимальне спо-
живання кисню, в порівнянні з підлітками, що за-
ймаються за комплексною програмою по фізичній 
культурі. Заняття атлетичною гімнастикою зро-
блять позитивний вплив на рівень здоров'я, функ-
ціональні можливості організму підлітків 16-18 
років і сприятимуть підготовці їх до самостійного 
життя.

У розвитку силових здібностей з викорис-
танням атлетичної гімнастики необхідно застосову-
вати методику соматотипів підлітків, на основі яких 
буде здійснюватись диференційований підхід у ви-
значенні об’єму і інтенсивності вправ з наванта-
женням. Реалізація на практиці принципу диферен-
ційованого підходу до розвитку силових здібностей 
у підлітків 16-18 років дозволить виключити нега-
тивний вплив занять з навантаженням на здоров’я, 
підвищить ефективність уроків фізичної культури в 
профільних класах [4].

 В.К. Петров (1984) стверджує, що застосу-
вання вправ силової спрямованості разом з іншими 
засобами сприяє усуненню навіть природжених де-
фектів статури.

 Висновки. 
Наукові дослідження і практика спорту під-

твердили, що правильно організовані заняття, що 
використовують як один із засобів тренування до-
зволяють підвищити функціональні можливості 
сердечно - судинної і дихальної систем учнів спри-
яє вдосконаленню сили, витривалості, швидкості - 
якостей, що визначають успіх у будь-якому вигляді 
спорту (В.К. Петров, 1991).

 У старшому шкільному віці є сприятливі 
умови для розвитку силових якостей хлопців. М’язи 
у них еластичні, мають хорошу нервову регуляцію, 
їх скоротлива здібність і здатність до розслаблення 
великі. Спостерігається швидкий приріст м’язової 
маси. Опорно-руховий апарат здатний витримувати 
значні статистичні і динамічні навантаження. У 16 
років хлопці можуть піднімати і переносити ванта-
жі, рівні вазі власного тіла. Завдяки всьому цьому на 
заняттях з ними доступні в значному об’ємі вправи 
з навантаженням, з опором партнера, з подоланням 
власної ваги (Г.П. Богданов, 1987) [1].

 Таким чином, певний морфофункціональ-
ний стан м’язової системи - найважливіше життєве 
необхідна умова, а рівень його інформативно від-
бивається показником м’язової сили (Е.А. Розумов-
ський, 1984).

 З цього виходить, що для здоров’я необхід-
ний певний морфофункціональний рівень м’язової 
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системи як в цілому (обмінна функція), так і кожній 
з основних м’язових груп - плечового поясу, спини, 
черевного преса і ніг (Я.С. Вайнбаум, 1991).

 Давно помічено, що саме силові вправи, як 
ніякі інші, приводять до значних змін в білковому 
обміні м’язів. В період відпочинку що «пропра-
цювала» такими вправами мускулатура характери-
зується посиленням синтезу структурних білків і, 
отже, збільшенням м’язової маси, значнішим, ніж 
після занять іншими видами фізичної діяльності. 

 Аналізуючи літературу можна відмітити, 
що багато авторів рекомендують поєднувати роз-
виток сили з розвитком інших якостей. Так, напри-
клад, захоплення тільки вправами для розвитку 
сили, може заподіяти для займаючих шкоду (Г.Б. 
Мейксон, 1986). Про небезпеку цього підлітків по-
трібно попередити. Л.Н. Воробйов (1987) радить 
піднімати снаряди в різному темпі. Поєднання 
вправ різних по темпу виконання, дає якнайкра-
щий ефект.

 У всіх джерелах автори вважають, що роз-
виток сили повинен йти паралельно з розвитком 
гнучкості [7].

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у розробці програми для уроків фізичної куль-
тури з використання вправ силової спрямованості в 
профільних класах на основі модульно-рейтингової 
технології оцінювання досягнень учнів 16-18 років.
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Аннотация. В работе доказано, что применение аппаратного 
вибрационного массажа содействует восстановлению организма 
спортсменов и повышению их спортивных результатов. Эффек-
тивность процедур вибромассажа в подготовке высококвалифи-
цированных тяжелоатлетов сохраняется значительно дольше. 
Причина этого может быть объяснена особенностями применяе-
мой спортсменами нагрузки. Относительно небольшая вариа-
тивность основных параметров подготовки новичков позволяет 
им сравнительно быстро адаптироваться к нагрузке. 
Ключевые слова: эксперимент, вибромассаж, процедура, тре-
нировка, утомление, восстановление, показатели, тяжелоатлеты.
Анотація. Маліков М.В., Варвінський Д.В., Варвінська О.П. 
Вплив методу апаратного масажу на процеси відновлення 
і підвищення спортивних показників у системі підготовки 
важкоатлетів. В роботі доведено, що застосування апаратного 
вібраційного масажу сприяє відновленню організму спортсменів 
і підвищенню їх спортивних результатів. Ефективність процедур 
вибромасажу в підготовці висококваліфікованих важкоатлетів 
зберігається значно довше. Причина цього може бути пояс-
нена особливостями застосовуваного спортсменами наванта-
ження. Відносно невелика варіативність основних параметрів 
підготовки новачків дозволяє їм порівняно швидко адаптуватися 
до навантаження. 
Ключові слова: експеримент, вібромасаж, процедура, тренуван-
ня, стомлення, відновлення, показники, важкоатлети. 
Annotation. Маlikov N.V., Varvinskiy D.V., Varvinskiy O.P. In-
fl uencing of method of vehicle massage on processes renewals 
and increases of sporting indexes in the system of preparation of 
heavy athletes. It is proved in work, that application of vehicle vi-
bration massage assists to renewal of organism of sportsmen and in-
crease of their sporting results. Effi cacy of procedures of vibrational 
massage in preparation of competent weight-lifters is preserved much 
longer. The cause of it can be explained by features of a load used by 
sportsmen. Rather small variability of key parameters of preparation 
of green hands allows them to adapt for a load rather quickly.
Key words: experiment, vibromassag, procedure, training, fatigue, 
renewal, indexes, heavyathletics. 

Введение. 
Среди различных факторов, способствую-

щих повышению спортивных результатов, важную 
роль играет увеличение объёма и интенсивности 
тренировочных нагрузок. Однако повышение, как 
объёма, так и интенсивности тренировочных на-
грузок имеет свои физиологические пределы. По 
мнению специалистов во многих видах спорта, а 
в тяжелой атлетике в частности, спортсмены до-
стигли близких к предельным параметрам трени-
ровочных нагрузок. Спортсмены в течение весьма 
продолжительных периодов тренируются почти на 
пределе своих функциональных возможностей, ба-
лансируя между столь желанной высшей спортив-
ной формой и опасностью перенапряжения систем 
организма и возникновения патологических явле-
ний, вызванных большой нагрузкой. В связи с этим 
первостепенное значение имеет активное воздей-
ствие на процессы восстановления после физиче-
ских нагрузок [1,2].

Оптимальное сочетание процессов утомле-
ния и восстановления - физиологическая основа 
постоянной и долговременной адаптации организ-
© Маликов Н.В., Варвинский Д.В., Варвинская О.П. , 2009
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ма к физическим и спортивным нагрузкам. Поэтому 
применение различных восстановительных средств 
и методов после тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок рассматривается как неотъемлемая 
составная часть подготовки спортсменов в тяжелой 
атлетике.

Анализ научных публикаций подтверждает, 
что в настоящее время уже ни у кого не вызывает 
сомнения то, что восстановление - неотъемлемая 
часть тренировочного процесса, не менее важная, 
чем сама тренировка. Поэтому практическое ис-
пользование различных восстановительных средств 
в системе подготовки тяжелоатлетов – чрезвычайно 
актуально, это важный резерв для дальнейшего по-
вышения результативности тренировки, достиже-
ния высокого уровня подготовленности [3,4]. 

Одним из эффективных методов восстанов-
ления в тяжелой атлетике является спортивный 
массаж. Однако при анализе научной литературы 
мы не обнаружили достаточного количества работ 
о влиянии метода аппаратного (вибрационного) 
массажа на процессы восстановления и повышения 
спортивных показателей в процессе подготовки 
тяжелоатлетов. Поэтому практическим заданием 
нашей работы явилось исследование эффективно-
сти применения вибрационного массажа в силовых 
видах спорта.

Работа выполнена согласно плану НДР кафе-
дры физического воспитания Запорожского нацио-
нального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: оценка эффективности 

влияния вибрационного массажа на восстановле-
ние тяжелоатлетов.

Задачи исследования: изучить динамику из-
менения спортивных результатов у тяжелоатлетов 
различной квалификации; проанализировать субъ-
ективные показатели самочувствия спортсменов 
– тяжелоатлетов; оценить эффективность влияния 
вибрационного массажа на восстановительные про-
цессы у тяжелоатлетов различной квалификации.

Методы исследования: 1.Методом контроль-
ного тестирования оценивались следующие спор-
тивные показатели: результаты в сумме двоеборья 
(в очках по таблице Стародубцева); прыжок вверх 
(в см, по В.И.Абалакову). 2.Метод анкетирования 
позволил изучить субъективные показатели само-
чувствия спортсменов: самочувствие, активность, 
настроение (по Н.И.Копысову). 3.Результаты иссле-
дования были обработаны методом математической 
статистики.

Организация исследования. В эксперименте 
участвовало 20 тяжелоатлетов, которые были раз-
делены на 2 группы: мастеров спорта (6 человек), 
и спортсменов II-III разрядов (14 человек). В свою 
очередь каждая группа была разделена на 2 подгруп-
пы – контрольную и экспериментальную. Средний 
возраст мастеров спорта составлял 22,7года, а спор-
тивный стаж - 5,4 года. Средний возраст спортсме-
нов II-III разрядов составлял 16,5 лет, а спортивный 
стаж - 1,2 года.

Применение низкочастотного вибромассажа 
осуществлялось с учетом особенностей трениро-
вочной нагрузки. В большинстве случаев при по-
вышении напряженности тренировочного процесса 
увеличивался объем сеансов вибромассажа различ-
ной частоты.

Восстановительные процедуры вибромасса-
жа применялись через 10—15 мин после окончания 
тренировочных занятий. Основное внимание при 
этом уделялось мышцам, выполнявшим наиболь-
шую работу в тренировке.

Восстановительный вибромассаж исполь-
зовался после наиболее напряженных тренировок, 
включавших упражнения с предельными весами. 
После выполнения нагрузки общего характера при-
менялись сеансы вибромассажа с частотой 15 Гц. 
Вибрационный массаж нами проводился двухци-
линдровым вибрационным аппаратом конструкции 
Н.Н.Васильева.

При проведении сеанса восстановитель-
ного вибрационного массажа частота вибрации 
не превышала 25 Гц, так как, увеличение частоты 
вибрации не способствует ускорению восстанови-
тельных процессов в организме спортсмена после 
тренировочных нагрузок. Мы применяли частоту 
15 и 25 Гц.

Продолжительность восстановительного 
массажа - от 10 до 30 мин. Первые 2—3 сеанса 
проводились не более 10 мин. После первых сеан-
сов время массажа увеличивается до 20—30 мин. 
Систематическое применение вибрационного вос-
становительного массажа способствует тому, что 
нагрузки переносятся значительно легче и спор-
тсмены после тренировки не чувствуют столь силь-
ного утомления, как ранее.

По данным А.Н.Воробьева, успешное 
применение вибрационного массажа на учебно-
тренировочных занятиях при 2-х разовых трени-
ровках в день свидетельствуют о целесообразности 
проведения массажа не только в вечернее время 
после тренировочного дня, но и между трениров-
ками [5].

Продолжительность сеанса восстановитель-
ного вибромассажа между тренировочными заня-
тиями - 10-15 мин. При ежедневных сеансах мы 
чередовали день с вечерним проведением массажа 
с днем, когда массаж проводится между трениро-
вочными занятиями. В недельный цикл подготовки 
включали обычно до 6-8 сеансов восстановитель-
ного вибрационного массажа. При повышении 
степени интенсивности тренировочных нагрузок 
количество сеансов в отдельных случаях достигало 
10—12. Однако на отдельных этапах подготовки, 
особенно в подготовительном периоде, количество 
процедур уменьшали до 3 — 4, так как повышен-
ные дозы восстановительных мероприятий могут 
блокировать адекватную реакцию организма спор-
тсмена на воздействие тренировочной нагрузки. 
Количество непрерывных процедур составляло в 
среднем 4—6, после чего делался перерыв 1—2 дня 
с целью предупреждения адаптации организма к 
вибрационным воздействиям.
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Результаты исследования. 
В начале эксперимента были исследованы 

спортивные показатели и субъективные показатели 
самочувствия (САН) спортсменов эксперименталь-
ной и контрольной групп. Исходные показатели у 
высококвалифицированных тяжелоатлетов и спор-
тсменов II-III разрядов представлены в таблицах 1 
и 2.

Как видно из таблицы 1 и 2 в эксперимен-
тальной и контрольной группах данные спортив-
ных результатов и САН в начале эксперимента 
были практически одинаковыми. После трех меся-
цев экспериментального исследования были полу-
чены результаты.

Анализ полученных результатов показал, что 
эффективность подготовки тяжелоатлетов с исполь-
зованием процедур вибрационного массажа суще-
ственно повышается. Как видно из данных таблицы 
3, в группе высококвалифицированных тяжелоатле-
тов, применявших вибрационный массаж, прирост 
всех изучаемых показателей оказался значительно 
выше, чем у спортсменов, не использовавших его.

У тяжелоатлетов II—III разрядов положи-
тельные изменения спортивных и субъективных 
показателей также оказались наибольшими при 
подготовке с использованием процедур вибромас-
сажа (табл.4). 

Таблица 1
Исходные показатели спортивных результатов и САН, у тяжелоатлетов высокой квалификации экспери-

ментальной и контрольной групп

Исследуемые показатели
Эксперимен-
тальная

группа (M±m)

Контрольная 
группа
(M±m)

Достоверность раз-
личий 

(P)
Результат в сумме двоеборья

(в очках по таблице Стародубцева)
419±18,5 415±20,6 > 0,05

Становая сила (кг) 224±34,7 222±33,4 > 0,05
Сила кисти (кг) 76±8,5 75±8,2 > 0,05

Прыжок вверх (по Абалакову, см) 69,7±2,2 69,6±2,4 >0,05
САН (%) 70,4±5,4 69,2±5,0 > 0,05

Таблица 2
Исходные показатели спортивных результатов и САН у тяжелоатлетов II—III разрядов эксперименталь-

ной и контрольной групп

Исследуемые показатели

Эксперимен-
тальная
группа
(M±m)

Контрольная 
группа
(M±m)

Достоверность   раз-
личий

(P)

Результат в сумме двоеборья
(в очках по таблице Стародубцева)

153±16,4 150±15,8 > 0,05

Становая сила (кг) 154,3±14,9 152,9±13,7 > 0,05
Сила кисти (кг) 54,5±6,7 53,8±6,9 > 0,05

Прыжок вверх (по Абалакову, см) 56,6±3,1 56,4±3,2 >0,05
САН (%) 72,3±4,6 72,5±5,1 > 0,05

Таблица 3
Величина прироста спортивных показателей и САН у высококвалифицированных тяжелоатлетов экспери-

ментальной и контрольной групп в конце эксперимента.

Исследуемые показатели Экспериментальная и 
контрольная группы

Величина прироста
Достоверн. раз-

личий (P)
M±m

Сумма двоеборья (в очках по та-
блице Стародубцева)

1
2

35,4±4,5
24,7±7,3 < 0,01

Становая сила (кг) 1
2

24,3±8,3
16,2±7,2 < 0,01

Сила кисти (кг) 1
2

8,1±2,1
5,0±1,7 < 0,05

Прыжок вверх (по Абалакову, см) 1
2

2,1±1,6
1,6±1,4 < 0,05

САН (%) 1
2

8,2±4,1
2,7±3,6 < 0,01
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Выводы. 
1. Как показали исследования, применение 

низкочастотного вибрационного массажа способ-
ствует значительному повышению эффективности 
подготовки тяжелоатлетов. 

2. Вместе с тем выявлены некоторые разли-
чия в эффективности применения вибрационного 
массажа у тяжелоатлетов разной квалификации. 
Так, эффективность вибромассажа у высококвали-
фицированных тяжелоатлетов оказалась значитель-
но выше, чем у новичков. Причина этого, заключа-
ется в том, что организм начинающего спортсмена 
сравнительно легко справляется с тренировочной 
нагрузкой, поскольку уровень его функционально-
го состояния превосходит уровень, необходимый 
для эффективного освоения выполняемой работы. 
Подготовка же квалифицированного тяжелоатлета, 
прежде всего, зависит от уровня специальной рабо-
тоспособности. Тренировочная нагрузка является 
для него более напряженной, поэтому успешное 
освоение ее без применения эффективных восста-
новительных средств практически невозможно.

3. Эффективность процедур вибромассажа в 
подготовке высококвалифицированных тяжелоат-
летов сохраняется значительно дольше, чем у но-
вичков. Причина этого может быть объяснена осо-
бенностями применяемой спортсменами нагрузки. 
Относительно небольшая вариативность основных 
параметров подготовки новичков позволяет им 
сравнительно быстро адаптироваться к нагрузке. 
Поэтому дополнительные средства, способствую-
щие восстановлению функционального состояния, 
быстро теряют свою эффективность.

4. Оценивая значение изменения спортив-
ных показателей под воздействием вибрационного 
массажа, можно констатировать, что в целом он 
повышает приспособительные реакции организма. 
Вибрационный массаж утомленных мышц с часто-
той 15 Гц равномерно повышает возбудимость и 
лабильность нервно-мышечного аппарата, ускоряя 
процессы восстановления. Воздействие его на не-
утомленные мышцы вызывает менее выраженную 

реакцию организма. Вибрационный массаж с ча-
стотой 25 Гц оказывает стимулирующее влияние. 

Перспективы дальнейших исследований 
предполагают разработку комплексной программы 
восстановления для спортсменов, занимающихся 
тяжелой атлетикой с целью повышения показателей 
спортивной работоспособности.
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ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ЗОШ ПРО 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЯК ВАЖЛИВО-
ГО КОМПОНЕНТУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ: СУЧАСНИЙ СТАН, АСПЕКТИ, 

ДОСВІД
Медвідь А.М., Городинський С.І.

Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича

30

Анотація. Авторами статті проаналізований досвід роботи 
вчителів фізичного виховання ЗОШ м. Чернівці, оприлюд-
нений на засіданні методичного об'єднання (2007-2008 на-
вчальний рік). Методика формування знань ґрунтується на 
загальнопедагогічних положеннях та визначається специфікою 
предмета. Методика повідомлення знань повинна передба-
чати реалізацію міжпредметних зв'язків. Це дозволить кра-
ще зрозуміти причинно-наслідкову залежність між окремими 
компонентами техніки рухової дії та вплив фізичних вправ на 
організм. 
Ключові слова: напрями, самостійні заняття, діяльність, фізична 
культура.
Аннотация. Медведь А.Н., Городинский С.И. Формирование 
знаний учеников общеобразовательной школы о сохранении 
здоровья как важного компонента общечеловеческой куль-
туры: состояние, аспекты, опыт. В статье авторами проанали-
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Таблица 4
Спортивные показатели и САН у тяжелоатлетов II—III разрядов экспериментальной и контрольной 

групп в конце эксперимента

Исследуемые показатели
Эксперименталь-
ная и контрольная 

группы

Величина прироста
Достоверность раз-

личий (P)M±m

Сумма двоеборья (в очках по та-
блице Стародубцева)

1
2

73,7±14,6
69,0±12,4 >0,05

Становая сила (кг)
1
2

66,4±11,9
59,1±10,1 >0,05

Сила кисти (кг)
1
2

15,4±3,5
15,7±3,2 >0,05

Прыжок вверх (по Абалакову, см)
1
2

3,5±1,2
3,2±1,1 >0,05

САН (%) 1
2

9,1±3,8
4,5±2,4 <0,05
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зирован опыт работы учителей физической культуры общеобра-
зовательных средних школ г. Черновцы по выше определенным 
вопросам. Методика формирования знаний основывается на 
общепедагогических положениях и определяется спецификой 
предмета. Методика сообщения знаний должна предусматривать 
реализацию межпредметных связей. Это позволит лучше понять 
причинно-следственную зависимость между отдельными ком-
понентами техники двигательного действия и влияния физиче-
ских упражнений на организм. 
Ключевые слова: направления, самостоятельные занятия, дея-
тельность, физическая культура.
Annotation. Medvid А.M., Gorodinsky S.I. Formation of knowl-
edge of pupils of a comprehensive school about preservation of 
health as important component of universal culture: a condition, 
aspects, experience. In article authors analyse an operational expe-
rience of teachers of physical training of general educational high 
schools Chernovtsy on above certain questions. The procedure of 
formation of knowledge is based to general pedagogical positions 
and defi ned by specifi city of a subject. The procedure of the report of 
knowledge should provide realization of interobject connections. It 
will allow to understand better cause and effect dependence between 
separate ingredients of engineering of motorial action and effect of 
physical exercises on an organism.
Key words: directions, independent employment, activity, physical 
training.

Вступ.
Національна доктрина розвитку освіти в роз-

ділі „Освіта і фізичне виховання – основа для забез-
печення здоров'я громадян” визначає пріоритетним 
завданням системи освіти виховання людини в дусі 
відповідального ставлення до власного здоров'я і 
здоров'я оточуючих як до найвищої суспільної цін-
ності. 

Це здійснюється шляхом розвитку валеоло-
гічної освіти, повноцінного медичного обслугову-
вання, оптимізації режиму навчально-виховного 
процесу, створення екологічно сприятливого жит-
тєвого простору [2].

Головними напрямами фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності визначені за-
безпечення та розвиток фізичного і морального 
здоров'я, комплексного підходу до формування 
розумових і фізичних якостей особистості, вдо-
сконалення фізичної та психологічної підготовки 
до активного життя і професійної діяльності на 
принципах індивідуального підходу, пріоритету 
оздоровчої спрямованості, систематичності та без-
перервності цього процесу тощо [3, с.86-87].

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів відокремлюють уміння: 

самостійно діяти відповідно до вимог здоро-• 
вого способу життя; виконувати комплекси 
вправ і процедур, спрямованих на збереження 
і зміцнення здоров'я; 
організовувати навчання і відпочинок, дотриму-• 
ватися правил харчування. 
Наступними визначені такі уміння: самостійно • 
доглядати за тілом відповідно статі, застосову-
вати найпростіші прийоми самоконтролю під 
час занять фізичними вправами, використову-
вати засоби загартовування [1, с.146-147].
Сучасний етап вивчення проблеми привертає 

увагу вчених і педагогів-практиків. Процес взаємо-
дії фізичного та естетичного виховання розглядає Т. 
Ротерс, аспекти професійного зросту вчителя фізич-
ного виховання аналізують В. Сіткар, Б. Мельнико-

вич. Педагогічний контроль за розвитком рухових 
здібностей школярів вивчався в низці масштабних 
досліджень, серед яких виділяємо дослідження Е. 
Боднаревского (1983), Т. Круцевич (2000), Л Сер-
гієнка (2001) та ін. Фізичний розвиток школярів в 
широкому аспекті вивчає Б. Шиян, І. Васкан, Б. Фа-
дєєв [2, 6, 7].

Дослідження є складовою частиною науково-
дослідницької роботи кафедри фізичної культури і 
спорту Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича „Фізичне виховання насе-
лення України в умовах трансформації суспільно-
го устрою та інтегрування в Європейській освітній 
простір”. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтувати доціль-

ність творчого використання досвіду вчителів фі-
зичної культури в роботу педагогічних колективів 
освітніх закладів України.

 Завдання дослідження – визначити та оха-
рактеризувати методику формування знань про 
збереження власного здоров'я як важливого компо-
ненту загальнолюдської культури учнями ЗОШ м. 
Чернівці, використовуючи досвід роботи вчителів 
фізичної культури ЗОШ міста.

Методологічну основу дослідження ста-
новлять теорія і практика наукового пізнання; по-
ложення про взаємозв'язок та взаємозумовленість 
явищ та доцільність їхнього вивчення в конкретно-
історичних умовах; про єдність національного та 
загальнолюдського; системний, культурологічний, 
особистісно-діяльнісний, правовий підходи.

Результати досліджень.
Метою реалізації освітньої галузі „Здоров'я і 

фізична культура” є формування основи для забез-
печення і всебічного розвитку здоров'я учнів, підви-
щення рівня фізичної підготовленості, формування 
і поліпшення основних життєво важливих рухових 
навичок, умінь і пов'язаних з ними знань. Осно-
вою для формування переконання в необхідності 
самостійних занять фізичними вправами є знання 
про значення занять для всебічного розвитку, під-
вищення фізичної і розумової працездатності, вихо-
вання моральних і вольових якостей. Одних тільки 
фізичних вправ недостатньо для виховання в дітей 
справжньої особистої фізичної культури з широким 
розумінням її суті та закономірностей. 

Саме на основі набутих школярами знань 
досягається усвідомлене опанування рухових дій. І 
навпаки, неусвідомлене виконання вправ — одна з 
основних причин, що не дає змоги зробити фізичну 
культуру супутником життя, сформувати звичку до 
щоденної рухової діяльності. 

Аналіз досвіду роботи вчителів фізичного 
виховання ЗОШ м. Чернівці, оприлюднений на за-
сіданні методичного об'єднання в квітні 2007 року 
дає можливість визначити обсяг знань про збере-
ження власного здоров'я як важливого компоненту 
загальнолюдської культури. Учителі самостійно 
визначають обсяг цих знань і систематизують їх з 
метою:
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сформувати таку систему знань, котра б відпо-• 
відала духові часу;
конкретизувати тематику, відповідно до освітніх • 
завдань і вікових особливостей учнів;
врахувати можливість реалізації теоретичного • 
матеріалу (обсяг, складність) в умовах шкіль-
ного уроку;
передбачити способи поетапного контролю і по-• 
вторення теоретичного матеріалу, що підлягає 
засвоєнню.
Специфічним аспектом уроку фізичної куль-

тури визначено той факт, що на ньому учитель го-
ворить значно менше, ніж на інших уроках. Тим 
важливіше значення кожного вчительського слова, 
його предметність і відповідність завданням, ви-
сунутим у ході фізкультурних занять. Наприклад, 
під час виконання учнями фізичних вправ на під-
тримання постави доцільно підкреслити, що непра-
вильна постава не тільки неестетична, а й змінює 
форму та об'єм грудної клітки, внаслідок чого вну-
трішні органи і системи організму працюють у не-
нормальних умовах, що ускладнює їхній розвиток і 
функціонування, може призвести до захворювань. 
Вивчаючи стрибки в довжину, необхідно нагадати, 
що дальність стрибка залежить від швидкості роз-
бігу, кута вильоту і положення тіла в повітрі. Ці по-
яснення ілюструють наочно, власним прикладом 
або вдалим виконанням учня. 

Отже, знання набувають прикладного харак-
теру, і це одна з їх особливостей у процесі фізично-
го виховання. У випадку, якщо на уроках фізичної 
культури в учнів не формується вміння використо-
вувати отримані знання на практиці, то вони стають 
не чим іншим, як набором відомостей і фактів та 
швидко забуваються. Засвоєні знання повинні до-
помагати учням опановувати вправи, досягати пев-
ного рівня розвитку фізичних якостей і підготовле-
ності, стати опорою у самостійних заняттях. Для 
цього доза знань повинна відповідати конкретній 
дозі практичного матеріалу.

Важливе значення у формуванні переконань 
має власний досвід учнів, для набуття якого доціль-
но створювати ситуації, котрі спонукають учнів до 
засвоєння знань. Наступним результатом вивчення 
означеного досвіду роботи вбачаємо орієнтовний 
обсяг знань учнів, чим можуть скористатися молоді 
вчителі.

У процесі засвоєння знань необхідно виді-
лити три рівні. Проаналізуємо за змістом кожний 
з них. На першому відбувається повідомлення і 
запам'ятовування знань, на другому – їх застосуван-
ня за відомим зразком і на останньому, вищому рівні 
засвоєні теоретичні знання використовуються шко-
лярами в роботі з іншими учнями під час виконання 
різноманітних функцій спортивних активістів.

Необхідні учням знання пропонуємо уза-
гальнити за такими розділами:

вплив фізичних вправ на особистість учня; • 
роль занять фізичними вправами в розвитку • 
форм і функцій організму; техніка фізичних 
вправ і методика їх навчання; 

правила побудови і проведення комплексів вправ • 
і занять загалом; 
загальні відомості про види спорту, поняття і • 
терміни; 
знання, пов'язані з культурою поведінки в колек-• 
тиві, що розкривають морально-етичні аспекти 
фізкультурно-спортивної діяльності; 
знання, що поєднують фізичне виховання з ін-• 
шими сферами діяльності учнів (навчання, пра-
ця, відпочинок тощо) і трансформовані у здо-
ровий спосіб життя кожного школяра.
Водночас треба пам'ятати, що знання, як і 

весь процес фізичного виховання, повинні бути ін-
дивідуалізовані за обсягом і змістом, а їхнє засвоєн-
ня, повинно сприяти постановці завдань, які мають 
значення особисто для кожного учня, і вирішення 
яких активізує його пізнавальну активність.

У практиці широко використовують різнома-
нітні прийоми формування знань. Це – бесіди, ко-
ментування, супроводжуюче пояснення, опис, вка-
зівки, розбори, обговорення тощо. Перед бесідами, 
як звичайно, вивчають рухові дії. Виправлення по-
милок супроводжується вказівками, і це сприяє на-
громадженню необхідної інформації в пам'яті дітей.

Правила самоконтролю запропоновано ви-
вчати на декількох уроках оптимальними за обся-
гом дозами (необхідно залучати знання учнів з від-
повідних розділів шкільного курсу біології). 

Теоретичну інформацію, де це можливо, 
бажано супроводжувати відповідними практич-
ними прийомами. Повтор запропонованих для за-
своєння прийоми самоконтролю розглядаємо як 
обов'язковий. В подібній ситуації є можливість про-
вести експеримент щодо вивчення власного стану 
після певного навантаження.

Підсумковий контроль якості засвоєння 
знань доцільно здійснити в ході іспитів і заліків. 
Пропонуємо такі питання: „Гігієна спортивного 
одягу”, „Як зробити штучне дихання?”, „Як трима-
ти власну вагу в нормі?”, „Основні правила само-
масажу”, „Правила складання комплексу вправ для 
ранкової зарядки”, „Основні умови високого стриб-
ка”, „Від чого залежить дальність стрибка з розбі-
гу?” та інші.

Вагомим компонентом набуття визначеної 
системи знань сприяють міжпредметні зв'язки, їхня 
цінність полягає ще й у тому, що вони є вдалою 
основою для об'єднання дій усіх шкільних педаго-
гів на користь масової фізичної культури. Тут ідеть-
ся не тільки про позакласну роботу, а й про уроки з 
усіх предметів. 

Так, у школах та дитячих садках м. Чернівці 
стало доброю традицією регулярне проведення на 
уроках малювання й у години дозвілля конкурсів 
дитячого малюнка на теми: „Я займаюсь фізичною 
культурою”, „Мій улюблений вид спорту”, „Спорт 
і світ” та ін. 

Рекомендуємо на уроках співів розучувати 
бадьорі спортивні пісні та марші, наповнені роман-
тикою подорожей і спілкування з природою турис-
тичні пісні, їхній психологічний вплив у плані акти-
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візації підлітків вищий, ніж у традиційних лекціях 
і закликах.

Цікаво до теми, що для вчителів фізики і 
математики спорт, рухи – справжній скарб: закони 
кінематики і балістики, геометрія мас тіла і його 
ланок, взаємодія зовнішніх і внутрішніх сил, про-
сторові, часові та ритмічні характеристики рухів, на 
яких можна побудувати захоплюючі дослідження і 
розрахунки. Діти та й самі вчителі зовсім у новому 
світлі відкриють для себе руховий апарат людини, 
закони управління рухами та багато іншого, шляхи 
технічного вдосконалення і встановлення спортив-
них рекордів.

Зміст шкільних програм з природознавства, 
біології, анатомії та фізіології людини зобов'язує 
співпрацювати з фізичною культурою, агітувати за 
її впровадження у повсякденне життя школярів.

Досвід ЗОШ № 22 та 27, де на уроках пра-
ці учні конструюють, виготовляють і ремонтують 
спортивний інвентар, вивчено на методоб'єднанні 
вчителів праці і доведено до керівництва загаль-
ноосвітніми закладами регіону з метою запрова-
дження.

Висновки 
Отже, методика формування знань ґрун-

тується на загальнопедагогічних положеннях та 
визначається специфікою предмета. У процесі 
фізичного виховання, повідомляючи теоретичну 
інформацію, пропонуємо керуватися такими ви-
могами: теоретичний матеріал повинен бути орга-
нічно пов'язаний зі змістом практичної діяльності, 
що зробить знання особливо значущими для учнів. 
Досвідчені вчителі повідомляють теоретичну ін-
формацію в процесі виправлення типових та інди-
відуальних помилок, а вивчення гігієнічних правил 
супроводжують конкретними вимогами у процесі 
засвоєння вправ тощо. Окремі теоретичні дані мо-
жуть подаватись у вигляді 2-3-хвилинних повідо-
млень на початку уроку; повідомлення інформації 
методичного характеру можна супроводжувати за-
писуванням, або роздатковими матеріалами. Ме-
тодика повідомлення знань повинна передбачати 
реалізацію міжпредметних зв'язків, що дозволить 
краще зрозуміти причинно-наслідкову залежність 
між окремими компонентами техніки рухової дії та 
вплив фізичних вправ на організм. З метою зацікав-
лення учнів у набутті знань важливе використання 
методичних прийомів, що активізують пізнавальну 
діяльність учнів (самостійні роботи, самоконтроль, 
взаємоаналіз дій однокласників тощо). Перевірка, 
уточнення та поповнення знань може відбуватись 
у ході будь-якої частини уроку. Отже, знання учнів 
самі собою не є метою, а лише засобом досягнення 
мети фізичного виховання школярів. Терміни пере-
вірки знань учнів встановлює учитель. Критеріями 
оцінки знань є їхня глибина і, головне, використан-
ня у процесі самовдосконалення.

В подальшому вважаємо доцільним розгля-
дати питання співпраці школи з батьками, спортив-
ними школами в аспекті визначеної проблеми.
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Анотація. У статті розглядається стан и проблеми впровад-
жування вправ спортивного характеру (катання на санках та 
ходьба на лижах) розділу „Виховуємо здорову дитину” про-
грами навчання і виховання дітей дошкільного віку „Малят-
ко” в практику роботи дошкільних навчальних закладів м. 
Чернівці. Специфікою фізичного виховання в дитсадку є його 
пріоритетність в освітньо-виховному процесі. Тож усі форми 
фізичного гарту дошкільнят мають здійснюватися як самостійні 
заходи задля оптимальної рухової активності та фізичного роз-
витку дітей. 
Ключові слова: катання на санках, ходьба на лижах, ігрові за-
вдання, потреби, здоров'я.
Аннотация. Михайлович М.М., Чорнокоза Л.В. Факто-
ры использования упражнений спортивного характера в 
физкультурно-оздоровительной работе современного детско-
го учреждения. В статье проанализированы проблемы и аспек-
ты использования упражнений спортивного характера (катания 
на санках и ходьбы на лыжах) раздела „Воспитываем здорового 
ребенка” программы воспитания детей дошкольного возраста 
„Малятко” в практике работы детских учреждений г. Черновцы. 
Спецификой физического воспитания в детсаду является его 
приоритетность в учебно-воспитательном процессе. Итак все 
формы физической закалки дошкольников могут осуществлять-
ся как самостоятельные мероприятия ради оптимальной двига-
тельной активности и физического развития детей. 
Ключевые слова: катание на санках, ходьба на лыжах, игровые 
задания, потребность, здоровье.
Annotation. Michael M.M., Chornokoza L.V. Factors of use of 
exercises of sports character in phisical-improving work of mod-
ern children’s establishment. In article problems and aspekts uses 
of exercises of sports character (driving on luge are analysed and 
walkings on a ski) the unit „We Bring up the healthy child ” programs 
of education of children of preschool age „Maliatko” in practice of 
work of children’s establishments Chernovtsy. Specifi city of physical 
training in a kindergarten is it priority in educational process. So all 
forms of physical quenching of preschool children can be carried out 
as independent provisions for the sake of an optimum motor perfor-
mance and physical development of children.
Key words: driving on luge, walking on a ski, game tasks, require-
ment, health. 
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Вступ.
Пріоритетність освітянської ланки у спра-

ві становлення та розвитку нових суспільних від-
носин цілком очевидна. Прогностичний науко-
вий аналіз тенденцій розвитку освіти засвідчує: 
Україна стане неперспективною серед європей-
ських країн, якщо не обере стратегію удоскона-
лення своєї системи освіти. Отже, правомірно 
наголошувати на зацікавленні нашої держави 
у побудові нових ефективних освітніх систем, 
які б задовольняли запити окремої особистості, 
суспільства та економіки. Адже лише на повно-
цінних громадянах, якими вони стають завдяки 
гідній освіті, тримається здорове, розвинуте й 
гармонійне суспільство. Головна передумова по-
ступу України – стан інтелектуалізації нації, що 
ґрунтується на високому рівні розвитку особис-
тості за провідної ролі освіти.

Зміни пріоритетних напрямів у процесі 
реформування освіти в Україні не можуть стояти 
осторонь дошкілля. Реалії сьогодення спонука-
ють науковців і практичних працівників творчо 
переосмислювати завдання, структуру та зміст 
навчально-виховної роботи з дошкільнятами, її 
організацію, види контролю й оцінки результа-
тів. До того ж необхідність істотних зрушень у 
дошкільній освіті актуалізується вступом до пер-
шого класу школи шестирічних учнів, а отже, за-
безпечення готовності дитини до наступних змін 
у її соціальній позиції має стати одним із провід-
них напрямів діяльності дошкільного навчально-
го закладу (ДНЗ).

У Законі України „Про дошкільну освіту” 
зазначено: період дошкілля є базовим етапом 
фізичного, психологічного та соціального ста-
новлення дитячої особистості, а тому очевид-
ною є пріоритетність фізичного виховання саме 
в цьому віці. В контексті наступності маємо чітко 
усвідомити: фізичне виховання дошкільнят здій-
снюється задля його оздоровчої та обов'язково 
розвивальної функцій, завдяки чому діти набува-
ють фізичної готовності до навчання у школі.

Окремі аспекти розвитку теорії та практи-
ки фізичного виховання дітей дошкільного віку, а 
саме аспекти виховання дітей раннього віку вивча-
ли К.Л.Печора, Г.В. Пантюхіна, Л.Г. Голубєва та ін.; 
умови впровадження фізичної культури в навчально-
виховний процес дошкільної установи аналізували 
С.Я. Лайзане, О.Д.Вікулов, І.М.Бутін, М. Єфимен-
ко, проблемою перспективного планування осно-
вних видів рухів займались Е.С. Вільчковський, Л.І. 
Пензулаєва та інші. Відтак заслуговує на увагу за-
пропонована Н. Гавриш ідея інтеграції різних видів 
діяльності вихованців як оптимізації загальноосвіт-
ньої діяльності [6].

Дослідження є складовою частиною науково-
дослідницької роботи кафедри фізичної культури і 
спорту Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича „Фізичне виховання насе-
лення України в умовах трансформації суспільного 
устрою та інтегрування в Європейській освітній 
простір”. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - визначити стан впроваджу-

вання вправ спортивного характеру (катання на 
санках та ходьба на лижах) розділу „Виховуємо 
здорову дитину” програми виховання дітей до-
шкільного віку „Малятко” в практику роботи 
ДНЗ м. Чернівці з метою оптимізації роботи з фі-
зичного виховання.

Завдання дослідження – визначити су-
часний стан використання спортивних вправ в 
фізкультурно-оздорочій роботі ДНЗ буковинського 
регіону; з метою запровадження оприлюднити до-
свід роботи фізкерівників ДНЗ м. Чернівці.

Методологічну основу дослідження ста-
новлять теорія і практика наукового пізнання; по-
ложення про взаємозв'язок та взаємозумовленість 
явищ та доцільність їхнього вивчення в конкретно-
історичних умовах; про єдність національного та 
загальнолюдського; системний, культурологічний, 
особистісно-діяльнісний, правовий підходи.

Результати досліджень.
Фізична готовність як одна з найголовні-

ших складових загальної готовності до шкільного 
навчання визначається станом здоров'я майбут-
нього першокласника, рівнем його рухових умінь, 
розвитком фізичних якостей, сформованістю са-
мообслуговувальних та культурно-гігієнічних 
навичок, правильної постави, самостійністю і 
творчістю в руховій сфері.

Завдання та зміст фізичного виховання в 
дошкільних навчальних закладах визначаються 
вимогами Базового компонента дошкільної осві-
ти в Україні, чинними програмами розвитку, на-
вчання та виховання дітей дошкільного віку „Ма-
лятко”, „Дитина”, „Українське дошкілля”. 

Цьому слугують розмаїття форм фізвихо-
вання дошкільнят та систематичність його здій-
снення. Колектив кафедри фізичного виховання 
Чернівецького національного університету ім. 
Ю. Федьковича впродовж останніх років співп-
рацює з міським управлінням освіти з питань 
ефективності цієї роботи. Пошук зорієнтованої 
до активної рухової діяльності як педагогічно ке-
рованої, так і самостійної визначено завданням 
цієї співпраці. 

Розроблені педагогами заняття просто 
неба з чіткою спортивною направленістю за тема-
ми: ходьба на лижах, кросова підготовка (розвиток 
витривалості), спортивні ігри (футбол, волейбол, 
софтбол), а також плавання, за допомогою викла-
дачів кафедри фізичної культури та валеології під 
час практики студентів спеціальності „Теорія та ме-
тодика середньої освіти. Фізична культура”. На базі 
ДНЗ № 48 та 42 м. Чернівці, проведено студентську 
практичну конференцію „Модель дня здоров'я в 
дошкільному закладі”. Розроблені рекомендації 
доведено до широкого впровадження фізкерів-
никам і вихователям ДНЗ м. Чернівці, а також 
опрацьовані на засіданнях методичних об'єднань 
дошкільних навчальних закладів у 2007-2008 на-
вчальному році. 
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Цікаві авторські знахідки щодо активного 
впровадження систему фізичного виховання ді-
тей ігрового методу навчання рухових дій, куди 
входять: рухливі ігри та ігри з елементами спорту, 
імітаційні вправи, елементи пластичних етюдів, 
пантоміма та шаради в рухах, танцювальні екс-
промти тощо. Емоційно насичені фізично-ігрові 
вправи стимулюють інтерес дитини до виконан-
ня тих чи інших дій; образність розучуваних ру-
хів сприяє усвідомленому засвоєнню техніки їх 
виконання, що активізує рухову діяльність та фі-
зичний розвиток дошкільнят.

В дошкільному віці закладаються основи 
правильної техніки виконання вправ спортивно-
го характеру, розвиток фізичних якостей, форму-
ються морально-вольові якості, які дозволяють в 
подальшому успішно займатись різними видами 
спорту. 

Програмами виховання в дитячому садку 
„Малятко” і „Дитина” передбачено заняття таки-
ми вправами спортивного характеру: катання на 
санках, ходьба на лижах, ковзанах, плавання, бад-
мінтон та інші. Вони урізноманітнюють діяльність 
дошкільнят, збагачують руховий досвід, сприяють 
підвищенню рівня фізичної підготовки. Найістот-
ніші особливості вправ спортивного характеру-їх 
комплексний вплив на організм дитини [4]. 

Розглянемо деякі вправи спортивного ха-
рактеру та найпростіші способи їхнього вивчення 
дітьми дошкільного віку, а саме катання на сан-
ках та ходьбу на лижах. Необхідно наголосити, 
що саме цими видами спорту разом з батьками 
найчастіше займаються дошкільнята під час про-
гулянок та відпочинку. 

Визначимо оздоровче й виховне значення 
цих видів вправ спортивного характеру: виходя-
чи на гірку, на приклад, з санками, дитина дістає 
певне фізичне навантаження (посилюється кро-
вообіг, процес дихання та обміну речовин). Спус-
каючись з гірки, привчаються переборювати від-
чуття страху, набувають уміння володіти собою, 
отримають емоційне задоволення. Катаючись з 
гірки на лижах, виявляють рішучість, сміливість, 
кмітливість тощо. 

Отже, на тлі позитивних емоцій, отриму-
ваних у процесі фізичного виховання під керівни-
цтвом дорослого, а також власних знахідок і досяг-
нень дитина фізично зростає. Ефективність цього 
зростання забезпечує цілісний розвиток дитячого 
організму, в основі якого лежить безперервний 
взаємозв'язок діяльності всіх органів та систем. 
Крім того, під час катання необхідно дотримува-
тись певних правил безпеки: привчатися чекати 
своєї черги, з'їжджати, коли доріжка вільна та інше. 
А в результаті дошкільнята стають уважнішими, 
дисциплінованими, обережними.

Цікавими, на наш погляд, є рекомендовані 
ігрові завдання, що використовувались на занят-
тях з фізичного виховання, прогулянках в режимі 
установи, прогулянках з батьками, зимових розва-
гах, днях здоров'я. Наводимо деякі з них: „Підніми 

предмет”, „Сніговик”, „Арка”, „Хто швидше”, „ А 
ми далі”. Завдання та ігри на лижах: „Таємничі слі-
ди”, „Ширше крок”, „Пройди у ворітця”, „Ланцю-
жок”, „Три ноги”, „Біатлон”, „Паровоз” та інші [2].

З метою активного залучання батьків до 
участі в навчанні дітей пропонуємо тематичні 
бесіди, практичні заняття, розваги та змагання. 
Адже одним із спонукальних мотивів активізації 
рухової діяльності дитини крім вродженої потре-
би в русі, зацікавленості змістом цієї діяльності, 
визнано наслідування дій однолітків та дорослих, 
бажання досягти певних результатів, можливість 
самоствердитись у тому, що вдається найкраще. 

Наведемо для прикладу схему тематичної 
бесіди з батьками: історія виникнення лижного 
спорту, відомі українські спортсмени; правила до-
бору лиж та палиць за зростом дитини; кріплення 
лиж до взуття, правила переносу лиж; вимоги до 
одягу та взуття; правила зберігання лиж та догляд 
за ними; основи техніки способів пересування на 
лижах, поворотів, гальмуванні, підйому та спус-
ку з гори; методичні рекомендації щодо навчання 
дітей різного віку; правила вибору місцевості для 
занять; рекомендована тематична література [3]. 

За вимогами програм виховання дітей до-
шкільного віку „Малятко” і „Дитина” вправи 
спортивного характеру (ходьба на лижах) роз-
починають навчати в другий молодший групі 
(четвертий рік життя): надівати та знімати лижі, 
ставити їх на місце, ходити на лижах ковзним 
кроком без палиць. Для вихованців середньої 
групи вимоги ускладнюються: ходити на лижах 
одним за одним, виконувати поворот пересту-
панням на місці, вправо і вліво, кругом в обидві 
сторони, підніматись на гірку ступаючим кроком, 
напівялинкою, спускатись з гірки. 

Самостійно брати і ставити лижі на місце; 
знімати і надягати, переносити лижі під рукою. 
Проходити на лижах 800-1200 м. В старшій групі 
до вище вказаних вправ додаються сходження на 
гірку драбинкою й спускання зі схилу в середній 
стійці, відповідно збільшується відстань ходьби 
на лижах до 1,5 км у повільному темпі.

Проаналізуємо стан впроваджування 
вправ спортивного характеру (катання на санках 
та ходьба на лижах) розділу „Виховуємо здорову 
дитину” програми виховання дітей дошкільного 
віку „Малятко” в практику роботи ДНЗ м. Чер-
нівці. За даними статистичного збірнику „Освіта 
Чернівеччини” 2007 року в м. Чернівці працює 52 
ДНЗ, завантаженість дитячих установ становить 
124 на 100 місць. В даних установах працює 18 фіз-
керівників. В достатній кількості стандартне облад-
нання та устаткування, впорядковані та обладнанні 
спортивні майданчики або спортивні зони при кож-
ній установі, організовані окремі спортивні зали 
при 37 установах. 

Висновки. 
Проте, проаналізувавши плани роботи ДНЗ 

за розділами програми „Малятко ”, визначаємо, що 
в 15 дошкільних навчальних закладах проводиться 
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навчання техніці виконання вправ спортивного 
характеру, а саме катання на санках та ходьбі на 
лижах, проводяться зимові розваги та свята, зимові 
лижні переходи, в 12 установах використовується 
катання на санках та зимові пішохідні переходи, 
розваги, а решта установ міста роботу спортивного 
характеру (зимові види спорту) не планують 
взагалі, або планують лише під час прогулянок, 
використовуючи санки, що вихованці принесли з 
дому. 

Причинами педагоги вказують перш за все 
відсутність лижного інвентарю або незадовільний 
його стан, відсутність сучасної методичної літера-
тури, низький рівень особистої підготовки в даних 
вправах. 

Специфікою фізичного виховання в дит-
садку є його пріоритетність в освітньо-виховному 
процесі. Тож усі форми фізичного гарту дошкіль-
нят мають здійснюватися як самостійні заходи за-
для оптимальної рухової активності та фізичного 
розвитку дітей. Водночас цілком правомірно ви-
користовувати різні види рухової діяльності в ході 
реалізації завдань з інших розділів програми. Акту-
алізації знань, умінь та навичок дошкільнят, їхніх 
досягнень у руховій сфері сприяє залучення їх до 
планування та моделювання рухових завдань (на 
прогулянці, під час пішого переходу), варіантів їх 
виконання. 

Активність та самостійність дітей у здобутті 
рухового досвіду сформують у них здатність ви-
робляти ідеї, користуватися власним досвідом, пе-
редбачати результати. Все це позначиться на рівні 
рухової компетентності, на формуванні активної 
життєвої позиції, що стане вагомим надбанням 
для успішного переходу до навчальної діяльності у 
школі. 

Застосування дієвих засобів фізичного гарту 
забезпечує реалізацію діяльнісного компонента фі-
зичної освіти, її розвивальної функції. 

Надалі варто проаналізувати роботу по фор-
мування у дошкільнят уявлень про власний орга-
нізм, про чинники здоров’я, адже свідоме ставлен-
ня до його збереження та зміцнення – прерогатива 
виховного процесу в ДНЗ. 
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Аннотация. В статье изучено влияние спортивной квалифика-
ции и пола на показатели центральной гемодинамики и физи-
ческой работоспособности у спортсменов высокого класса, за-
нимающихся тхеквондо. Выявлено преобладание показателей 
относительной величины физической работоспособности у 
тхеквондисток квалификации 1 разряд-КМС. Тхеквондо по ха-
рактеру мышечной деятельности и трехраундовому соревнова-
тельному поединку весьма близко к боксу. Целесообразно в тре-
нировочном процессе увеличить объем нагрузки, направленный 
на развитие качества выносливости.
Ключевые слова: тхеквондо, мужчины, женщины, центральная 
гемодинамика, физическая работоспособность.
Анотація. Михалюк Є.Л., Сиволап В.В., Ткалич І.В., Чечель 
М.В. Медико-біологічні аспекти тхеквондо. У статті вивчено 
вплив спортивної кваліфікації та статі на показники центральної 
гемодинаміки та фізичної працездатності у спортсменів висо-
кого класу, що займаються тхеквондо. Виявлено переважання 
показників відносної величини фізичної працездатності у тхек-
вондисток кваліфікації 1 розряд-КМС. Тхеквондо за характе-
ром м'язової діяльності й трехраундовому змагальному двобою 
досить близько до боксу. Доцільно в тренувальному процесі 
збільшити обсяг навантаження, що спрямований на розвиток 
якості витривалості.
Ключові слова: тхеквондо, чоловіки, жінки, центральна 
гемодинаміка, фізична працездатність.
Annotation. Мikhaluk E.L., Sivolap V.V., Тkalich I.V., Chechel 
N.M. Medical and biological aspect of taekwondo. Infl uence sports 
qualifi cation and qender on the central hemodynamics and physical 
capacity for work was study in the sportsman, who was occupied 
with taekwondo. Woman, who have qualifi cation 1-KMS, of tae-
kwondo outdo by physical capacity for work, than man accordingly 
qualifi cation. Taekwondo on character of muscle performance and 
three-round to a competitive duel it is rather close to isolation ward. 
Expediently in training process to increase volume of a load, direc-
tional by development of quality of persistence.
Key words: taekwondo, males, females, central hemodynamics, 
physical capacity for work.
 

Введение.
Уровень теоретической и практической под-

готовленности тренера сегодня не может ограничи-
ваться исключительно педагогическими знаниями, 
тем более, что объектом его деятельности является 
человек в своем сложном взаимоотношении со сре-
дой. Теория спортивной тренировки должна бази-
роваться на знании законов физиологии, теории и 
методики физического воспитания и спорта, кото-
рые, как и другие человеческие знания, подверже-
ны эволюции. Назревшие коренные преобразова-
ния теории и методики спортивной тренировки на 
основе последних достижений в биологии, биохи-
мии, физиологии, медицине – один из реальных пу-
тей достижения нашими спортсменами лидерства 
на спортивных аренах [2].

 С получением тхеквондо олимпийской про-
писки [5,8,11 и др.], определена приоритетность 
этого вида восточных единоборств и, соответствен-
но, возникают вопросы подготовки спортсменов 
международного класса, способных завоевать не 
только олимпийские лицензии [5].

 Слабое научно-методическое обеспечение 
учебно-тренировочного процесса во многом сдер-
© Михалюк Е.Л., Сыволап В.В., Ткалич И.В., Чечель Н.М., 
2009
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живает прогресс спортивных достижений тхеквон-
дисток [5,7,11].

 На данный момент, одной из важных научно-
методических задач является обоснование наиболее 
эффективных средств и методов развития двига-
тельных способностей в многолетнем тренировоч-
ном цикле тхеквондисток и естественно, вопросов 
медико-биологического обеспечения и комплексно-
го контроля за тренировочной и соревновательной 
деятельностью.

 Если принять во внимание, что за один со-
ревновательный день тхеквондисту иногда при-
ходится участвовать в 6-7-ми боях, то становятся 
понятными и требования, предъявляемые к уровню 
его кондиционных способностей, и, прежде всего 
к скоростно-силовой подготовке, специальной вы-
носливости, гибкости и т.д. [3,4,11,12 и др.].

 Во время трехраундового поединка тхек-
вондист расходует энергетические внутриклеточ-
ные запасы фосфорсодержащих веществ и каждый 
следующий раунд начинает в состоянии недо-
восстановления, а к концу боя работает больше в 
аэробно-анаэробном режиме. Во время поединка 
постепенно возрастает роль аэробного энергообе-
спечения работающих органов. Незначительное 
увеличение потребления кислорода от второго к 
третьему раунду дает основание предполагать, что 
наращивание интенсивности окислительных реак-
ций в основном приходится на первые два раунда. 
Вероятно во втором и, безусловно, в третьем раунде 
потребление кислорода относительно стабилизиру-
ется. Чем выше уровень утилизации кислорода в 
конце поединка, тем большая по мощности работа 
может быть выполнена. Поэтому совершенствова-
ние систем кислородного обеспечения организма 
тхеквондиста является одним из условий повыше-
ния его работоспособности и решения “проблемы 
третьего раунда” [1,8].

 Тхеквондо – ациклический вид спорта, при 
котором тренировочная работа осуществляется пре-
имущественно в анаэробной и анаэробно-аэробной 
зонах [8]. Несмотря на это спортсменам, наряду с 
подготовкой организма к работе в анаэробных усло-
виях необходима тренировка, обеспечивающая раз-
витие аэробных возможностей организма [1], что 
возможно проконтролировать благодаря определе-
нию показателей физической работоспособности с 
помощью субмаксимального теста PWC170.

 По данным В.И.Павловой с соавт. [8], вели-
чины МПК у тхеквондистов были такими же, как 
и у представителей видов спорта, предъявляющих 
значительные требования к аэробному энергос-
набжению.

 Проблема гендерных различий в спорте 
освещена во многих научных статьях и монографи-
ях. Авторами утверждается, что достоверная разни-
ца в пользу лиц мужского пола установлена в отно-
шении соматических признаков, функциональных 
возможностей и показателей физических качеств. 
Однако данные о различиях среди показателей цен-
тральной гемодинамики и физической работоспо-

собности мужчин и женщин, занимающихся тхек-
вондо, в доступной литературе отсутствуют. 

 В спортивно-медицинской литературе мы 
также не обнаружили работ, в которых бы иссле-
довались показатели центральной гемодинамики и 
физической работоспособности у тхеквондисток.

Работа выполнена согласно плану НИР ка-
федры физической реабилитации с курсом физиче-
ского воспитания Запорожского государственного 
медицинского университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – дать морфофункциональную 

характеристику представителей тхеквондо, выя-
вить особенности центральной гемодинамики и 
физической работоспособности в зависимости от 
спортивной квалификации, а также гендерные раз-
личия среди изучаемых показателей. 

 Материалы и методы исследования. В на-
чале подготовительного периода проведено ком-
плексное обследование, включающее определение 
антропометрических показателей, центральной 
гемодинамики и физической работоспособности у 
70-ти тхеквондистов. Из них 37 мужчин (квалифи-
кации 1 разряд-КМС, 21 человек и 16 спортсменов 
уровня МС-МСМК) и 33 женщины (квалификации 
1 разряд-КМС, 27 человек и 6 спортсменок уровня 
МС-МСМК).

 У тхеквондистов квалификации 1 разряд-
КМС средний возраст составил 16,1±0,5 лет, стаж 
занятий – 6,2±0,5 лет. У тхеквондистов уровня МС-
МСМК средний возраст – 22,4±0,7 лет, стаж занятий 
8,6±0,5 лет. Средний возраст тхеквондисток квали-
фикации 1 разряд-КМС составил 15,8±0,4 лет, стаж 
занятий – 5,1±0,4 лет, а у имеющих уровень МС-
МСМК, соответственно 21,0± 1,8 лет и 6,3±0,7 лет.

 Центральную гемодинамику изучали ме-
тодом автоматизированной тетраполярной рео-
графии по W.Kubiček et al. (1970) в модифика-
ции Ю.Т.Пушкаря с соавт. (1970). Рассчитывали 
ударный и минутный объемы крови (УО, МОК), 
ударный и сердечный индексы (УИ, СИ), общее и 
удельное периферическое сопротивление сосудов 
(ОПСС, УПС).

 Определение физической работоспособно-
сти осуществляли по общепринятой методике на 
велоэргометре с использованием субмаксимального 
теста PWC170 [10] и расчетом относительной вели-
чины физической работоспособности, т.е. PWC170/кг.

 Индекс функционального состояния (ИФС) 
рассчитывали по формуле, предложенной и за-
патентованной нами [9], где учитывалась относи-
тельная величина физической работоспособности, 
индекс Робинсона в состоянии покоя, после II-ой 
физической нагрузки на велоэргометре и на 5-ой 
минуте восстановительного периода. Если ИФС со-
ставляет или превышает 12,0 отн. ед., то состояние 
оценивается как высокое, если в пределах 10,0-11,9, 
то выше среднего, 8,0-9,9 – среднее, 6,0-7,9 – ниже 
среднего, 5,9 и менее – низкое.

 Полученный цифровой материал обрабаты-
вали статистически с применением критерия Стью-
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дента. Все данные представлены как М±m, стати-
стически значимыми считали отличия при p<0,05.

Результаты исследования и их обсужде-
ние.

 Тхеквондисты квалификации 1 разряд-КМС 
имели длину тела 169,8±2,2 см, массу – 56,6±2,2 кг. 
У тхеквондистов уровня МС-МСМК антропоме-
трические показатели составили, соответственно 
180,1±2,1 см и 73,1±3,8 кг. Длина тела тхеквон-
дисток квалификации 1 разряд-КМС составила 
165,1±1,5 см, масса тела – 54,3±1,7 кг, а у спортсме-
нок уровня МС-МСМК, соответственно 165,7±1,9 
см и 57,0±4,3 кг.

 С целью выяснения влияния спортивной ква-
лификации на изучаемые показатели мы провели 
сравнение данных полученных у 21-го тхеквондиста 
квалификации 1 разряд-КМС с 16-ю тхеквондиста-
ми уровня МС-МСМК. Так, у спортсменов квали-
фикации 1 разряд-КМС по сравнению с МС-МСМК 
был достоверно меньше возраст (р<0,0001), стаж 
занятий (р<0,002), длина и масса тела (р<0,003), 
но больше ЧСС в состоянии покоя, соответственно 
64,9±2,1 и 53,7±1,9 уд/мин (р<0,0008), и величина 
СИ, соответственно 2,906±0,087 и 2,615±0,078 л/
мин/м2 (р<0,03). Полученные результаты СИ соот-
ветствуют эукинетическому, у спортсменов квали-
фикации 1 разряд-КМС и гипокинетическому типу 
кровообращения (ТК), у тхеквондистов уровня 
МС-МСМК. Остальные показатели не имели досто-
верных различий. Примечательно, что отсутство-
вали различия среди показателей относительной 
величины PWC170, которые находились на относи-
тельно низком уровне, соответственно 17,15±0,61 
и 18,75±0,54 кгм/мин/кг. Что касается показателя 
ИФС, то его величина составила соответственно 
6,508±0,270 и 6,974±0,348 отн.ед., что соответство-
вало оценке “ниже средней”.

 Подобные сравнения изучаемых показателей 
были проведены нами среди 27-ми тхеквондисток 
квалификации 1 разряд-КМС и 6-ти тхеквондисток 
уровня МС-МСМК. Так, тхеквондистки квалифика-
ции 1 разряд-КМС по сравнению со спортсменками 
уровня МС-МСМК были достоверно моложе, соот-
ветственно 15,7±0,4 и 21,0±1,8 лет (р<0,0002), сре-
ди величин длины и массы тела достоверных разли-
чий не обнаружено. У спортсменок квалификации 1 
разряд-КМС величина ЧСС составила 64,7±2,3 уд/
мин и достоверно не отличалась от величин, полу-
ченных у тхеквондисток уровня МС-МСМК, у ко-
торых она была 58,7±3,1 уд/мин.

 Интегральный показатель центральной 
гемодинамики – СИ у тхеквондисток уровня МС-
МСМК составил в среднем 2,661±0,226 л/мин/м2 
, что согласно классификации Р.Г.Оганова с соавт. 
[6], соответствует гипокинетическому ТК, который 
является наиболее выгодным и формируется под 
воздействием многолетних занятий спортом (стаж 
занятий у них составил в среднем 6,3±0,8 лет). У 
спортсменок квалификации 1 разряд-КМС величи-
на СИ в среднем составила 2,928±0,121 л/мин/м2, 
что соответствует эукинетическому ТК.

 Величина относительного значения показа-
теля PWC170 у спортсменок уровня МС-МСМК пре-
восходила эту величину у спортсменок квалифи-
кации 1 разряд-КМС, соответственно 18,62±0,66 и 
15,02±1,13 кгм/мин/кг, однако эти различия носили 
не достоверный характер.

 Индекс функционального состояния у более 
квалифицированных спортсменок в среднем соот-
ветствовал оценке “ниже средней” (7,012±0,210), 
тогда как у тхеквондисток квалификации 1 разряд-
КМС находился на “низком” уровне – 5,646±0,578 
отн.ед.

 Учитывая всевозрастающий интерес к во-
просу гендерных различий в спорте, мы изучили 
показатели центральной гемодинамики и физиче-
ской работоспособности у мужчин и женщин, за-
нимающихся тхеквондо. С этой целью мы сравни-
вали величины, полученные у 21-го тхеквондиста и 
27-ми тхеквондисток квалификации 1 разряд-КМС, 
а также 16-ти тхеквондистов с 6-ю тхеквондистка-
ми уровня МС-МСМК.

 Результаты гендерного сравнения тхеквон-
дистов квалификации 1 разряд-КМС свидетель-
ствуют об отсутствии достоверных различий по 
возрасту, стажу занятий, длине и массе тела. Среди 
показателей центральной гемодинамики величина 
СИ не имела статистически значимых отличий и со-
ответствовала эукинетическому ТК. Определенный 
интерес вызывают данные физической работоспо-
собности. Величина PWC170/кг была больше у тхек-
вондисток, соответственно 17,15±0,61 и 15,02±0,75 
кгм/мин/кг ((р<0,05). Гендерных значений ИФС у 
спортсменов данной квалификации не обнаружено.

 Аналогичные гендерные сравнения у спор-
тсменов уровня МС-МСМК свидетельствуют о том, 
что тхеквондисты не отличались по возрасту, ЧСС, 
PWC170/кг, ИФС. У мужчин был достоверно больше 
стаж занятий тхеквондо, длина и масса тела. Сред-
ние величины СИ соответствовали гипокинетиче-
скому ТК и практически не отличались среди спор-
тсменов.

 Выводы.
 1.Тхеквондисты уровня МС-МСМК отлича-

ются от спортсменов квалификации 1 разряд-КМС 
большими величинами возраста, стажа занятий, 
длины и массы тела, у них меньше ЧСС и сердеч-
ный индекс соответствует гипокинетическому ТК.

 2. Тхеквондистки уровня МС-МСМК стар-
ше, имеют больший стаж занятий, тенденцию к 
снижению ЧСС, сердечный индекс, соответствую-
щий гипокинетическому ТК и большие величины 
PWC170/кг, чем спортсменки квалификации 1 разряд-
КМС.

 3.Тхеквондисты уровня МС-МСМК не име-
ют гендерных отличий показателей центральной 
гемодинамики и физической работоспособности. 
Тхеквондистки квалификации 1 разряд-КМС име-
ют достоверно большие значения величины PWC170/

кг, чем мужчины аналогичной квалификации.
 4.Учитывая тот факт, что тхеквондо по ха-

рактеру мышечной деятельности и трехраундовому 
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соревновательному поединку весьма близко к бок-
су, с присущей ему “проблемой третьего раунда”, 
считаем целесообразным в тренировочном процес-
се увеличить объем нагрузки, направленный на раз-
витие качества выносливости.

 Перспективы дальнейших исследований 
связаны с последующим изучением влияния тре-
нировочных нагрузок на состояние не только цен-
тральной гемодинамики и физической работоспо-
собности, но и на вариабельность сердечного ритма, 
церебральную гемодинамику, биохимические пока-
затели у тхеквондистов различной спортивной ква-
лификации и пола.

Литература
Волков В.Н. Теоретические основы и прикладные аспекты 1. 
управления состоянием тренированности в спорте. –Челя-
бинск: Факел. -2000. -252 с.
Волков Н.И. Закономерности биохимической адаптации в 2. 
процессе спортивной тренировки./Учебное пособие для слу-
шателей Высшей школы тренеров ГЦОЛИФКа /Н.И.Волков. 
–М., 1986. -63 с.
Лукіна О. Оцінка взаємозв’язку та взаємодії показників 3. 
загальної та спеціальної підготовленості юних тхеквондистів 
//Спортивний вісник Придніпров’я, 2008. -№3-4. 
–С.183-187. 
Лукіна О., Горбенко В. Визначення та аналіз факторної 4. 
структури специфічної рухової підготовленості юних 
тхеквондистів// Спортивний вісник Придніпров’я, 2005. 
-№3. –С.84-87.
Новикова О. Ефективність спеціальних рухових завдань з роз-5. 
витку спеціальних рухових здібностей юних тхеквондистів 
//Спортивний вісник Придніпров’я, 2004. -№5. –С.63-67.
Оганов Р.Г.,Бритов А.Н., Гундаров И.А. и др. Дифферен-6. 
цированный подход к разработке физиологических норма-
тивов и его значение для профилактической кардиологии //
Кардиология. -1984. -№4. –С.52-56.
Павлов С.В. Методика оценки физической подготовленно-7. 
сти тхеквондистов в соревновательных поединках //Теория 
и практика физической культуры, 2003. -№7. –С.15-17.
Павлова В.И., Терзи М.С., Сигал М.С. Соотношение объема 8. 
аэробной и анаэробной тренировочной нагрузки в соответ-
ствии со спецификой энергетических аспектов работоспо-
собности в ациклических видах спорта (на примере тхеквон-
до) //Теория и практика физической культуры, 2002. -№10. 
–С.53-54.
Патент на корисну модель №36013 Спосіб оцінки 9. 
функціонального стану організму осіб, що займаються 
фізичною культурою та спортом /МПК(2006) А61В5/00. 
Михалюк Є.Л., Сиволап В.В., Ткаліч І.В. 10.10.2008. Бюл. 
№19.
Тестирование в спортивной медицине /В.Л.Карпман, 10. 
З.Б.Белоцерковский, И.В.Гудков. –М.: ФИС, 1988. -208 с. 
Эпов О.Г. Тхеквондо: проблемы становления. //Теория и 11. 
практика физической культуры, 1999. -№2. –С.43-44.
Юй Шань. Индивидуализация процесса подготовки ква-12. 
лифицированных тхеквондистов на основе использования 
современных средств контроля// Слобожанський науково-
спортивний вісник, 2008. -№1-2. –С.33-36.

Поступила в редакцию 12.05.2009г.
mikhalyuk@zsmu.zp.ua

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДИТЯЧО-
ЮНАЦЬКОГО ФУТБОЛУ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРЕШЕННЯ
Мозговий О.І.

Запорізький національний університет
33

Анотація. Вивчається проблеми розвитку дитячо-юнацького 
футболу в Україні. Аналізується навчально-тренувальний про-
цес з боку його недостатньої ефективності на початковому етапі, 
тому треба щоб тренер побачив в підготовчому процесі систе-
матичний підхід, принципи і послідовність побудови занять від 
груп початкового навчання до груп вдосконалення. Встановлена 
можливість широкого використання спеціальних технологій на-
вчання в навчальному і тренувальному процесі. Потрібно вико-
нати розмежування між роботою тренерів початкового навчання, 
навчально-тренувальних груп і груп вдосконалення. 
Ключові слова: футбол, тренер, юнаки, тренування, проблема, 
рівень, заняття, підготовка, техніка, тактика.
Аннотация. Мозговой А.И. Проблемы развития детско-
юношеского футбола и пути их решения. Изучается проблемы 
развития детско-юношеского футбола в Украине. Анализирует-
ся учебно-тренировочный процесс со стороны его недостаточ-
ной эффективности на начальном этапе, поэтому нужно, чтобы 
тренер увидел в подготовительном процессе систематический 
подход, принципы и последовательность построения занятий, 
от групп начальной подготовки к группам совершенствования. 
Установлена возможность широкого использования специаль-
ных технологий обучения в учебном и тренировочном процессе. 
Нужно выполнить размежевание между работой тренеров на-
чального обучения, учебно-тренировочных групп и групп совер-
шенствования. 
Ключевые слова: футбол, тренер, юноши, тренировка, пробле-
ма, уровень, занятие, подготовка, техника, тактика.
Annotation. Mozgovoy A.I. Problems of development of nursery 
youthful football and route of their solution. It is studied problems 
of development of nursery youthful football in Ukraine. Educational 
training process from the side of his poor effi cacy on a pioneering 
stage is analysed. It is necessary for trainer to use the systematic 
approach in preparatory process. To use principles and a sequence 
of construction of exercises from bunches of initial preparation to 
bunches of perfecting. The possibility of wide use of special technol-
ogies of learning in educational and training process fi xed. It is neces-
sary to execute delimitation between work of trainers of elementary 
education, educational training bunches and bunches of perfecting.
Key words: football, trainer, youths, training, problem, level, em-
ployment, preparation, technique, tactic.

Вступ.
Футбол стрімко розвивається у всьому світі. 

Це наочно демонструють останні чемпіонати 
світу і Європи, клубні змагання УЄФА і інших 
конфедерацій.

Рівень тренувань і вдосконалення молодих 
футболістів досяг нових висот в багатьох країнах.

Останнім часом ми можемо спостерігати 
значні поліпшення не тільки в області самої гри, 
але і у всьому, що називається ємким словом «інф-
раструктура». Удосконалюються технології вироб-
ництва полів і штучних покриттів, якість футболь-
ного інвентарю. Зростання цін на телевізійні права, 
розвиток маркетингу і спонсорства привертають у 
футбол великі гроші. Важливо раціонально їх ви-
користовувати і зокрема на підготовку молодих да-
рувань. 

Тренер грає в цьому незаперечно важливу 
роль. Ніколи не можна сказати, як складеться той 
або інший матч, хто вийде переможцем у тих або 
інших турнірах. Інтерес до футболу з кожним роком 
зростає не тільки серед хлопчиків, але і серед дівчат, 
по масовості і популярності він випереджає багато 
© Мозговий О.І., 2009
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видів спорту. У футболі є ще одна цінна якість – він 
універсальний.

 Так, систематичні заняття футболом роблять 
на організм усебічний вплив, підвищують загаль-
ний рівень рухової активності, удосконалюють 
функціональну діяльність організму, забезпечуючи 
правильний фізичний розвиток. 

Проблеми сьогодення українського футболу 
багато в чому обумовлені прорахунками в побудові 
тренувального процесу юних футболістів, особливо 
середнього і старшого юнацького віку. Незважаю-
чи на експериментальні дослідження проведених 
з юними футболістами, увагу фахівців продовжує 
приваблювати проблема оптимізації тренувальних 
навантажень у всіх структурних утвореннях [1, 2].

За останній час в Україні та за кордоном ве-
дуться пошуки шляхів і засобів підвищення ефектив-
ності навчання. Це викликано стрімким зростанням 
обсягу науково-технічної інформації і безупинним 
збільшенням числа людей, що навчаються. 

Процес навчання – це взаємозалежна діяль-
ність викладача і його учнів, спрямована на ово-
лодіння знаннями, навичкам й умінням. В процесі 
навчання викладач повинен не тільки повідомляти 
учням ту чи іншу інформацію, але й управляти їх 
активною діяльністю щодо засвоєння знань. Однак 
в практиці традиційного навчання цей процес не за-
вжди оптимально організований. 

Робота виконана за планом НДР кафедри фі-
зичного виховання Запорізького національного уні-
верситету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – проаналізувати проблему роз-

витку дитячо-юнацького футболу в Україні.
Результати дослідження.
Процеси, що відбувалися в наший країні в 

останні двадцять років, торкнулися футболу най-
безпосереднішим чином. На жаль практично зруй-
нованою виявилася система підготовки резервів 
великого футболу, що була свого часу зразком для 
наслідування і запозичена багатьма ведучими фут-
больними державами. Дряхліла і не розвивалася 
спортивна наука, як фундаментальна, так і приклад-
на. Припинили випускати підручники і методичну 
літературу.

Останнім часом футбольні ліги зробили пев-
ні кроки по виправленню ситуації, що склалася. На-
лагоджено навчання тренерів професійних клубів, 
поліпшується матеріально-технічна база.

Перед клубами, у зв'язку з поетапним скоро-
ченням числа легіонерів, поставлена задача вихо-
вання власних кадрів.

Тому, основні положення теорії і методики 
фізичного виховання “Організаційно-методична 
структура учбово-тренувального процесу у фут-
больній школі” заснована на строгому дотриманні 
спадкоємності цілей і задач етапів підготовки, го-
ловною в яких є строга відповідність рівня рухових 
можливостей і фізичної підготовленості юних фут-
болістів ступеня складності технічних прийомів, 
які вивчаються.

Весь процес підготовки резерву розбитий на 
4 етапи відповідно до вікових особливостей юних 
футболістів. На всіх етапах передбачені контрольні 
вимірювання і тестування, що дозволяє оцінювати 
в динаміці ефективність тренувального процесу і 
перспективність кожного футболіста [2].

Довгий час адміністрації футбольних шкіл 
в розділ кута роботи тренерів ставили задачі до-
сягнення спортивного результату на якому-небудь 
змаганні, особливо не турбуючись за передачу своїх 
вихованців в команди майстрів, не звертаючи уваги 
на невідповідність рівня їх підготовленості збіль-
шеним вимогам міжнародного футболу.

Причому засоби для досягнення результату 
вибиралися самі елементарні:

- розвиток фізичних якостей без урахування 
вікових можливостей організму;

- акцент на використання лише простих тех-
нічних прийомів;

- обмеження індивідуальної тактичної ініціа-
тиви і тому подібне.

Тому базова технічна і тактична підготовле-
ність юних футболістів не дозволяє сміливо зробити 
крок у “великий” футбол, створити гідну спортивну 
конкуренцію в клубних командах, в збірних.

Таким чином, стан дитячо-юнацького футбо-
лу, що існує на сьогоднішній день, як резерву фут-
болу головного, наполегливо вимагає перебудови. 

Головною причиною положення, що створи-
лося, на наш погляд є забуття основних положень 
чудово розробленою в нашій країні теорії і методи-
ки фізичного виховання [3].

Не секрет, що зарубіжні юні футболісти, яких 
наші хлопці свого часу обігравали, ставши дорослі-
шими, нерідко беруть своєрідний реванш на рівні 
клубних і збірних команд.

Це багато в чому пояснюється тим, що за-
рубіжні тренери, які працюють з юними спортсме-
нами, не форсують придбання високих фізичних 
кондицій, властивих дорослим футболістам. Вони 
поступово навчають “школі футболу”, враховую-
чи індивідуальні особливості юних футболістів і 
їх рухові можливості. Лише потім, удосконалюю-
чи отриману хорошу технічну оснащеність, у міру 
природного розвитку організму плавно нарощують 
і фізичні навантаження.

Таким чином, рухові можливості учнів, 
складність технічних прийомів, що набувають, і 
швидкість на якій вони виконуються, ростуть пара-
лельно.

Теорія і методика фізичного виховання, за-
снована на вивченні багаторічного практичного до-
свіду в області фізичного виховання, спеціальних 
наукових досліджень в СРСР і за кордоном, на да-
них інших наук - враховує викладені вище за по-
ложення, але, на жаль, багатьма тренерами не вико-
ристовується повною мірою в практичній роботі.

Знайомство з роботою футбольних шкіл, ана-
ліз рівня підготовленості кандидатів і членів збір-
них юнацьких команд підтвердили, що причиною 
положення, що створилося, є не тільки повільна 
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перебудова свідомості тренерського складу і адмі-
ністрації шкіл в необхідності підвищення, в першу 
чергу, якісного рівня технічної і тактичної підго-
товленості юних футболістів. Однобокий підхід 
тренерів до методики в навчально-тренувальній ро-
боті, але і певна невпорядкованість організаційно-
методичної структури навчально-тренувального 
процесу в спортивних школах в цілому [2-4].

Вимоги світового спорту, що постійно рос-
туть, націлюють кожного тренера на пошук нових 
форм організації занять, на використання додатко-
вих резервів для якісного підйому результатів своєї 
роботи.

Виходячи з вищевикладеного, розроблена 
“організаційно-методична структура навчально-
тренувального процесу у футбольній школі”, засно-
вана на дотриманні основних положень вчення про 
планомірно-поетапне формування рухів, розробле-
ного Н.А. Бернштейном, на строгому дотриманні 
спадкоємності цілей і задач етапів підготовки, го-
ловною в яких є строга відповідність рівня рухо-
вих можливостей і фізичної підготовленості юних 
футболістів із ступенем складності технічних при-
йомів, що вивчаються [5-6].

На жаль, більшість тренерів погано уявляють 
собі закономірності багаторічної підготовки футбо-
ліста, а про планування такої підготовки мають і 
зовсім умовне уявлення. Багато в чому тренерська 
робота ґрунтується на особистому досвіді і на само-
освіті, яка у тренера часто відсутня, оскільки сер-
йозних методичних розробок у нас немає, і головне, 
немає аналізу досвіду, накопиченого тренерами, що 
діють, і методистами.

Більш того, деякі принципи підготовки ре-
зерву мають застаріле або навіть помилкове об-
ґрунтування. Рідкісні методичні публікації дуже 
спрощені або просто формальні. Методика техніч-
ної підготовки юних футболістів розроблена по-
верхнево, наявна література відзначає важливість 
теми, що зачіпає, але пропонує єдину і явно просту 
класифікацію методів навчання.

Оскільки проблеми немає, то вона і не об-
говорюється і не вирішується, Парадокс сучасного 
футбольного тренера в тому, що, володіючи достат-
німи знаннями, він працює на найпримітивнішому 
професійному рівні. 

Причин тут, мабуть, декілька:
перша - це невизначеність його праці і небажан-• 
ня підвищувати кваліфікацію; 
друга - це неповажне, якщо можна так сказати, • 
знеособлене відношення до його професійної 
діяльності;
третя - це непрофесійне відношення до роботи • 
безпосередньо самого тренера. 
І тут, на жаль, ми можемо констатувати, що 

футбольні тренери стають все менш професійні.
Тут, звичайно, треба враховувати всі умови, 

характерні для країни в цілому, і наше любитель-
ське відношення до професіоналізму. У цьому, ма-
буть, основні причини низької тренерської культу-
ри. Звичайно, є категорія тренерів, яким явно не 

вистачає елементарних знань і творчого підходу 
до своїх прямих обов'язків, але таких, на щастя, 
одиниці.

Завдяки своїй доступності, футбол в наший 
країні масовий вид спорту, і дивно, що при такій 
масовості футболу якісних зрушень у нас не намі-
чається. Хоча все ж таки треба пригадати призові 
місця в юнацьких чемпіонатах Європи.

Відмітимо, що відставання повільне, але на-
стільки повільне, що відразу незрозуміло, як проти-
стояти йому і за рахунок чого.

В даний час виходить багато книг, що розпо-
відають про футбол. Звичайно, вони необхідні, але 
фахівці і тренери відчувають недолік книг, що роз-
кривають практичні моменти підготовки команд. 
Використовуючи таку базу інформації, можна ко-
піювати старі принципи підготовки початкуючих 
футболістів, але для підготовки гравців для команд 
майстрів цього мало [4, 7]. 

Як це не дивно, у нас склалася своя система 
підготовки гравців, але - на жаль - потрапила в си-
туацію глибокої кризи, яка має як економічне, так 
і наукове коріння. Звичайно, на мій погляд, у нас 
спостерігається дефіцит серйозної наукової теорії, 
і, можна сказати, час серйозного відношення до під-
готовки кваліфікованих футбольних виконавців ще 
не наступив.

Ефект навчання і вдосконалення повністю 
залежить від методики викладання. Якщо воно на 
рівні фізкультурного відношення, то і результати 
ми отримаємо оздоровчого характеру. Безсистемне 
навчання породжує середніх гравців, які у нас є у 
великій кількості.

Специфіка футбольної освіти така, що дитя-
чому тренерові відразу розібратися у всіх методич-
них нюансах підготовки досить складно. На жаль, 
у футбольній освіті не все так просто, і в різні пе-
ріоди навчання необхідно різними шляхами доби-
ватися придбання навику. І якщо для дітей 6-8-річ-
ний процес навчання пройшов якісно і планомірно, 
то в подальших 10 років вони прогресуватимуть в 
улюбленій грі і показуватимуть з року в рік нарос-
таючий результат. Хочемо ми цього або не хочемо, 
але ми вимушені йти по шляху поліпшення якості 
роботи, а не жити з надією знайти талановитого го-
тового футболіст [8].

Перший випуск для тренера більше схожий 
на багаторічний експеримент. Другий і третій - це 
вже творчість і результат.

Висновки.
В теперішній час практично встановлена 

можливість широкого використання спеціальних 
технологій навчання в навчальному і тренувально-
му процесі

Тому головна мета тренувального процесу у 
футболі - це щоб тренер, що діє, побачив в підго-
товчому процесі системний підхід, принципи і по-
слідовність побудови занять.

Якщо ми говоримо про систему, про послі-
довність, то тренерові необхідно знайти закономір-
ності, які мають чіткі орієнтири процесу, де видно 
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повторюваність і динаміка явищ. Тоді ми можемо 
порівняти або побачити рівень результату підготов-
ки гравця. Потрібно виконати розмежування між 
роботою тренерів початкового навчання, навчально-
тренувальних груп і груп вдосконалення. Вдоскона-
лення - це вже вища математика футболу, яку по-
трібно знати і розуміти. Таке визначення не дуже 
науково, але, по суті, воно вірне.

Думка про те, що інші бігають в два рази 
швидкіше, відкидається свідомістю, та і статистич-
ними даними. Розвиватися футбол повинен за раху-
нок внутрішніх резервів і підвищення кваліфікації 
тренерських кадрів. У цьому плані багато вирішень 
фахівців з футболу доводиться сприймати всього 
лише емоційно, і пояснити це, привертаючи розум, 
на жаль, марно. 

Можна констатувати, що футбол завжди по-
чинається вгорі, в середовищі державно-мислячих 
людей і розповсюджується вниз і вшир. Рівень фут-
болу в першу чергу залежить від керівників футбо-
лу, саме від їх уміння використовувати новітні зна-
ння і досвід, якими володіють провідні фахівці.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем розви-
тку дитячо-юнацького футболу.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ МАССАЖА 
ПРИ ТОРСИОННОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВО-

НОЧНИКА
Евгений Мудрик

Классический частный университет г. Запорожья
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения 
методики коррекционного массажа в комплексе физической реа-
билитации при торсионной деформации позвоночника. Приме-
нение методов физической коррекции сопряжено с определен-
ными сложностями в отношении выработки лечебной тактики. 
Это требует от специалиста-реабилитолога высокой квалифи-
кации, опыта, безупречного владения техникой, знания особен-
ностей клиники и дифференциальной диагностики деформаций 
опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: торсия, позвоночник, деформация, коррек-
ция, реабилитация, массаж, методика, биомеханика.
Анотація. Мудрик Євгеній. Особливості методики маса-
жу при торсійній деформації хребта. У статті розглядають-
ся особливості проведення методики корекційного масажу у 
комплексі фізичної реабілітації при торсійній деформації хреб-
та. Застосування методів фізичної корекції сполучено з певни-
ми складностями відносно вироблення лікувальної тактики. 
© Евгений Мудрик, 2009

Це потребує від спеціаліста-реабілітолога високої кваліфікації, 
досвіду, бездоганного володіння технікою, знання особливостей 
клініки й диференціальної діагностики деформацій опорно-
рухового апарата.
Ключові слова: торсія, хребет, деформація, корекція, 
реабілітація, масаж, методика, біомеханіка.
Annotation. Mudryk Eugen. Features of method of massage 
during torsya deformation of spine. The features of conducting of 
method of correction massage in the complex of physical rehabilita-
tion during torsya deformation of spine are examined in the article. 
Application of methods of physical correction conjugates with par-
ticular complexities in the attitude of development of medical tactics. 
It demands of the expert rehabilitation high qualifi cation, experience, 
faultless possession of engineering, knowledge of features of clinic 
and differential diagnostic of strains of a locomotorium.
Key words: torsya, spine, deformation, correction, rehabilitation, 
massage, method, biomechanics.

 
Введение. 
Актуальность работы заключается в том, что 

сегодня занятия с детьми, имеющими торсию по-
звоночника, выдвигаются на первый план, потому 
что это – одно из наиболее часто встречающихся 
деформаций опорно-двигательного аппарата. Про-
цент заболеваемости по данной патологии среди 
школьников составляет до 9. Чаще всего страдают 
девочки (соотношение с мальчиками примерно 6:1), 
что объясняется их менее совершенным физиче-
ским развитием и слабостью мускулатуры (в связи 
с меньшей двигательной активностью) [3, 5, 8].

Торсия относится к довольно распростра-
ненной и тяжелой деформации позвоночника у де-
тей. По данным К.А. Молчанова, эта деформация 
встречается у 1,3% детей, по 3.Г. Галицкой — до 
60—70%, по И.И. Ваковскому — у 53,2%, по 3.В. 
Базилевской — у 26,9%. И.И. Кон указывает на то, 
что с ростом детей у 10,9% их наблюдается про-
грессирование деформации с переходом в тяжелую 
форму. Патогенетическое значение торсии под-
тверждается тем, что торсия позвоночника нередко 
сочетается с прогрессирующим сколиозом [6, 7].

В данный момент можно говорить о малой 
эффективности традиционных методов лечения 
(ЛФК, массаж) деформаций позвоночника, пото-
му, что очень часто она из локального искривления 
переходит, к сожалению, в тяжелое заболевание, во-
влекающее в патологический процесс все наиболее 
важные системы и органы человеческого организма 
[4, 8].

Наиболее целесообразно будет применение 
сегментарно-рефлекторного массажа в комплексе с 
традиционной ЛФК и классическим массажем, так 
как только этот вид массажа воздействует непосред-
ственно на все элементы позвоночника, улучшая 
питание, кровоснабжение всего позвоночного стол-
ба с его позвонками, мышцами, связками и межпоз-
вонковыми дисками. Сочетание этих методов тра-
диционных и нетрадиционных необходимо, потому 
что только начальные признаки деформации могут 
подлежать полному излечению [1, 2, 3, 7].

Работа выполнена за планом НИР кафедры 
физической реабилитации Классического частного 
университета города Запорожья.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы состоит в разработке коррек-
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ционной методики массажа, которая может быть 
использована для повышения эффективности физи-
ческой реабилитации детей с торсионной деформа-
цией позвоночника.

Задачи исследования:
Разработать коррекционную методику массажа 1. 
для детей с торсионной деформацией позво-
ночника. 
Дать практические рекомендации по использо-2. 
ванию методики массажа для проведения кор-
рекционных занятий.
Результаты исследования. 
Массаж используется в комплексном лече-

нии деформаций позвоночника, как средство, спо-
собствующее укреплению мышц, а также оказы-
вающее общеукрепляющее действие.

Общепризнанны некоторые принципы про-
ведения массажа при торсии позвонков:

— дифференцированное воздействие на 
мышцы спины: укороченные, напряженные мышцы 
на стороне вогнутости позвоночника растягивают и 
расслабляют, а на стороне выпуклости выполняют 
тонизирующие, стимулирующие приемы на растя-
нутых мышцах;

— дифференцированное воздействие на уко-
роченные и растянутые мышцы груди, живота, яго-
диц, конечностей;

— выявление гиперальгических зон, локаль-
ных мышечных гипертонусов, уплотнений в виде 
тяжей, узелков в тканях и воздействие на эти об-
разования методиками сегментарно-рефлекторного 
и точечного массажа.

Массажист должен быть подробно проин-
структирован врачом в отношении задач и мето-
дики массажа конкретно для каждого больного и 
нацелен на то, чтобы его действия способствовали 
выполнению общей задачи лечения. Курс массажа 
не должен состоять из повторяющихся стереотип-
ных процедур. В начальный период лечения, на 
этапе мобилизации искривления, выполняется ин-
тенсивный массаж поверхностных тканей с целью 
повышения общего тонуса организма, активизации 
репаративных процессов, мягкий массаж мышц с 
целью устранения локальных мышечных гиперто-
нусов, миодистрофических изменений.

На этапе коррекции деформации и стабили-
зации достигнутой коррекции массаж становится 
более глубоким, интенсивным и продолжительным, 
достигается растяжение укороченных, спазмиро-
ванных мышц и повышение тонуса, сокращение 
растянутых мышц, уделяется больше внимания 
массажу мышц груди, живота, шеи, ягодиц, при 
необходимости нижних конечностей, что способ-
ствует закреплению вырабатываемого нового дви-
гательного стереотипа.

Применяемая нами методика массажа имеет 
некоторые отличительные особенности:

— в использовании специальных положений 
пациента, способствующих коррекции деформации 
позвоночника;

— из всего разнообразия технических прие-
мов отобран минимум наиболее эффективных эко-
номичных движений;

— высота массажного стола уменьшена 
(ниже уровня вытянутых пальцев опущенных рук) 
для того, чтобы массажист мог использовать вес 
своего тела и активную работу ног для обеспечения 
достаточной силы движений. Стол должен быть 
установлен таким образом, чтобы массажист мог 
свободно перемещаться вокруг него.

Рассмотрим особенности нашей методики на 
примере лечения одной из наиболее часто встречаю-
щихся форм деформации — грудной и поясничной 
торсии позвоночника с направлением выпуклости 
поясничной дуги влево, а грудной — вправо.

Процедура массажа проводится в следую-
щем порядке:

1. Укладывают пациента на живот, руки 
вдоль тела, голова повернута в сторону, противо-
положную ротации шейного отдела позвоночника, 
обусловленной торсионной деформацией. Под го-
леностопные суставы подкладывают валик. Масса-
жист встает слева от стола под углом 45 градусов к 
нему на уровне таза пациента; ноги слегка согну-
ты и широко расставлены — левая впереди, пра-
вая сзади. Начинают с продольного поглаживания 
одновременно обеих половин спины — движения 
плавные, ритмичные, длинные — вдоль всего по-
звоночника выполняются за счет слаженного дви-
жения рук, корпуса и ног. Постепенно переходят от 
поверхностного к более глубокому поглаживанию, 
используя плоскостной и обхватывающий вариан-
ты. Особое внимание уделяется массажу параверте-
бральних областей.

2. Затем выполняют глубокое трение ребром 
ладони с отягощением — длинными движения-
ми вдоль позвоночника в темпе — одно движение 
за 1—1,5 секунды, поочередно слева и справа, по 
10—12 движений с каждой стороны. (Недопустимо 
жесткое давление на костные выступы).

3. Затем массажист встает перпендикуляр-
но к столу, ноги слегка согнуты, расставлены на 
расстояние двойной ширины плеч. Основанием 
правой и ребром левой ладони захватывает кожно-
подкожную складку возможно большей толщины 
и встречными круговыми движениями — правая 
к себе, левая — от себя, растирает складку между 
ладонями; правая ладонь одновременно осущест-
вляет разминание подлежащих мышц скользящим 
давлением. Движения должны быть плавными, 
ритмичными, контакт массирующих ладоней с тка-
нями — постоянным. Перемещение возможно как 
в каудальном, так и в краниальном направлении, 
поэтому начинать выполнение приема можно и 
с поясничного, и с верхне-грудного отдела позво-
ночника. Выполняют по 3—4 «прохода» с каждой 
стороны. После каждого прохода выполняется 1—2 
продольных гребнеобразных поглаживания. Ближ-
няя и дальняя сторона обрабатываются из одного 
положения. Более жесткий вариант приема: с ис-
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пользованием вместо основания правой ладони 
проксимальных межфаланговых суставов, как в 
гребнеобразном приеме. На этот прием уходит 6—8 
минут.

После выполнения первых трех приемов 
должно появиться чувство тепла и легкая гипере-
мия кожи спины.

Затем оценивают состояние трапециевидных 
мышц. Если выявляется асимметрия тонуса верх-
ней порции трапециевидных мышц, укороченную 
напряженную мышцу растягивают, выполняют 
приемы мягкого плавного разминания, а рассла-
бленную — разминают резкими отрывистыми на-
давливаниями, оттягиваниями, пощипываниями.

При вялости ягодичных мышц выполняется 
поглаживание, растирание и глубокое разминание 
ягодичной зоны.

4. Затем массажист укладывает больного 
на правый бок лицом к себе. Под грудную клетку 
подкладывает плотную подушку толщиной 6—8 
см. Правое предплечье — под головой, левая рука 
вытянута вперед. Левая нога слегка согнута, лежит 
впереди правой (это создает небольшой вентраль-
ный наклон). На правой ноге в области голено-
стопного сустава закрепляется браслет. К браслету 
прикреплен шнур с крюком, на крюк навешиваются 
мешочки с песком. Вес мешков составляет 10—20% 
от веса пациента.

Массажист устанавливает основание правой 
ладони на медиальный край правого разгибателя 
спины на уровне L-Y — S-I, второй — пятый паль-
цы поддерживают латеральный край; используя вес 
тела, плавными ритмичными движениями, направ-
ленными вертикально вниз оттягивает мышцу от по-
звоночника, постепенно продвигаясь краниально до 
верхнепоясничного отдела «переступанием» с тено-
ра на гипотенор (3—4 прохода за 5—7 минут). После 
этого выполняется разминание основанием ладони 
левого разгибателя спины на поясничном уровне 
резкими отрывистыми ритмичными толчками (2—3 
минуты). В этом же положении выполняется массаж 
и растягивание большой грудной мышцы. 

5. Затем больной ложится на левый бок, под 
поясницу подкладывается валик, левая рука вы-
тянута вперед, правое предплечье упирается в по-
верхность стола, фиксируя вентральный наклон; 
груз, составляющий 10—15% от веса пациента, 
закрепляют на левой руке аналогично креплению 
на ноге. Массажист переходит к другой стороне 
стола. Выполняется оттягивающее разминание ле-
вого разгибателя спины на уровне грудного отде-
ла таким же способом, как на поясничном уровне 
(3—4 прохода за 5—7 минут); разминание пpaвого 
разгибателя спины на грудном уровне выполняется 
резкими отрывистыми ритмичными движениями 
(2—3 минуты). 

Интенсивность выполнения приемов подби-
рается соответственно общему состоянию и степе-
ни физического развития пациента. Недопустимы 
болезненность, образование кровоподтеков.

Массажист не должен пытаться корректиро-
вать деформацию позвоночника — это является ис-
ключительной компетенцией врача.

Желательно проводить не менее 2-х курсов в 
год, включающих 20—25 процедур с постепенным 
увеличением длительности от 15—20 минут на пер-
вых процедурах, до 40—50 минут к 8—10 проце-
дуре.

Разработанная методика коррекционного 
массажа может быть применена в лечебных и оздо-
ровительных учреждениях для лечения и предупре-
ждения развития деформаций позвоночника. Реко-
мендуемую методику массажа следует применять в 
комплексе с сегментарным массажем позвоночника 
и лечебной гимнастикой для укрепления мышеч-
ного корсета спины и закрепления коррекционного 
эффекта.

Перспективы дальнейших исследований 
предусматривают разработку комплексной про-
граммы физической реабилитации при торсионной 
деформации позвоночника.

Выводы.
Применение методов физической коррек-

ции при деформациях позвоночника сопряжено 
с определенными сложностями, как в отношении 
выработки лечебной тактики, так и чисто техни-
ческими сложностями, и требует от специалиста-
реабилитолога высокой квалификации, опыта, 
безупречного владения техникой, знания особен-
ностей клиники и дифференциальной диагностики 
деформаций опорно-двигательного аппарата.

Предложенная методика коррекционного 
массажа позволит повысить эффективность восста-
новительного лечения в комплексе физической реа-
билитации больных с торсионными деформациями 
позвоночника.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
методики массажа при торсионной деформации по-
звоночника.
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Анотація. Розглядаються проблеми створення та особливості 
педагогічної взаємодії в умовах інформаційно-навчального се-
редовища, підвищення якості освіти у галузі фізичної культури 
і спорту. Це здійснюється шляхом використання інформаційно-
комп’ютерних технологій, інтерактивних методів навчання, 
мультимедійних засобів, впровадження електронних засобів 
навчання, комп’ютерних навчальних програм. Зазначається, 
що тенденції розвитку суспільства вимагають невідкладного 
вирішення проблеми випереджувального розвитку системи освіти 
на основі інформаційних технологій. 
Ключові слова: технології, навчання, методи, засоби, програми, 
середовище, інформатизація, освіта.
Аннотация. Омельяненко Г.А. Особенности педагогического 
взаимодействия в условиях информационно-обучающей сре-
ды в профессиональной подготовке будущих специалистов 
в отрасли физической культуры и спорта. Рассматриваются 
проблемы создания и особенности педагогического взаимодей-
ствия в условиях информационно-обучающей среды, повы-
шения качества образования в отрасли физической культуры и 
спорта. Это происходит путем использования информационно-
коммуникативных технологий, интерактивных методов обучения, 
мультимедийных средств, внедрения электронных средств обуче-
ния, компьютерных учебных программ. Указывается, что тенден-
ции развития общества требуют неотложного решения проблемы 
опережающего развития системы образования на основе инфор-
мационных технологий. 
Ключевые слова: технологии, обучение, методы, средства, про-
граммы, среда, информатизация, образование.
Annotation. Omelyanenko G.A. Features of pedagogical inter-
action in conditions of information training medium in profes-
sional training the future experts in branch of physical training 
and sports.  Problems of building and a feature of pedagogical inter-
action in conditions of information training medium, improvement 
of quality of education in branch of physical training and sports are 
considered. It descends by use of information communicative tech-
nologies, on-line methods of learning, multimedia means, introduc-
tion of electronic training tools, computer curriculums. Tendencies of 
development of company demand a pressing solution of a problem of 
outstripping development of an education system on the basis of infor-
mation technologies. 
Keywords: technologies, learning, methods, means, programs, me-
dium, informatization, education.

Вступ. 
Сучасна освіта у всьому світі характеризуєть-

ся стрімкими процесами модернізації у всіх її галу-
зях, особливо у галузі розвитку та застосування но-
вих інформаційних та комунікаційних технологій. 
Комп’ютеризація освіти, створення електронних 
засобів навчання, запровадження нових програм-
них та обчислювальних технологій, формування ін-
формаційного середовища в освіті – все це сучасні 
компоненти інформатизації освіти.

Модернізація освітніх процесів пов’язана із 
створенням арсеналу новітніх інструментів нако-
пичення, обробки та передачі освітньої інформації 
через інформаційні канали, серед яких – створення 
локальних та міжнародних освітянських мереж, кон-
цептуальне запровадження систем відкритої освіти, 
реалізація ефективних моделей дистанційного на-
вчання, розробка та застосування сучасних засобів 
навчання, використання можливостей засобів масо-
© Омельяненко Г.А., 2009

вої інформації та медіа, реалізація проектної діяль-
ності у освітньому інформаційному просторі [1]. 

Наразі накопичено певний досвід практич-
ного використання інформаційних технологій для 
супроводу навчального процесу, проведено ряд 
наукових досліджень з вивчення впливу інформа-
ційних технологій на розумовий розвиток учнів і 
їх навчально-пізнавальну активність, на розкриття 
інтелектуального потенціалу і творчих здібностей. 
Вони переконливо свідчать про незаперечні пере-
ваги раціонального поєднання традиційних мето-
дичних систем навчання з інформаційними техно-
логіями. 

Однак, зазначені вище дослідження не ви-
черпують багатогранної проблеми застосування 
інформаційно-навчального середовища у професій-
ній підготовці майбутніх фахівців з фізичного ви-
ховання і спорту і вимагають вдосконалення форм, 
методів, прийомів та засобів навчання, спрямованих 
індивідуалізувати та диференціювати процес на-
вчання, значно розширити можливості викладача у 
реалізації дидактичних принципів і тим самим під-
вищити якість засвоєння спеціально-теоретичних 
знань. Впровадження інформаційних технологій в 
методичну систему навчання майбутніх фахівців з 
фізичного виховання і спорту передбачає раціона-
лізацію структури і змісту, модернізацію форм і ме-
тодів навчання.

Дослідження проводиться відповідно до те-
матичного плану науково-дослідної роботи кафе-
дри теорії та методики фізичної культури і туризму 
Запорізького національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає в теоретичному 

обґрунтуванні особливостей педагогічної взаємодії 
в умовах інформаційно-навального середовища,  

Результати дослідження. 
Інформатизація освіти вимагає проведення 

досліджень, спрямованих на обґрунтування дидак-
тичних функцій нових інформаційних технологій 
на всіх етапах освіти та методів і форм їх реаліза-
ції, розробку науково-педагогічних основ створен-
ня програмних засобів і систем навчального при-
значення. 

Вчені виокремлюють такі проблеми для до-
слідження у галузі використання інформаційних 
технологій: теоретико-методологічні засади інфор-
матизації процесу навчання; психолого-педагогічні 
проблеми використання інтелектуальних систем 
та технологій multimedia на різних рівнях освіти; 
дидактичні засади застосування сучасних засо-
бів інформаційних і комунікаційних технологій у 
навчально-виховному процесі; теорія і методика 
використання комп’ютерно-орієнтованих засо-
бів інформації і глобальних комп’ютерних мереж 
у навчанні; дидактичні можливості комп’ютерно-
орієнтованих засобів навчання та методики їх 
реалізації; нові інформаційні технології та інди-
відуалізація навчання у різних, типах навчальних за-
кладів; дидактичні засади створення комп’ютерно-
орієнтованих навчальних курсів; теоретичні і 
дидактичні основи підручника і навчальних посіб-
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ників на електронних носіях; формування інфор-
маційної культури педагогічних працівників, учнів 
загальноосвітньої, професійно-технічної школи та 
студентів; дидактичні й методичні проблеми змісту 
і методів вивчення курсу інформатики; дидактичні 
особливості комп’ютеризованого навчального про-
цесу; теоретичні і прикладні проблеми експертизи 
та сертифікації комп’ютерно-орієнтованих засобів і 
систем навчання; психолого-педагогічні вимоги до 
інформаційного забезпечення різних рівнів освіти; 
система інформаційної підтримки освітнього про-
стору України (педагогічний та інженерний аспек-
ти) [2].

Поява комп’ютерних телекомунікацій в за-
кладі освіти передбачає інтенсивне використання 
персональних комп’ютерів і безпаперової техноло-
гії як інструмента повсякденної навчальної роботи; 
коригування змісту традиційних дисциплін та їх 
інтеграцію; розробку методів самостійної наукової 
і дослідницької роботи студентів та учнів під час 
виконання різноманітних дослідницьких проектів; 
навчання студентів та учнів методам колективного 
вирішення проблем; організацію спільної роботи 
викладачів різних дисциплін; підготовку вчителів 
до роботи з новим змістом, методами та організа-
ційними формами навчання, до інтенсивного ви-
користання засобів обчислювальної техніки в на-
вчальному процесі [3].

Для характеристики сучасного навчального 
середовища існує значна кількість термінів та їх різ-
них означень. Серед них: відкрите навчальне серед-
овище (open learning environment), інформаційно-
навчальне середовище, середовище дистанційного 
навчання (distant learning environment), інтерактив-
не середовище (interactive environment) та інші. 
Спільним для всіх цих понять є те, що, здебільшого, 
йдеться про навчальне середовище, яке характери-
зується використанням мережних та інформаційних 
технологій для підтримки процесу навчання[4, 5].

Для того, щоб утворилося навчальне серед-
овище необхідно, щоб інформаційно-комунікаційні 
ресурси узгоджувалися з процесами комунікації та 
діяльності, утворюючи деяку цілісність, інтегрува-
лися в єдину систему, за допомогою якої підтриму-
ється та спрямовується осмислене навчання. Учні та 
вчителі утворюють соціальну мережу, що ґрунтуєть-
ся на фізичній мережі (використовує, експлуатує її). 

В цьому випадку можна виокремити наступ-
ні функції, які виконує вінформаційно-навчальне 
середовище: контрольований доступ до змісту на-
вчання, який розбитий на елементи або “ланки” які 
автономно зберігаються та можуть бути доступні; 
відслідковування діяльності студента та його досяг-
нень стосовно опанування елементів навчання, ад-
міністрування курсу та надання супровідних матері-
алів та завдань у міру прогресу навчання; підтримка 
доступу до навчальних ресурсів, оцінювання та су-
проводу; навчальні ресурси можуть бути самостій-
но розроблені викладачем, іншими авторами або 
можуть використовуватись готові ресурси, можливо 
поліпшені або адаптовані до цілей навчання; забез-
печення комунікації між викладачем, тим хто на-

вчається та іншими спеціалістами, безпосередньої 
підтримки та зворотного зв'язку для учня, а також 
комунікацію всередині групи, що створює відчуття 
групової ідентичності та спільності інтересів [6].

Отже, під інформаціно-навчальним серед-
овищем розуміємо сукупність умов, які сприяють 
виникненню й розвитку процесів інформаційно-
навчальної взаємодії між студентами, слухачами, 
учнями, викладачем і засобами нових інформацій-
них технологій, а також формуванню пізнавальної 
активності учня за умови наповнення компонентів 
середовища (різних видів навчального, демонстра-
ційного обладнання, програмних засобів і систем, 
навчально-наочних посібників тощо) предметним 
змістом навчального курсу [7]. 

Інформаційно-навчальне середовище є мак-
симально доступне  для користувачів,  які за фахом 
не є програмістами, та складається з таких частин 
як: робоча програма, лекційний курс, лабораторний 
практикум, самостійна робота, творчі завдання, 
основні категорії і терміни, тести, методичні реко-
мендації до застосування навчально-методичного 
комплексу в умовах комп’ютерного інформаційно-
навчального середовища. Це забезпечує гнучкість 
та простоту використання; зручний перехід до по-
трібного матеріалу чи пошук даних; реалізацію 
перехресних зв’язків; миттєвий зворотний зв’язок; 
поєднання різних способів подання матеріалу; уна-
очнення роботи з прикладними програмами;  ефек-
тивне доповнення традиційних засобів навчання. 
Найважливішим досягненням при використанні 
навчально-інформаційних середовищ є розвиток 
умінь та навичок самостійної пізнавальної діяль-
ності; забезпечення індивідуалізації навчання; за-
безпечення систематичної інтерактивності; поєд-
нання різних видів способів подання даних завдяки 
використання мультимедіа; здійснення динамічного 
та систематичного контролю; забезпечення великої 
кількості творчих та інших завдань за рахунок ви-
користання баз даних; створення зручного режиму 
роботи;  формування у майбутніх фахівців рефлек-
сії своєї діяльності.

У результаті студенти та учні, що працюють в 
такому середовищі, отримують потужну методичну 
підтримку. Вони набувають необхідних знань, умінь 
і навичок при використанні обчислювальної техніки 
для вирішення цілком конкретних завдань. Опано-
вуючи роботу в умовах інформаційно-навчального 
середовища, студенти та учні розвивають навички 
самоосвіти. Особливої уваги заслуговує опис уні-
кальних можливостей інформаційно-комп’ютерних 
технологій, реалізація яких створює умови для не-
бувалої в історії педагогіки інтенсифікації освіт-
нього процесу, а саме: негайний зворотний зв’язок 
між користувачами; комп’ютерна візуалізація на-
вчальної інформації про об’єкти або закономірності 
процесів, явищ, що протікають реально, так, і вір-
туальних; архівне зберігання достатньо значних об-
сягів інформації з можливістю її передачі, а також 
легкого доступу і звернення користувача до цен-
трального банку даних; автоматизація процесів об-
числювальної, інформаційно-пошукової діяльності, 
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а також обробки результатів і навчального експе-
рименту з можливістю багатократного повторення 
фрагмента або самого експерименту; автоматизація 
процесів інформаційно-методичного забезпечення, 
організаційного управління навчальною діяльністю 
і контролем за результатами засвоєння знань [3].

Гіпертекстова структура дозволяє визначити 
не тільки оптимальну траєкторію вивчення мате-
ріалу, але й зручний темп роботи й спосіб викладу 
матеріалу, що відповідає психофізіологічним осо-
бливостям його сприйняття. Нелінійна організація 
навчального матеріалу визначає специфіку вико-
ристання інформаційно-навчального середовища.

Представлені компоненти інформаційно-
навчального середовища самі не вирішують педа-
гогічних завдань. Навчальна функція реалізується 
через педагогічний сценарій, за допомогою якого 
викладач вибудовує освітні траєкторії. 

Висновки. 
Аналіз науково-педагогічної літератури з про-

блеми дослідження свідчить, що в сучасних умовах 
розвитку освітньої сфери зростає інтерес вчених до 
інформаційних технологій, їх дидактичного потен-
ціалу та можливостей застосування в галузі фізич-
ного виховання і спорту. Застосування інформацій-
них технологій в даній галузі оптимізує навчальний 
процес, діяльність вчителя й учнів, сприяє якісному 
засвоєнню ними навчального матеріалу. Інформа-
ційні технології вимагають від фахівців даної галузі 
підвищення їх загальної комунікативної та інфор-
маційної культури, знань та вмінь застосовувати ці 
технології у професійній діяльності.

Не менш актуальними для української осві-
ти є практичний досвід вітчизняних педагогів у 
галузі впровадження сучасних засобів навчання у 
навчально-виховний процес. Саме тому створення 
та функціонування інформаційного освітнього се-
редовища засобами ІКТ є важливою сферою, що 
потребує сьогодні особливих зусиль з боку освітян 
- науковців та практиків.

Напрям подальших досліджень – дидактич-
ний аспект організації інформаційно-навчального 
середовища.
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ПЛАНУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА 
ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІВЧАТ 8-10 

РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВАЖКОЮ АТЛЕ-
ТИКОЮ
Орлов А.А.

Запорізький національний університет
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Анотація. Розглядається зміст спортивного тренування в по-
чатковий період з дівчатами 8-10 років, які займаються важкою 
атлетикою. Тренування варто проводити з перспективою на 
багаторічний спортивний ріст, що триває й після переходу в 
групу дорослих. Представлено розділи навчально-тренувальної 
програми, які необхідні для роботи – це блок теоретичних занять, 
загальної, спеціальної та технічної підготовки. Тренувальна ро-
бота з юними спортсменками не повинна бути спрямована на 
досягнення високого спортивного результату в перші роки на-
вчання. 
Ключові слова: загальна підготовка, спеціальна підготовка, важ-
коатлетки, класичні вправи, ривок, поштовх. 
Аннотация. Орлов А.А. Планирование теоретической и тех-
нической подготовки девочек 8-10 лет, которые занимаются 
тяжелой атлетикой. Рассматривается содержание спортивной 
тренировки в начальный период с девушками 8-10 лет, которые 
занимаются тяжелой атлетикой. Тренировки следует проводить с 
перспективой на многолетний спортивный рост, который длит-
ся и после перехода в группу взрослых. Представлены разделы 
учебно-тренировочной программы, которые необходимы для ра-
боты – это блок теоретических занятий, общей, специальной и 
технической подготовки. Тренировочная работа с юными спор-
тсменками не должна быть направлена на достижение высокого 
спортивного результата в первые года обучения. 
Ключевые слова: общая подготовка, специальная подготовка, 
тяжелоатлетки, классические упражнения, рывок, толчок. 
Annotation. Orlov A.A. Planning theoretical and technical train-
ing of girls of 8-10 years which are engaged in weightlifting. The 
contents of sports training in an initial stage with girls of 8-10 years 
is considered. Trainings the carry with a perspective on perennial 
sports body height follows. It{he} lasts and after transition in bunch 
of adults. Sections of the educational training program are introduced. 
They are necessary for work. It is the block of theoretical exercises, 
general, special and technical training. Training work with juvenile 
sportsmen should not be guided on reaching of high sports outcome 
in fi rst a grade level. 
Keywords: general preparation, special preparation, weightlifting-
women, classical exercises, yank, jerk.

Вступ. 
У світовому співтоваристві чітко визначилась 

політична значимість Олімпійських ігор як важли-
вого чинника національного престижу та консолі-
дації нації, що особливо важливо на сучасному етапі 
розвитку України. 

В країні безсистемно здійснюється залучен-
ня дівчат до занять важкою атлетикою, недостат-
ньо розроблена система масового навчання дітей 
основним елементам цього виду спорту. Поступово 
зменшується кількість осіб, які займаються пріори-
тетними олімпійськими видами спорту: плаванням, 
легкою атлетикою, спортивною гімнастикою, бок-
сом тощо. Стан здоров’я дітей та молоді стрімко 
погіршується, як наслідок, зменшується кількість 
осіб для залучення до спорту вищих досягнень, 
які спроможні тренуватися з високими фізични-
ми навантаженнями та досягати високі спор-
тивні результати.

Дитячо-юнацькі спортивні школи мають 
створювати необхідні умови для максимальної реа-
лізації здібностей вихованців в обраному виді спор-
ту та підготовки спортивного резерву для збірних 
© Орлов А.А., 2009
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команд України, змістовного відпочинку та дозвіл-
ля, повноцінного оздоровлення і загартування, на-
буття навичок здорового способу життя.

 Участь жінок в олімпійському русі, досяг-
нення ними провідних позицій на національному й 
світовому рівнях викликають великий інтерес гро-
мадськості до розвитку жіночого спорту. Одним з 
таких видів спорту, в якому наявність жінки стає 
актуальним є важка атлетика.

Фахівці в області теорії і методики спортив-
ного тренування вважають, що разом із поліпшен-
ням організаційних, матеріально-технічних основ 
тренувальної і змагальної діяльності змінюється і 
характер спортивного тренування. В системі спор-
тивного тренування, крім загальних положень для 
чоловіків і жінок, існують особливості, характерні 
тільки для жінок, які й приводять до розходжень у 
протіканні адаптаційних процесів у жіночому ор-
ганізмі. Так, для жінок характерні специфічні риси 
діяльності мозку, висока емоційна збудливість і 
більш ранній розвиток фізичних якостей у процесі 
онтогенезу. У ході індивідуального розвитку най-
більший приріст абсолютної сили в дівчат-підлітків 
спостерігається в 12-14 років, максимальні показ-
ники сили досягаються в 15-16 років. У зв’язку із 
цим найбільш сприятливим віком для розвитку 
швидкісно-силових можливостей дівчат вважа-
ється 10-14 років. Дівчата здатні показувати висо-
кі результати на 2-3 роки раніше юнаків. Ці вікові 
особливості необхідно враховувати при побудові 
спортивного тренування [1,2]. 

По даним Никитюка Б.А. ранній початок 
інтенсивної м'язової діяльності створює найбільш 
безпечні умови для жіночого організму, не пере-
шкоджаючи своєчасному половому дозріванню [3].

Робота виконана за планом НДР Запорізько-
го національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Ціль статті – розробити структурні блоки 

планування теоретичної та технічної підготовки ді-
вчат 8-10 років, які займаються важкою атлетикою.

Результати дослідження.
Для дівчат 8-10 років періодизація навчаль-

ного процесу носить умовний характер, він плану-
ється як суцільний підготовчий період. Основною 
формою організації занять є тренування із чітко ви-
раженими частинами. Основним методом навчання 
повинен бути індивідуальний підхід, а основним 
методом проведення тренування ігровий метод. У 
8-10 літніх дівчат формуються основи швидкісно-
силової підготовки й технічної майстерності, відбу-
вається пристосування до нових умов підвищеної 
рухової активності всієї системи організму.

Кількість рухових навичок і вмінь у цьому 
віці досить обмежено, що перешкоджає успішно-
му навчанню елементам техніки важкоатлетичних 
вправ. Тому, виходячи з індивідуальних особливос-
тей, треба на конкретний період визначити норма-
тиви для кожної важкоатлетки. Якщо при перевірці 
виявлені мала рухливість у суглобах, недостатня 
координація рухів, слабість м'язів передньої стінки 

живота, дівчинкам варто визначити додаткові інди-
відуальні завдання для усунення цих недоліків. 

Необхідно враховувати, що тільки на осно-
ві різнобічної фізичної підготовленості, високої 
координації рухів можна вдосконалювати кістково-
м'язовий апарат, нервову, серцево-судинну й ди-
хальну системи й створювати базу для подальшого 
росту майстерності юної спортсменки[4,5].

При роботі з дівчинками 8-10 років, які за-
ймаються важкою атлетикою, повинні вирішувати-
ся наступні завдання:

- придбання елементарних теоретичних 
знань за вибраною спеціалізацією, формування ін-
тересу до важкої атлетики.

- всебічний фізичний розвиток, з акцентом 
на розвиток сили, швидкості й координаційних 
здатностей; оволодіння широким колом рухових 
умінь і навичок;

- виховання працьовитості, колективізму, 
культури поведінки;

- зміцнення здоров'я;
Успішне рішення поставлених завдань по-

чаткового навчання неможливо без чіткого плану-
вання учбово-тренувальної роботи.

Одним з важливих питань планування 
навчально-тренувального процесу є розподіл про-
грамного матеріалу за періодах і етапам річного 
циклу, а також подальша деталізація по тижневих 
циклах, як основним структурним блокам плану-
вання[6].

На теоретичних заняттях дівчат знайомлять 
з теоретичним розділом вибраної спеціальності. У 
розділі повинні розглядатися наступні теми:

Тема 1. Місця занять, устаткування й інвен-
тар.

Тема 2. Короткі відомості про будову й функ-
ції організму людини. Вплив фізичних вправ на ор-
ганізм людини, яка займається важкою атлетикою.

Тема 3.Фізична культура й спорт в Україні.
 Тема 4. Розвиток важкої атлетики у світі й 

Україні
Тема 5. Лікарський контроль, самоконтроль, 

надання першої допомоги. 
Тема 6. Гігієна, загартовування. Режим і хар-

чування важкоатлеток. Особиста гігієна, режим дня 
й харчування. Гігієна сну. Гігієна одягу, взуття й 
житла.

Тема 7. Фізична підготовка важкоатлеток.
Тема 8. Технічна підготовка важкоатлеток.
Тема 9. Досягнення вітчизняних важкоатле-

ток, перегляд відеозаписів, навчальних фільмів і ви-
ступів кваліфікованих важкоатлеток.

Практична підготовка дівчат 8-10 років по-
винна містити в собі загальну й спеціальну підго-
товку.

Загальна фізична підготовка юних важко-
атлеток повинна будуватися з використанням за-
кономірностей переносу тренувального ефекту з 
підготовчих вправ на основні, змагальні. Як засоби 
рекомендуються різноманітні вправи з інших видів 
спорту, рухливі й спортивні ігри.
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Для розвитку сили рекомендуються наступ-
ні вправи: з набивними м'ячами (вагою не більше 
2-3кг) у положенні стоячи, сидячи, лежачи; пере-
несення вантажу; перетягання канату; біг по піску, 
воді, у гору; виси, підтягування, змішані виси й упо-
ри (на кільцях, брусах, гімнастичній стінці); вправи 
з обтяженням за рахунок власної ваги тіла й ваги 
тіла партнера.

У цьому віці особливо інтенсивно розвива-
ються швидкісно-силові якості, для розвитку яких 
рекомендуються динамічні вправи: стрибки у висо-
ту, у довжину, потрійний, з місця, з розбігу. Рухливі 
ігри з використанням обтяжень малої ваги. Еста-
фети прості й комбіновані з бігом, стрибками, ме-
таннями й перенесенням невеликих вантажів. Всі 
вправи виконуються відповідно до вимог методу 
повторних зусиль і його різновидів: динамічних зу-
силь і варіативного. 

Для розвитку швидкісних якостей юних важ-
коатлеток рекомендуються різні вправи, які можна 
виконати з максимальною швидкістю: біг з різних 
положень у різних напрямках. Біг з максимальною 
швидкістю й різкими зупинками, з раптовою змі-
ною швидкості й напрямку руху по звуковому або 
зоровому сигналах. Естафети й ігри із застосуван-
ням бігових вправ. Основними методами швидкіс-
ної підготовки юних важкоатлеток є: ігровий, зма-
гальний, повторний варіативний.

Основним завданням при розвитку сприт-
ності має бути оволодіння новими різноманітними 
руховими навичками. Важкоатлетичні вправи вима-
гають високої координації різних груп м'язів, тому 
юні спортсменки повинні безупинно освоювати 
нові уміння і навички. Якщо протягом довгого часу 
запас рухів не буде поповнюватися, здатність до 
навчання знижується. Вправи для розвитку сприт-
ності повинні відрізнятися ступенем труднощів у 
координаційно-руховому відношенні. Вправи необ-
хідно постійно варіювати й проводити їх у нових, 
більше складних умовах[7].

Загальна й спеціальна фізична підготовка 
взаємообумовлені, взаємозалежні як у процесі спор-
тивного тренування, так і в процесі змагання. За-
вдяки спеціальній фізичній підготовленості у важ-
коатлеток розвиваються якості й навички, необхідні 
для оволодіння основними прийомами техніки і їхні 
закріплення. Вправи повинні бути максимально на-
ближені до змагальної діяльності важкоатлеток, 
щоб сприяти розвитку спеціальної сили, спритнос-
ті, гнучкості й швидкості дій. Основними засобами 
спеціальної фізичної підготовки є вправи, що вклю-
чають весь технічний арсенал, а також розроблені 
на їхній основі спеціальні вправи.

Основне завдання технічної підготовки дівчат 
8-10 років зводиться до оволодіння технікою вико-
нання важкоатлетичних вправ. Оволодіння основою 
техніки вправи здійснюється за допомогою методу 
повторень шляхом багаторазового виконання окре-
мих фаз і вправи в цілому в спрощених умовах. При 
навчанні технічним прийомам важливе застосувати 
мультимедійні засоби при аналізі виконання вправ, 

притримуватися оптимальної кількості повторень 
вправ і відповідних інтервалів відпочинку.

На початковому етапі навчання необхідно 
освоїти наступні елементи техніки класичних вправ 
і доцільно робити це в певній послідовності:

1. Ривок.
1.1. Стартове положення. 
1.2. Тяга ривкова до підриву. 
1.3. Підрив - друга, заключна частина руху 

до присіду. 
1.4. Присід. 
1.5. Підйом з присіда. Біомеханічні умови 

збереження рівноваги. Фіксація й опускання штан-
ги на поміст. 

2. Поштовх.
2.1. Основні розходження у техніці вико-

нання ривка й поштовху. Підйом штанги на груди. 
Стартове положення. 

2.2. Тяга. Напрямок і швидкість руху штанги 
в першій і другій фазах тяги. 

2.3. Присід. Положення ніг, тулуба й рук у 
присіді.

2.4. Підйом з присіда. 
2.5. Поштовх штанги від грудей. Положення 

ніг, тулуба, голови й рук на старті. Випрямлення й 
послідовність перестановки ніг. Подих атлета при 
виконанні поштовху.

Побудова навчально-тренувального процесу, 
керування тренуванням не може бути ефективним 
без одержання своєчасної інформації про розвиток 
фізичних якостей і технічної підготовленості юних 
важкоатлеток. Ця інформація також необхідна тре-
нерові для успішного прогнозування спортивних 
результатів. Як відомо, темпи приросту рухових 
здібностей у юних важкоатлеток, особливо на по-
чатковому етапі навчання, є досить надійним показ-
ником в оцінці перспективності[6,8]. 

Висновки.
1. Тренувальна робота з юними спортсмен-

ками не повинна бути спрямована на досягнення 
високого спортивного результату в перші роки на-
вчання. Така форсована підготовка приводить, як 
правило, до зупинки росту результатів. Спортивне 
тренування в початковий період варто проводити з 
перспективою на багаторічний спортивний ріст, що 
триває й після переходу в групу дорослих

2. Фізична підготовка спрямована на під-
вищення функціональних можливостей людини, 
розвиток його фізичних якостей: швидкості, сили, 
витривалості, спритності й ін.; технічна підготовка 
- на формування певних рухових навичок і їхнє вдо-
сконалювання, що представляє єдиний тренуваль-
ний процес.

3. Для правильного керування педагогічним 
процесом тренер повинен систематично й вчасно 
одержувати об'єктивну інформацію про зміни про-
відних характеристик рухової діяльності кожної 
юної спортсменки за результатами комплексного 
контролю за їхньою підготовленістю.

Подальше дослідження планується спряму-
вати на складання навчально-тренувальної програ-
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ми для дівчат 11-13 років, які займаються важкою 
атлетикою з урахуванням особливостей жіночого 
організму.
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ

Павленко Ю.О.
Державний науково-дослідний інститут фізичної 

культури і спорту України
37

Анотація. Розроблено структурно-функціональну модель психо-
логічної служби, як організаційного підрозділу в інфраструктурі 
спорту найвищих досягнень. Психологічне забезпечення підго-
товки національних команд покладають на центр психологічної 
служби, кабінети психологічної допомоги і тренерів-психологів. 
Запропоновано алгоритм розвитку психологічної служби націо-
нальної команди України. Для створення психологічної служби 
пропонується вирішити завдання і здійснити заходи за такими 
напрямами: нормативно-правове забезпечення, організаційно-
управлінські основи, кадрова політика, іноваційна діяльність, 
інформаційне забезпечення, матеріально-технічна база, фінан-
сування.
Ключові слова: національна команда, психологічна служба.
Аннотация. Павленко Ю.А. Формирование психологиче-
ской службы национальной команды Украины. Разработана 
структурно-функциональная модель психологической службы, 
как организационного подразделения в инфраструктуре спорта 
высших достижений. Психологическое обеспечение подготов-
ки национальных команд возлагается на центр психологиче-
ской службы, кабинеты психологической помощи и тренеров-
психологов. Представлен алгоритм развития психологической 
службы национальной команды Украины. Для создания психо-
логической службы предлагается решить задачи и осуществить 
мероприятия по таким направлениями: нормативно-правовое 
обеспечение, организационно-управленческие основы, кадровая 
политика, инновационная деятельность, информационное обе-
спечение, материально-техническая база, финансирование.
Ключевые слова: национальная команда, психологическая 
служба.
Annotation. Pavlenko I.O. The forming psychological service of 
national team of Ukraine. It was developed the structurally func-
tional model of psychological service of the infrastructure of elite 
sport. The center of psychological service, cabinets of psychological 
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Вступ. 
Сучасну спортивну підготовку характеризує 

значне збільшення значущості її психологічної ком-
поненти. Це вимагає ефективного вирішення низки 
завдань психологічної спрямованості під час підго-
товки та виступу національних команд на найваж-
ливіших міжнародних змаганнях [2, 4] Спортсмени, 
тренери, функціонери, як правило, не мають змоги 
самотужки, систематично і якісно забезпечувати 
психологічну підготовку. А тренерів-психологів 
мають лише кілька збірних команд України з олім-
пійських видів спорту. На думку фахівців підви-
щенню ефективності психологічного забезпечення 
сприятиме створення відповідної організаційної 
структури в системі спортивної підготовки – психо-
логічної служби [1, 7]. Такі структури вже форму-
ють у суміжних галузях – освіті, охороні здоров’я 
[3, 8]. Тому найдоцільнішим тут була б адаптація до 
специфіки спортивної галузі України наявних на-
укових напрацювань та практичного досвіду щодо 
організації, розвитку та функціонування психоло-
гічної служби [5, 6]. 

Робота виконана за темою 1.3.5 “Організацій-
ні та практичні основи науково-методичного забез-
печення підготовки національних команд до Олім-
пійських ігор” Зведеного плану науково-дослідної 
роботи у галузі фізичної культури і спорту 2006 
–2010 рр. (№ державної реєстрації 0106U010995).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – розробити структурно-

функціональну модель організації психологічної 
служби національних команд та визначити заходи 
щодо її практичної реалізації в Україні.

Результати досліджень. 
Запропоновану структурно-функціональну 

модель організації психологічної служби націо-
нальних команд наведено на рис. 1. Психологічну 
службу розглядають як організаційний підрозділ 
національної інфраструктури спорту найвищих до-
сягнень. Мета психологічної служби - організація 
заходив щодо вирішення комплексу завдань психо-
логічного забезпечення підготовки найсильніших 
спортсменів країни до головних міжнародних зма-
гань. Психологічна служба здійснює з учасниками 
процесу спортивної підготовки (спортсменами, тре-
нерами, керівниками, науковцями, медиками тощо) 
заходи, які вирішують такі основні завдання:

- профілактично-консультативні заходи: фор-
мування позитивних установок до психологічної 
допомоги, діяльності психолога, поширення психо-
логічних знань, формування, збереження і зміцнен-
ня психічного здоров'я, попередження психічних 
захворювань; профілактика й усунення негативно-
го впливу зовнішніх факторів на спортсменів; кон-
сультації з питань психологічної підготовки і т.п.; 

- експертно-діагностичні заходи: оцінювання 
психічних процесів, станів і якостей спортсменів, 
від яких залежить спортивний успіх; визначення 
індивідуально-психологічних особливостей, рівня 
психічної діяльності, особистісних та емоційних 
проявів і особливості їхньої динаміки під впливом 
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специфічних факторів спортивної діяльності, оці-
нювання відповідності тренувального процесу пси-
хологічним можливостям спортсменів і т.п.; 

- заходи психологічного впливу: розвиток 
спортивно значущих особистісних властивостей; 

корекція поведінки, функціональних станів; ліку-
вання психічних розладів; допомога в вирішенні 
проблем чи ускладнень психологічного характеру 
і т.п.

У своїй діяльності служба керується між-

Функції психологічної служби

Мета 
організація заходив щодо вирішення комплексу завдань психологічного забезпечення  підготовки 

найсильніших спортсменів країни до головних міжнародних змагань

Завдання

- формування ставлення до робо-
ти психологів;

 -  поширення психологічних 
знань;

 - формування психічного 
здоров'я; 

- попередження психічних за-
хворювань; 

- профілактика впливу зовнішніх 
факторів; 

- консультації тощо

- оцінювання психічних процесів, 
станів і якостей; 

- визначення впливу  специфічних 
факторів спортивної діяльності 
на психіку спортсмена; 

- оцінювання відповід-ності 
тренувального процесу 
психологічним можливостям 
тощо

- розвиток спортивно значущих 
особистісних властивостей; 

- корекція поведінки, 
функціональних станів; 

- лікування психічних розладів; 
- допомога у вирішені проблем 
психологічного характеру  тощо

Профілактично-консультативні Експертно-
діагностичні

Психологічного 
впливу

Заходи психологічної служби національної команди

Центр психологічної служби Тренери-психологи
Кабінети психологічної допо-

моги

Провідна наукова та (або) освітня 
установа Національні команди Бази олімпійської підготовки

Головний психолог Експертний орган з підготовки національних команд

Підрозділ з НМЗ та МЗ Державний орган управління спортом НОК

Структура психологічної служби 

Рис. 1. Структурно-функціональна модель організації психологічної служби національної команди



123

народними актами щодо захисту прав людини, 
Конституцією країни, іншими національними 
нормативно-правовими актами з розвитку фізичної 
культури і спорту, охорони здоров'я.

Адміністративне керівництво службою в 
центральному органі виконавчої влади спортивної 
галузі покладають на підрозділ, який відповідає 
за науково-методичне і медичне забезпечення під-
готовки національних команд. Діяльність підрозді-
лу спрямована на створення необхідних умов для 
розвитку і функціонування психологічної служ-
би, організацію та координацію роботи підлеглих 
структурних ланок. У штатному розкладі цього під-
розділу передбачено посаду головного психолога, 
який очолює психологічну службу. Головний пси-
холог представляє психологічну службу в різних 
державних і громадських організаціях, задіяних у 
підготовці національних команд. 

Доцільно мати такі основні професійні лан-
ки Психологічної служби: Центр психологічної 
служби, кабінети психологічної допомоги і психо-
логи команд за видами спорту. Центр психологіч-
ної служби - головна структурна ланка служби, яка 
може базуватися на території провідної наукової чи 
освітньої установи спортивної галузі країни і мати 
філії у регіональних науково-освітніх закладах. 
Центр спільно з відповідним підрозділом централь-
ного виконавчого органу формує і здійснює держав-
ну політику для розвитку і функціонування психо-
логічної служби; виступає з ініціативами стосовно 
удосконалення законодавчого регулювання роботи 
служби; розробляє нормативні документи; визна-
чає кваліфікаційні вимоги, порядок ліцензування 
й атестації психологів. Здійснює інформаційне й 
науково-методичне забезпечення роботи психоло-
гів; забезпечує підвищення кваліфікації психологів, 
їхнє стажування; веде просвітницьку діяльність із 
тренерами, спортсменами й іншими учасниками 
процесу спортивної підготовки; організовує видан-
ня методичних матеріалів; проводить конференції, 
семінари; визначає фінансування і т.п.

Кабінети психологічної допомоги створюють 
на базах олімпійської підготовки. Співробітники 

кабінетів сприяють роботі психологів збірних ко-
манд у наданні психологічної допомоги спортсме-
нам, тренерам, здійснюють профілактичні, діагнос-
тичні, кореляційні заходи, проводять консультації і 
т.п. Кількість співробітників кабінетів визначають 
за кількістю збірних команд і спортсменів, які зна-
ходяться на тренувальних зборах, а також обсягом 
надання психологічних послуг. 

Тренери-психологи комплектують всі збірні 
команди з олімпійських видів спорту. Психологи 
здійснюють безпосередню освітню і консульта-
тивну роботу, проводять психологічну діагностику 
спортсменів, тренерів, команд, визначають причи-
ни, що ускладнюють чи знижують ефективність 
тренувального процесу, здійснюють психологічні 
та психотерапевтичні впливи, надають психологіч-
ну допомогу спортсменам і тренерам у конфліктних 
ситуаціях в процесі тренувальної та змагальної ді-
яльності. Інформують про можливі відхилення у 
психічному розвитку особистості, міжособистіс-
них стосунках і попереджають їх, сприяють запо-
біганню конфліктних ситуацій у тренувальному 
процесі і т.п. Проектують разом із тренером зміст 
й етапи індивідуальної змагальної стратегії, беруть 
участь у моделюванні змагальної поведінки коман-
ди і спортсмена. Визначають тенденції розвитку 
подальшої спортивної кар'єри, футуризації міжгру-
пових і міжособистісних взаємин, вивчають шляхи 
подовження успішності спортивного професійного 
віку і т.п.

З урахуванням поданих основних положень 
щодо організації психологічного забезпечення під-
готовки національних команд було розроблено ал-
горитм створення психологічної служби в Україні. 
Роботу щодо забезпечення служби пропонують 
здійснювати за такими напрямами: нормативно-
правове забезпечення, організаційно-управлінські 
засади, кадрова політика, інноваційна діяльність, 
інформаційне забезпечення, матеріально-технічна 
база, фінансування (рис. 2).

Далі наведено перелік завдань (заходів), які 
слід передбачити, створюючи психологічну службу 
національної команди України.

Нормативно-правове забез-
печення

Науково-методичне забезпе-
чення Інформаційне забезпечення

Організаційно-управлінське 
забезпечення Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне забез-
печення Фінансове забезпечення

Психологічна служба 

Рис. 2. Основні напрями заходів щодо формування психологічної служби національної команди України.
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Нормативно-правове забезпечення:
- вивчити нормативно-правову базу психоло-

гічної служби спортивної галузі в інших країнах, а 
також в інших галузях господарювання; 

- внести доповнення стосовно психологічної 
служби до законодавчих та нормативно-правових 
документів галузі фізична культура і спорт: Закону 
України «Про фізичну культуру і спорт», Держав-
ної програми розвитку фізичної культури і спорту, 
постанов Кабінету Міністрів України про заходи 
щодо підготовки та участі спортсменів України в 
Олімпійських іграх, наказів Міністерства України у 
справах сім'ї, молоді та спорту тощо;

- розробити і затвердити в центральному ор-
гані виконавчої влади з фізичної культури і спорту: 
положення про психологічну службу, кваліфікацій-
ні вимоги, порядок ліцензування, атестації та оці-
нювання якості роботи осіб, які здійснюють психо-
логічний супровід підготовки збірних команд;

- підготувати збірник нормативно-правових 
документів, якими слід керуватися у психологічно-
му забезпеченні підготовки національних команд.

Організаційно-управлінське забезпечення:
- розглянути питання про створення психо-

логічної служби збірних команд України на Вчених 
радах Державного науково-дослідного інституту 
фізичної культури і спорту та НДІ Національно-
го університету фізичного виховання і спорту, за-
сіданні Експертної ради з питань підготовки та 
участі спортсменів України в Олімпійських іграх, 
науково-координаційній раді, колегії Міністерства 
України у справах сім'ї, молоді та спорту і видати 
відповідний наказ;

- передбачити у штатному розкладі відділу 
дитячо-юнацького та резервного спорту, наукового 
та медичного забезпечення збірних команд Украї-
ни Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту посаду головного психолога збірних команд 
України, розробити його функціональні обов’язки 
та провести конкурс;

- вивчити питання та підготувати пропозиції 
щодо створення Центру психологічної служби на 
базі Державного науково-дослідного інституту фі-
зичної культури і спорту та НДІ Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту, розробити 
відповідні статутні положення його організації та 
функціонування;

- забезпечити представництво психологіч-
ної служби у Вчених радах Державного науково-
дослідного інституту фізичної культури і спорту та 
(або) НДІ Національного університету фізичного 
виховання і спорту, Експертній раді з питань під-
готовки та участі спортсменів України в Олімпій-
ських іграх, науково-координаційній раді, колегії 
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорт;.

- організувати роботу кабінетів психологіч-
ної допомоги на базах олімпійської підготовки, на 
яких готуються збірні команди України;

 - провести установчу конференцію Асоціації 
спортивних психологів України та поінформувати 

про її створення Європейську федерацію спортив-
них психологів (FEPSAC), Міжнародне співтовари-
ство спортивних психологів (ISSP), увійти до скла-
ду цих організацій як повноправний суб’єкт.

Кадрове забезпечення:
- здійснювати попередню експертизу забез-

печення збірних команд України з видів спорту 
тренерами-психологами та вивчити питання щодо 
можливості удосконалення системи державного за-
мовлення на їх підготовку;

- провести конкурс та забезпечити усі збір-
ні команди України з олімпійських видів спорту 
тренерами-психологами;

- впровадити практику ліцензування й атес-
тації осіб, які здійснюють психологічний супровід 
підготовки збірних команд;

- розробити державні стандарти вищої освіти 
за кваліфікацією психолог-тренер і визначити базо-
ві навчальні заклади для навчання фахівців такого 
напряму;

- удосконалити програми підготовки фахівців 
зі спортивної психології з поглибленим вивченням 
основ практичної психології у вищих навчальних 
закладах спортивної галузі та основ спортивної під-
готовки у вищих навчальних закладах, які готують 
практичних психологів;

- розробити механізм надання пільг в отри-
манні другої вищої освіти: тренерами – психологіч-
ної освіти, психологами – педагогічної освіти;

- запровадити стажування недосвідчених 
тренерів-психологів у збірних командах із високок-
валіфікованими спеціалістами;

- організувати роботу курсів підвищення ква-
ліфікації працівників служби на базі ДНДІФКС та 
НДІ НУФВСУ;

- забезпечити розвиток дистанційної та само-
освітньої форми підвищення кваліфікації тренерів-
психологів із використанням можливостей Інтер-
нету;

- запровадити практику залучення провідних 
психологів до роботи зі збірними командами на до-
говірних засадах;

- впровадити проведення щорічних конкурсів 
на відзначення найкращого тренера-психолога збір-
них команд України, найкращого кабінету психоло-
гічної допомоги на базах олімпійської підготовки;

Матеріально-технічне забезпечення:
- зробити інвентаризацію та експертизу 

оснащення тренерів-психологів, кабінетів психоло-
гічної допомоги діагностичною та профілактичною 
апаратурою, комп’ютерною технікою, засобами 
психологічного впливу тощо;

- вивчити національний та міжнародний ри-
нок товарів, послуг, які може використовувати пси-
хологічна служба;

- зобов'язати керівників навчально-
спортивних закладів та установ забезпечити 
тренерам-психологам належні умови праці, виділи-
ти окремі кабінети;

- обладнати Центр психологічної служби, 
кабінети психологічної допомоги, забезпечити 



125

психологів-тренерів сучасними засобами обчис-
лювальної техніки, програмним забезпеченням, 
засобами зв’язку, автоматизованими системами та 
устаткуванням;

- впровадити моніторинг та оперативне вирі-
шення питань щодо матеріально-технічних потреб 
осіб, що працюють у структурі психологічного за-
безпечення підготовки збірних команд. 

Науково-методичне забезпечення:
- здійснити аналітичний огляд та зробити 

оцінювання сучасного стану системи психологіч-
ного забезпечення підготовки спортсменів збірних 
команд України;

- підвищити рівень НДР з проблем практич-
ної психології за рахунок сучасних технологій, ме-
тодик та підвищення професійного рівня виконав-
ців;

- здійснити експертизу наукових досліджень 
зі спортивної психології та визначити можливість 
зарахування окремих наукових досліджень до кате-
горії фундаментальних;

- поширити тематику прикладних досліджень 
у Зведеному плані НДР у галузі фізичної культури 
і спорту, посилити контроль щодо її виконання, зо-
крема зробити зовнішню експертизу;

- збільшити кількість підготовки дисертацій-
них досліджень, спрямованих на предметне вивчен-
ня практичної психології для підготовки науково 
обґрунтованих методик і технологій психологічно-
го супроводу спортсменів збірних команд України з 
різних видів спорту;

- ініціювати здійснення спільних наукових 
проектів провідними науковими та навчальними за-
кладами України та інших країн;

 - проводити тематичні конференції, семіна-
ри і наради для працівників психологічної служби 
із запрошенням провідних вітчизняних та інозем-
них фахівців - не менше 2 разів на рік;

- поширити участь працівників психологіч-
ної служби у міжнародних наукових конгресах, кон-
ференціях, семінарах тощо;

- налагодити видавництво періодичного 
журналу «Спортивна психологія» з наданням ін-
формації про передові наукові напрацювання та 
практичний досвід з вирішення проблем практич-
ної психології;

- здійснити переклад та видання найкращої 
світової літератури із спортивної психології; 

- запровадити проведення всеукраїнського 
конкурсу на найкращу наукову роботу з практичної 
психології спортивній діяльності.

Інформаційне забезпечення:
- провести семінар-нараду із спеціалістами, 

які готують збірні команди, для ознайомлення з 
програмою формування та розвитку психологічної 
служби національних команд;

- створити Web-сторінку зі спортив-
ної психології у науково-технічних, довідково-
консультативних інформаційних системах галузі 
фізичної культури і спорту;

- сформувати довідково-інформаційний фонд 

аналітичних матеріалів, рекомендованих ліцен-
зійних методик, методичних програм на електро-
нних носіях, електронних посібників для тренерів, 
спортсменів; 

- розробити автоматизовану інформаційно-
аналітичну систему у Центрі психологічної служби 
з формалізацією планування, обліку та звітності ро-
боти тренерів-психологів, кабінетів психологічної 
допомоги;

- налагодити механізм дистанційного кон-
сультування працівників психологічної служби, 
спортсменів, тренерів.

- поширити стандартизовані комп’ютерно-
розрахункові комплекси з психологічних діагнос-
тичних, корегувальних та інших методик.

Фінансове забезпечення:
- вивчити питання та підготувати пропозиції 

щодо фінансування Центру психологічної служби;
- передбачити в структурі видатків на утри-

мання баз олімпійської підготовки окрему статтю 
щодо фінансування кабінетів психологічної допо-
моги;

- включати психологів-тренерів до складу 
учасників навчально-тренувальних зборів і змагань 
за рахунок коштів, які затверджені на проведення 
відповідних заходів з видів спорту; 

- розглянути питання щодо удосконалення 
умов оплати праці тренерів-психологів для залу-
чення до спортивної роботи висококваліфікованих 
фахівців та стимулювання підвищення рівня їх про-
фесійної майстерності;

- залучити працівників психологічної служ-
би до виконання госпрозрахункових науково-
дослідних робіт з підготовки національних команд 
до Олімпійських ігор;

- впровадити постійний пошук та участь у 
тендерах на проведення досліджень, отримання 
грандів;

- розробити номенклатуру платних послуг, 
які може надавати психологічна служба, спортсме-
нам, тренерам, які безпосередньо не готують збірні 
команди;

розробити план комерційного розвитку психо-• 
логічної служби; 
створити на сайті психологічної служби ка-• 
талоги з оплатою парольного доступу до 
інформаційно-довідкової бази даних.
Висновки 
1. Сучасні вимоги до організації і здійснення 

психологічного забезпечення підготовки національ-
них команд вимагають створення психологічної 
служби як організаційного підрозділу в інфраструк-
турі спорту вищих досягнень. 

2. Проведення комплексу заходів 
(профілактично-консультативні, експертно-
діагностичні і психологічного впливу) покладено 
на центр психологічної служби, кабінети психоло-
гічної допомоги і тренерів-психологів.

3. Для створення психологічної служби, від-
повідно до розробленої структурно-функціональної 
моделі, пропонуємо вирішити завдання і здійснити 
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заходи за такими напрямами: нормативно-правове 
забезпечення, організаційно-управлінські основи, 
кадрова політика, іноваційна діяльність, інформа-
ційне забезпечення, матеріально-технічна база, фі-
нансування.

Перспективи подальших досліджень. Наве-
дений алгоритм створення психологічної служби 
національних команд з переліком необхідних за-
ходів стане підґрунтям для розробки та реалізації 
Концепції розвитку психологічної служби усієї га-
лузі фізичної культури і спорту в Україні.
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АЕРОБІКА ЯК МЕТОД ОЗДОРОВЛЕННЯ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Писанець І.В., Жосан Т.М.

Бердянський державний педагогічний університет
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Анотація. Показана значущість занять аеробікою, її вплив на 
формування уявлення про норми і правила здорового способу 
життя, піклування про своє здоров’я і життя як найвищу людсь-
ку цінність. Заняття аеробікою позитивно впливають на соматич-
ний стан здоров’я студентів, сприяють удосконаленню фізичних 
якостей, корекції фігури, постави, підвищують емоційний стан. 
Через інтерес до власного розвитку, самовдосконалення можна 
вийти на здоровий спосіб життя. Єдність музики і рухів є скла-
довою частиною занять аеробікою.
Ключові слова: здоров’я, аеробіка, рухова активність, здоровий 
спосіб життя, мотиви.
Аннотация. Писанец И.В., Жосан Т.Н. Аэробика как метод 
оздоровления студенческой молодежи в процессе физиче-
ского воспитания. Показана значимость занятий аэробикой, ее 
влияние на формирование представления о нормах и правилах 
здорового образа жизни, заботы о своем здоровье и жизни, как 
высшей человеческой ценности. Занятие аэробикой положи-
тельно влияют на соматичное состояние здоровья студентов, 
оказывают содействие совершенствованию физических качеств, 
коррекции фигуры, повышают эмоциональное состояние. Че-
рез интерес к собственному развитию, самосовершенствование 
можно выйти на здоровый образ жизни. Единство музыки и дви-
жений является составной частью занятий аэробикой.
Ключевые слова: здоровье, аэробика, двигательная активность, 
здоровый образ жизни, мотивы.
Annotation. Pysanets I.V., Zhosan T.N. Aerobics as a method of 
improvement of student’s youth during physical training. The 
signifi cance of exercises is shown by aerobics. Its effect on formation 
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of submission about norms and rules of an able-bodied mode of life, 
care of the health and life. Exercises by aerobics positively infl uence 
on somatic a level of health of students, corrections of a fi gure assist 
perfecting of physical qualities, increase an emotional state. Through 
interest to natural development, self-improvement it is possible to 
leave on an able-bodied mode of life. The unity of music and locomo-
tions is a constituent of exercises by aerobics.
Key words: health, aerobics, motion activity, health way of life, mo-
tives.

Вступ. 
Останнім часом катастрофічно погіршується 

здоров’я населення, зніжується рівень його фізич-
ного розвитку та фізичної підготовки. Збільшується 
кількість людей з обмеженими фізичними можли-
востями. Відзначається стійка тенденція до знижен-
ня працездатності та показників функціонального 
стану організму школярів і студентів, що пов’язано 
головним чином з соціально-економічною кризою 
та екологічними проблемами у нашій країні.

Аналіз літературних джерел та останніх до-
сліджень дозволяють зазначити, що відношення 
школярів та студентів до систематичних занять фі-
зичною культурою носять формальний характер. На-
приклад, серед опитуваних дівчат хочуть займатися 
фізичною культурою тільки 25% (А.Г.Маркелов, 
2002). Якщо оздоровчим тренуванням у Японії за-
ймається близько 80% дорослого населення, у США 
-70%, у Канаді - 65%, то у Росії - не більш 5% [2]. В 
Україні таких людей ще менше. Разом з цим, рухо-
ва діяльність є необхідною, оскільки рухи всіляко 
зміцнюють організм.

Ситуація, що існує в нашої країні стосов-
но здоров’я студентської молоді потребує пошуку 
ефективних засобів оздоровчої фізичної культури. 
Поряд зі збільшенням гіподинамії зростає кількість 
студентів з різними захворюваннями. Тому, актуаль-
ною є оздоровча та реабілітаційна спрямованість 
навчально-виховного процесу. Звичайні засоби і 
методи фізичної культури в вузах не можна засто-
совувати в змісті занять зі студентами , які мають 
відхилення в стані здоров’я. Система засобів для 
корекції та компенсації таких відхилень не прива-
блюють молодь, тому що мають характер лікуваль-
них процедур, а не захоплюючих занять, які забез-
печують не тільки лікування, а й фізичний розвиток 
і емоційну релаксацію. Пошук ефективних видів та 
форм фізичного виховання, які б сприяли форму-
ванню здорового способу життя молоді є одним із 
важливих завдань сьогодення. Все більш широкого 
розповсюдження у різних навчальних закладах, зо-
крема школах і ВНЗ, спортивних клубах набувають 
різні види аеробіки.

 Робота виконана за планом НДР кафедри фі-
зичного виховання Бердянського державного педа-
гогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи на даному етапі досліджен-

ня полягає у виявленні сутності та головних тен-
денцій впливу занять аеробікою на стан здоров’я 
студентів факультету комп’ютерних технологій та 
систем Бердянського державного педагогічного 
університету, а також формування знань, умінь та 
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навичок використання методів проведення занять 
з аеробіки.

Методи дослідження:
Теоретичний аналіз і узагальнення науково-1. 
методичної літератури.
Аналіз стану здоров’я молоді за результатами 2. 
медичних обстежень.
Узагальнення результатів анкетування серед 3. 
студентів.
Результати дослідження. 
Дефіцит рухової активності поєднаний з не-

рвовими перевантаженнями негативно впливають 
на стан здоров’я населення нашої країни. Всім ві-
домі так звані «хвороби століття»: атеросклероз, 
ішемічна хвороба серця, гіпертонічні хвороби, 
ожиріння і діабет, остеохондроз, неврастенія та ін.. 
Характерною рисою цього є значне « омолодження 
хвороб» [3]. Щороку витрати на охорону здоров’я 
складають декілька мільярдів гривень. Незважаючи 
на зміни в умовах життя, праці та побуту, ще недо-
статньо зусиль докладається щоб змінити традицій-
ний хід розвитку медицини. Декларуючи вирішення 
основної мети - здоров’я, вона фактично займається 
лікуванням хвороб.

Поняття «здоров’я населення» багатогранне 
та характеризується комплексом демографічних 
показників: позитивних та негативних. До перших 
відносяться народжуваність та фізичний стан, до 
других – смертність, інвалідність, тимчасове непра-
цездатність. Щорічно лікувальні заклади проводять 
профілактичні огляди населення, у 50% з якого ви-
являють відхилення [1].

Досить цікаві результати обслідування шко-
лярів надає Бердянська міська поліклініка. Так, 
у 2007 році огляд у лікарів-спеціалістів пройшли 
1040 учнів з 16 шкіл міста (майже 97%). За даними 

педіатричного відділення організованого дитинства 
в 599 випадках були виявлені відхилення (приблиз-
но 57%). Результаті огляду школярів надаються в 
таблиці 1.

Як бачимо, найбільша кількість випадків па-
тології зазначена у ендокринолога – 297 чоловік, що 
складає 28,5% та ортопеда – 141 чоловік (13,5%). За 
даними минулого року ендокринна та ортопедична 
патологія зросла. Через декілька років ці школярі 
стануть студентами вузів.

Розвиток вищої школи в сучасних умовах 
супроводжується подальшою інтенсифікацією пра-
ці студентів, зростанням інформаційного потоку, 
широким впровадженням у навчальний процес тех-
нічних засобів і комп’ютерних технологій, сильним 
соціально-економічним пресингом на всі сторони 
студентського життя. У зв’язку з цим до кінця на-
вчання у вищому навчальному закладі у студентів 
спостерігається тенденція до зростання числа хро-
нічних захворювань. Але здоров’я кожної людини є 
найвища індивідуальна й суспільна цінність, тому 
однією з головних стратегічних задач національної 
системи освіти є виховання молоді в дусі відпові-
дального відношення до свого власного здоров’я. 
Сьогодні, як ніколи раніше, кожної людині потрібно 
поповнювати біологічну потребу в рухах.

Серед факторів здорового способу життя 
важко виділити основні і другорядні, бо тільки в 
комплексі вони можуть створювати бажаний оздо-
ровчий ефект, формувати і розвивати здоров’я лю-
дини. Але не можна не виділити такий фактор на-
шого способу життя, як рухова активність людини. 
Доведено, що від особливостей рухового режиму 
в значної мері залежить здоров’я, рівень та гар-
монія фізичного розвитку, функціонального стану 
організму. У руховій активності людини приховані 

Таблиця 1
Аналіз поглибленого профілактичного обслідування школярів 1993 року народження по кожному навчально-

му закладу (2007р.)

Школа Пройшли огляд
Відсоток виявлених відхилень

Хірург Ортопед Окуліст Ендокринолог
1 70 5,7 10 12,8 20
2 50 4 20 4 26
3 92 4,7 14,1 7,6 31,3
4 45 4,2 17,7 8,8 31,1
5 55 14,5 16,3 9 32,7
6 32 3,1 18,7 3,1 18,7
7 80 6,3 20 12,5 18,7
9 34 0 2,9 8,8 50

Г. №1 24 8,3 12,5 8,3 8,3
Г. №2 58 6,8 13,8 10,3 10,3

11 131 6,8 13,7 5,3 35,2
12/21 529 3,5/0 7,1/0 0/3,5 32,1/20

13 44 11,3 18,1 13,6 25
15 110 6,3 10,9 11,8 33,6
16 102 7,8 9,8 14,7 34,3
20 44 6,8 13,6 22 45

Всього 104 6,4 13,5 9 28,5
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величезні можливості для розвитку та мобілізації 
фізичних здібностей, які грають значну роль в роз-
витку індивіда та суспільства. У зв’язку з цим стає 
більш актуальною активізація всіх засобів фізично-
го виховання, пропаганди медичних знань і прин-
ципів здорового способу життя. 

Аналіз широкого кола джерел свідчить, що 
проблемам впливу занять різними видами рухової 
активності ( аеробіка, фітнес, ритмічна гімнастика) 
на загальний стан здоров’я людини присвячено на-
укові праці багатьох авторів. Загальновідомо, що 
заняття фізичною культурою і спортом позитивно 
впливають на формування у студентської молоді 
здорового способу життя, ії духовного і фізичного 
розвитку. Фізичні вправи зміцнюють здоров’я, під-
вищують нервово-психічну стійкість до емоційних 
стресів, підтримують високу фізичну і розумову 
працездатність. Разом з цим виникає питання: чи 
є у студентської молоді мотиві і потреба до занять 
різними видами рухової активності, зокрема аеро-
бікою? Анонімне анкетування серед студентів фа-
культету комп’ютерних технологій та систем Бер-
дянського державного педагогічного університету 
надало можливість дослідити індивідуальні моти-
ви і потреби до занять різними видами фізичної 
культури.

Важливим аспектом формування груп для 
занять аеробікою є вивчення мотивації занять спор-
том. У структурі мотивації можливо виділити домі-
нуючі, а також другорядні мотиви. Як домінуючий 
мотив, кожен другий студент визначає можливість 
зміцнення здоров’я та емоційну привабливість фі-
зичних вправ як засобу задоволення потреби в ру-
хах. Майже всі анкетовані відзначили підвищення 
фізичної працездатності і психічної стійкості люди-
ни в результаті занять фізичними вправами. Аналіз 
відповідей дає можливість зробити висновки, що 
одноразове заняття з предмету «Фізичне вихован-
ня» (2 години на тиждень) недостатнє для зміцнен-
ня здоров’я студентської молоді, розвитку її фізич-
них якостей.

Більшість студентів знають про позитивний 
вплив фізичної культури і спорту на індивідуальне 
здоров’я і фізичну підготовленість людини, однак 
багатьом з них лінь займатися тим або іншим ви-
дом фізичної діяльності. Разом з цим, значна кіль-
кість студентів, в основному дівчата, надають пе-
ревагу заняттям аеробікою, фітнесом, які останнім 
часом стали дуже популярними серед різних верст 
населення.

Уперше термін «аеробіка» був викори-
станий найбільшим американським фахівцем 
профілактичної медицини Коннетом Купером. 
Наприкінці 60-х рр. ХХ ст. Під його керівництвом 
проводилась дослідницька робота з аеробного тре-
нування. Його роботи «Аеробіка», «Аеробіка для 
гарного самопочуття» послужили для багатьох 
прихильників фізичної культури практичною допо-
могою з розрахунків навантажень і розробки пра-
вил тренування [4].

У світі на сьогодні відомо понад 140 видів 

аеробіки. Аеробіка увібрала в себе кращі досягнен-
ня різноманітних танців. Техніка рухів охоплює 
такі види вправ, як підскоки й підскакування, рухи з 
різних положень, хвилеподібні рухи корпусом, пле-
чима, руками, переступання, перебіжки, підйоми 
на носки, рухи стегнами. У заняттях широко 
використовується хореографія рук, сполучені еле-
менти (зупинки, збій ритму), а також переміщення, 
повороти, стрибки, біг. Багато рухів запозичило-
ся з народних танців (самба, мамба, меренга та 
ін.). Завдяки музичної аеробіки студенти мають 
можливість доторкнутися до джерел українського 
народного мистецтва а також традицій світу. Занят-
тя аеробікою містять у собі елементи різних танцю-
вальних культур: джазу, стріта, репа, хіп-хопу. Як 
правило, заняття складається з розминки, основної 
й заключної частини.

Слід зазначити, що домінантний компонент 
всіх занять – це ритм. Насолода ритмом залежить 
від відчуття ритму рухового. Звуковий ритм впливає 
на психічну сферу людини своєю музичністю. 
Єднання ритму рухів та ритму музики має велике 
емоційне та м’язове задоволення. Музика підказує 
рухи, а рух у свою чергу, допомагає зрозуміти музи-
ку та виразно передати її через створення музично-
ритмічного образу. Саме у таких рухах зливаються 
тіло і дух [5, 6].

Музична аеробіка найбільше повно 
відповідає фізіологічним та психологічним осо-
бливостям жіночого організму. Задоволення від 
ритмічних рухів та вправ супроводжується значними 
фізіологічними змінами в організмі, поліпшенням 
дихання, кровообігу серцево-судинної системи. 
Такі заняття збуджують нервову систему і пов’язані 
з інтелектуальними та вольовими процесами. За-
няття аеробікою сприяють корекції фігури, поста-
ви, розвитку фізичних якостей молоді. За допомо-
гою ритмічних вправ можна корегувати фізичні й 
психічні вади (м’язову в’ялість, викривлення хреб-
та, надмірне збудження, перевтомлення та ін.). Як 
наслідок, зростає працездатність та зніжуються за-
хворювання.

Зайва маса тіла серед населення більшості 
економічно розвинутих країн – це поширене явище, 
яке стає серйозною проблемою. Відомо, що особи, 
які страждають зайвою вагою, більш схильні до 
факторів риску. Метод лікування простий: менше 
їсти, але більше рухатися. Фізична активність для 
бажаючих схуднути не обов’язково повинна бути 
енергійною. Ходьба, як одна з форм аеробіки є при-
родним навантаженням. Японські вчені вважають , 
що 10 тисяч кроків щоденно є мінімальною дозою 
фізичної активності, що необхідна організму.

Друга проблема сьогодення – збільшення 
кількості людей, особливо молоді, які палять. Це 
явище особливо поширюється серед жінок та дівчат. 
Причини цього розповсюджування різноманітні: 
бажання наслідувати друзям, цікавість нових 
почуттів, бажання схуднути, вплив самітності або 
особистої драми, виникнення незалежності та 
самовпевненості.
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Є думки, що паління тютюну посилює 
працездатність, але вони обманливі. Насправді, 
нікотин збуджує протягом недовгого часу, потім 
швидко зніжує і погіршує працездатність, як 
фізичну, так й розумову. Дівчата, які палять, частіше 
хворіють, гірше розвиваються фізично.

Швидке стомлення під час фізичної та 
розумової праці, зниження м’язової сили – це 
перші ознаки послаблення функцій організму. Про-
те, для поліпшення самовідчуття і підвищення 
працездатності зовсім необов’язково приймати 
ліки. Активні заняття спортом, зокрема аеробікою – 
запорука надійної роботи ендокринної системи і, як 
слід, бадьорості та здоров’я духу і тіла. 

За допомогою аеробних вправ можна по-
збавитися від втоми після розумової діяльності. 
Існує термін «активний відпочинок», коли ви 
навантажуєте м’язи, але ваше самопочуття тільки 
поліпшується. Справа в тому, що фізичні вправи, 
як засіб активного відпочинку, відновлюють тонус 
нервової системи. Мозок і м’язи являють собою 
функціональну єдність.

Аеробіка впливає на тіло комплексно, 
делікатно корегує форму ніг, розвиває необхідну 
групу м’язів. Вчені США провели серію наукових 
досліджень щодо впливу аеробіки на профілактику, 
лікування різних захворювань. З’ясувалось, що 
вона незамінна при хворобах, які є результа-
том гіподинамії, коли бракує рухів. Сьогодні від 
гіподинамії страждають майже половина людства, 
в яку входять молодь, студенти і школярі.

Важливим є питання: як краще займати-
ся аеробікою, самостійно або в групі. Це питання 
вирішується сугубо індивідуально. Навичкам бажа-
но починати заняття в спортивному клубі. Заняття в 
групі проходять весело, динамічно.

Психологи помітили, що коли ми бажаємо 
привабити до себе людину, яка подобається, то 
повторюємо його рухи, міміку. Це явище має назву 
віддзеркалля. Люди користуються цим під час за-
нять у спортивному залі, у великих групах. Тому, 
коли студенти займаються аеробікою і повторюють 
рухи за тренером, вони получають моральне задо-
волення від колективних дій. 

Вибір тренера грає важливу роль і є одним 
з мотивів для занять аеробікою, бо тренер є ключо-
вою фігурою в роботі зі студентами на тренуваль-
них заняттях.

Рівень прояву інтересу студента до занять 
аеробікою починається з розуміння користі від них і 
завершується абсолютною комфортністю, чистотою 
взаємостосунків. Ефективність занять аеробікою 
залежить від умов, створених для кожного студента 
в групі. Прекрасні зали, які обладнані дзеркалами і 
паркетним полом, наявність необхідного інвентарю 
(степи, м’ячі, килимки для виконування вправ, 
аудіотехніка) впливає позитивно на результати за-
нять. Від того, наскільки сприятливо складаються 
взаємини «тренер-студент», «студент-студент» за-
лежить успіх занять та глибина і дієвість впливу 
тренера на його вихованців.

Важливо, щоб заняття проходили у 
емоційно підвищеному стані, з застосуванням 
методів групового і індивідуального спілкування. 
Використовуючи сприятливе емоційне самопо-
чуття студенток, тренер приступає до виконання 
комплексу вправ. Складаючи плани занять, тренер 
прагне знайти оптимальне співвідношення обсягу 
й інтенсивності основних і допоміжних тренуваль-
них вправ та часу.

У групі психологічна готовність спрямо-
вана на творчість, співпрацю з тренером, що дає 
йому оптимальну можливість удосконалювати 
фізичний стан студенток, давати на заняттях прості 
і складно-координовані вправи, добиватися високої 
щільності проведення занять і поліпшувати їх рухо-
ву активність. Мотивація у студенток – «Я бажаю 
займатися!», «Я бажаю бути вродливою!» вагомим 
фактором для таких занять є вибір музики, ритму. 
Саме тут потрібно використовувати саму сучасну, 
популярну музику. 

Бувають моменти, коли не всі учасники гру-
пи психологічно підготовлені до занять. Потрібно 
налаштувати групу на прагнення добитися під 
час занять певного успіху. Психологічний настрій 
не дозволяє студенткам виконувати складно-
координовані вправи, робота йде за принципом 
«чим простіше, тим краще». Музичний ритм тільки 
деяких студентів збуджує до активної фізичної 
діяльності. Тільки після виявлення неформального 
лідера групи починається робота – «Роби так» або 
«Хто краще?». Щільність занять і рухова активність 
поступово збільшується. Важливим педагогічним 
прийомом для спонукання до роботи є схвалення, 
заохочення.

Таким чином, застосування трене-
ром відповідних педагогічних і психологічних 
прийомів під час занять сприяють оптимізації і удо-
сконаленню тренувального процесу. Врахування 
мотивацій, дає студентам можливість саморозкрит-
тя, самореалізації і самоутвердження, досягнення 
гармонії руху тіла і розуміння цієї необхідності.

Аеробний комплекс повинен бути ском-
понований з урахуванням мети занять. Аеробіка 
сприяє оновленню організму та його функціональної 
досконалості. Регулярні заняття аеробікою допомо-
жуть зміцнити та зберегти здоров’я. 

Висновки. 
Заняття аеробікою позитивно впливають 

на соматичний стан здоров’я студентів, сприяють 
удосконаленню фізичних якостей молоді, корекції 
фігури, постави, підвищують емоційний стан лю-
дини. Тільки через інтерес до власного розвит-
ку, самовдосконалення можна вийти на здоровий 
спосіб життя. Єдність музики і рухів є складовою 
частиною занять аеробікою, що подобається молоді, 
привертає своєю емоційністю і можливістю вдоско-
налити свій фізичний стан.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають розробку оздоровчих методик з аеробіки 
для студентів комп’ютерних спеціальностей та 
застосування їх у процесі фізичного виховання з 
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послідуючим вивченням ефективності впливу їх на 
здоров’я.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальной про-
блемы клинической медицины – медицинской этики и деонтоло-
гии. В статье изложено современное представление об основах 
медицинской этики и деонтологии. Медицинская этика и деонто-
логия являются важными составляющими работы медицинских 
работников. Рассмотрены различные аспекты поставленной про-
блемы, раскрывающие многоплановость и сложность реализа-
ции задач формирования личности медицинского работника.
Ключевые слова: этика, деонтология, медицинские работники.
Анотація. Прихода І.В., Рибальченко А.О. Основи медичної 
етики та деонтології. Стаття присвячена дослідженню 
актуальної проблеми клінічної медицини – медичної етики та 
деонтології. У статті викладено сучасне уявлення про основи 
медичної етики та деонтології. Медична етика та деонтологія 
є важливими складовими роботи медичних працівників. Роз-
глянуто різні аспекти поставленої проблеми, які розкривають 
багатоплановість і складність реалізації завдань формування 
особистості медичного працівника. 
Ключові слова: етика, деонтологія, медичні працівники.
Annotation. Prikhoda I.V., Rybalchenko A.A. The basis of the 
medical ethic and deontology. The article is dedicated to the inves-
tigation of the actual problem of the clinical medicine – medical ethic 
and deontology. The article deals with contemporary ideas of basis 
of the medical ethic and deontology. The medical ethic and deontol-
ogy is important components parts at the work of medical works. 
We have development different aspects of put problem which refl ect 
the variety and complication for realization the questions of forming 
medical works. 
Key words: ethics, deontology, medical works. 

Введение.
 Медицина обладает большим опытом по-

мощи больному человеку, имеющим определенную 
специфику, которая отличает ее от других видов 
профессиональной деятельности. Медицине прису-
щи нормы этики и морали, определяемые экономи-
ческим и социально-политическим строем.

 Термин «этика» был впервые предложен 
Аристотелем, который под ним понимал науку о че-
ловеческой морали. Термин «деонтология» грече-
ского происхождения, где «деон» означает должное 
и «логос» – учение. Этот термин был предложен ан-
глийским философом И. Бентамом в ХIХ веке как 
© Прихода И.В., Рыбальченко А.А., 2009

наименование науки о профессиональном поведе-
нии человека [2, 5, 7].

 В СССР термин «деонтология» был введен 
Н.Н. Петровым, который писал: «Под деонтологи-
ей мы, в условиях советской медицины, должны 
разуметь учение о принципах поведения медицин-
ского персонала не для достижения индивидуаль-
ного благополучия и общепризнаваемой почтенно-
сти врачей и их сотрудников, но для максимального 
повышения суммы полезности и максимального 
устранения последствий неполноценной медицин-
ской работы» [9]. 

Работа выполнена по плану НИР Луганского 
национального университета имени Тараса Шев-
ченко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
 Целью данной работы явилось изучение со-

временного состояния проблемы медицинской эти-
ки и деонтологии методом аналитического обзора 
научной литературы.

 Результаты исследования.
 Медицинская этика и деонтология – это на-

ука, обосновывающая принципы поведения меди-
цинского персонала, способствующие созданию не-
обходимой обстановки при обследовании, лечении 
и реабилитации больного. При этом учитываются 
не только условия, способствующие полезности ле-
чения, но и мероприятия, не допускающие отрица-
тельных результатов. В данном случае речь идет о 
должном поведении всего медицинского персонала 
в интересах охраны здоровья человека [9, 10, 12].

 Для оптимального осуществления прин-
ципов медицинской деонтологии необходимы 
следующие условия: призвание, чувство такта, 
интеллект, гражданственность. Медицинский 
работник должен всегда помнить о больном, об-
ладать способностью покорять и подчинять себе 
душу больного.

 Стержневыми вопросами медицинской эти-
ки и деонтологии являются взаимоотношения меди-
цинского работника и больного. Личность и облик 
медицинского работника определяются экономиче-
скими, политическими и социальными условиями 
того общества, в котором он работает [9, 10, 12]. 

 Формирование личности медицинского ра-
ботника должно основываться на принципах высо-
кой морали, этики и деонтологии. Мораль включает 
в себя гуманные, благородные общечеловеческие 
представления о справедливости, общем благе, 
добре, чести, она формирует высоконравственные 
нормы поведения, проникнуты духом сотрудниче-
ства и коллективизма [3, 10, 12].

 Медицинская этика и деонтология строится, 
прежде всего, на базисе высокой медицинской мо-
рали. Главными в медицинской этике и деонтологии 
являются отношения медицинского работника и 
больного, высокий профессионализм, а также взаи-
моотношения между медицинскими работниками.

 Основной проблемой медицинской этики 
и деонтологии можно назвать проблему взаимоот-
ношений медицинского работника и больного, а в 
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этой проблеме – поведение медицинского работни-
ка у постели больного [9, 10, 12]. 

 Взаимоотношения медицинского работника 
и больного глубоко своеобразны. Больной человек 
во многом качественно отличается от здорового. 
Особое физическое состояние человека в период 
болезни, глубина переживаний, психическое напря-
жение, вера в выздоровление, надежда на возвра-
щение к семье, трудовой и социальной активности 
создают особую атмосферу отношений между ме-
дицинским работником и больным [4]. Она выдви-
гает определенные требования не только к внешним 
формам поведения медицинского работника (такт, 
этика и деонтология), но и к внутренним качествам, 
его нравственному сознанию.

 Болезнь для многих людей представля-
ет тяжелую травму, которая приводит к заметным 
изменениям психики человека. Такие изменения 
происходят в мышлении больного, меняется его 
отношение к самому себе, близким людям, работе, 
жизни. Болезнь приводит к заметным изменениям в 
психоэмоциональной сфере человека, что обуслов-
лено наличием физических страданий, нарушени-
ем привычного ритма жизни, угрозой появления 
различных осложнений, зависимостью человека 
от других. Болезнь вызывает переживания, страх 
за свою дальнейшую судьбу [4]. В связи с этим 
справедливым выглядит выражение старых врачей: 
«Каждый больной страдает своей болезнью плюс 
страхом за свою жизнь».

 При первом знакомстве больной внима-
тельно присматривается к медицинскому работни-
ку, его мимике, жестам. Здесь любой медицинский 
работник (врач, медицинская сестра, физический 
реабилитолог, лаборант, санитар и др.) не должен 
забывать слова М.Я. Мудрова: «Исследуя больно-
го, помни, что в это же время больной исследует 
тебя» [2, 5, 7]. Равнодушие, незаинтересованность, 
безразличие, написанные на лице медицинско-
го работника, несовместимы с его профессией. 
Течение заболевания во многом зависит от веры 
больного в медицинского работника; нетерпение, 
спешка, суетливость, небрежные жесты медицин-
ского работника – и настроение больного испор-
чено всерьез и надолго, поколеблена столь нужная 
вера, что пришел человек, который скоро избавит 
от физических, психических и душевных страда-
ний [4, 9].

 Успех лечения заключается в способности 
медицинского работника найти нужный подход 
к больному. Здесь все имеет огромное значение 
вплоть до интонации, громкости и тембра голоса. 
Медицинский работник должен расположить к себе 
больного, заставить верить каждому его слову, ина-
че положительный эффект лечения может превра-
титься в свою противоположность. В разговоре с 
больным медицинский работник должен следить за 
культурой своей речи, не допуская пошлых шуток, 
вульгарных фамильярностей, должен быть тактич-
ным, стараться ободрить больного, создать у него 
хорошее настроение.

 Недаром еще в древности врачи считали, что 
у врача есть три орудия: слово, растение и нож. Как 
видно, слово врача в древности приравнивалось к 
действию скальпеля хирурга [2, 5, 7]. Медицинские 
работники должны тщательно контролировать свои 
поступки, взвешивать каждое слово.

 С особыми трудностями сталкиваются ме-
дицинские работники у постели безнадежных боль-
ных. Медицинский работник должен скрывать это 
от больного человека вопреки правилам морали, 
которые требуют от человека правдивости и чест-
ности. Если больной с диагнозом «рак» отказыва-
ется от оперативного вмешательства, то врач все 
равно не должен ставить больного в известность о 
его заболевании. Так же он должен поступить и при 
удачно выполненной операции, ибо и после этого у 
больного могут быть метастазы [1, 4, 11].

 Болезнь ставит человека в особые условия, 
заставляет по-иному взглянуть на себя, повышает 
остроту восприятия. Поэтому медицинский работ-
ник должен помнить, что лечебный процесс – это 
не только лекарственное воздействие. Это сложные 
человеческие взаимоотношения, основанные на 
взаимном уважении и взаимном понимании. 

 Отрицательное воздействие медицинского 
работника на больного носит название ятрогений 
(от греческого слова «иатрос» – врач). Развитие 
ятрогенных заболеваний в большинстве случаев за-
висит не от неопытности медицинского работника, 
а от его бестактности, невнимательности, от недо-
статка общей и профессиональной медицинской 
культуры [6, 13].

 Взаимоотношения между медицинскими ра-
ботниками должны характеризоваться доброжела-
тельностью, чувством товарищества, коллективиз-
ма и взаимопомощью. Совершенно недопустимыми 
являются такие заявления больному: «И зачем вас 
только оперировали» или: «А вас не так лечили». 
Высококультурный медицинский работник никогда 
не позволит себе подобных выражений, ибо такие 
разговоры приносят огромный вред больному, не 
говоря уже об их неэтичности [4, 9].

 Медицина не относится к разряду точных 
наук. На один и тот же вопрос могут существовать 
несколько различных взглядов и теорий, поэтому 
медицинский работник должен проявлять должное 
терпение по отношению к мнению своего коллеги, 
при необходимости разъяснять и больному причи-
ны расхождения в назначениях и методах лечения. 
Высокомерие медицинского работника, излишнее 
самолюбие и самомнение, а также попытка создать 
себе авторитет путем принижения своего коллеги 
его не украшают и никогда не увенчаются успехом. 
Медицинский работник, борясь за жизнь больного, 
имеет возможность применить не только свои луч-
шие качества, свой талант, но и воспользоваться со-
ветом, опытом и даже помощью своих коллег. От 
таких взаимоотношений медицина только выигры-
вает. Однако дружба, взаимопомощь в коллективе 
не должны являться стеной для критики ошибок, 
недостатков в работе. Не менее важно требователь-
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ное, но в то же время товарищеское отношение к 
вспомогательному медицинскому персоналу, так 
как все службы в медицине взаимосвязаны и от ка-
чества работы каждого сотрудника зависит общий 
успех. Поэтому грубое слово, повышение голоса в 
присутствии больных и членов коллектива является 
недопустимым [4, 9].

 Профессиональная деятельность накладыва-
ет на медицинский персонал не только моральную, 
но и юридическую ответственность [6, 13].

 Неоказание больному необходимой помощи 
или грубое нарушение техники медицинских мани-
пуляций, повлекшее за собой смерть больного, рас-
сматривается как непредумышленное убийство.

 Хищение и хранение наркотических и 
сильнодействующих психотропных препаратов 
медицинским работником рассматривается как 
опасное преступление. Нарушение установленных 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
правил, способствующие распространению эпиде-
миологических заболеваний, рассматривается как 
преступление против здоровья населения [6, 13].

 Отдельно необходимо сказать и о внешнем 
виде медицинского персонала. 

 Медицинский работник должен быть образ-
цом чистоты и аккуратности. Он должен соблюдать 
правила личной гигиены и гигиены одежды. Лич-
ная гигиена представляет собой комплекс правил и 
рекомендаций, направленных на сохранение здоро-
вья человека. Халат должен быть чистым, наглухо 
застегнутым, а шапочка полностью закрывать во-
лосы. Халат необходимо оставлять в специально 
отведенном шкафчике, категорически запрещается 
выходить за пределы лечебно-профилактического 
учреждения в спецодежде. Перед посещением 
туалета халат и шапочку снимают. Халат должен 
быть из хлопчатобумажной ткани, которая не раз-
рушается от частой стирки, кипячения и обработ-
ки дезинфицирующими средствами. Халат должен 
прикрывать платье полностью. Медицинский пер-
сонал, работающий в стационаре, должен носить в 
отделении сменную обувь. Это диктуется интере-
сами больных, так как при ходьбе создается мень-
ше шума. Тапочки должны быть кожаные или на 
резиновой подошве, но отнюдь не войлочные, не 
меховые, так как последние хорошо впитывают в 
себя грязь и трудно поддаются санитарной обра-
ботке [8].

 Создание благоприятных условий пребыва-
ния больного в стационаре, проявление деликатного 
и тактического отношения, готовность оказать ему 
помощь в любую минуту являются обязательными 
условиями успешного лечения. Правила ухода за 
больными определяются деонтологическими прин-
ципами, гуманным, внимательным отношением к 
ним. Предупредительность, вежливость, тактич-
ность, чувство сострадания и самопожертвования 
являются важным условием успешной работы ме-
дицинских работников.

Выводы.
 1. Медицинская этика и деонтология – это 

наука, обосновывающая принципы поведения ме-
дицинского персонала, способствующие созданию 
необходимой обстановки при обследовании, лече-
нии и реабилитации больного.

 2. Медицинская этика и деонтология стро-
ится на основе высокой медицинской и общечело-
веческой морали. Главными в медицинской этике 
и деонтологии являются отношения медицинского 
работника и больного, а также взаимоотношения 
между медицинскими работниками.

 Дальнейшие исследования планируется по-
святить изучению других вопросов медицинской 
этики и деонтологии.
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СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ 
ОКРЕМИХ ВИДІВ ФУНКЦІОНАЛЬНО-
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 
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Анотація. З’ясовано окремі види функціонально-професійних 
компетентностей учителів фізичної культури та сучасний стан 
їх формування в процесі фахової підготовки. Визначено окремі 
види функціонально-професійних компетентностей, якими ма-
ють оволодіти майбутні учителі фізичної культури. Доцільність 
формування цих компетентностей визначено результата-
ми опитування студентів. Більшість студентів відповіли про 
необхідність формування комунікативної та рухової компетент-
ностей в процесі фахової підготовки.
Ключові слова: фахівець, компетентність, функціональний, 
професійний, компетентності, учитель, фізична культура.
Аннотация. Самсутина Н.М. Современное состояние формиро-
вания отдельных видов функционально-профессиональных 
компетентностей будущих учителей физической культуры. 
Выяснены отдельные виды функционально-профессиональных 
компетентностей учителей физической культуры и современ-
ное состояние их формирования в процессе профессиональ-
ной подготовки. Определены отдельные виды функционально-
© Самсутіна Н.М., 2009



133

профессиональных компетентностей, которыми должны 
овладеть будущие учителя физической культуры. Целесообраз-
ность формирования этих компетентностей определено резуль-
татами опроса студентов. Большинство студентов ответили о не-
обходимости формирования коммуникативной и двигательной 
компетентностей в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова: специалист, компетентность, функциональ-
ный, профессиональный, компетентности, учитель, физическая 
культура.
Annotation. Samsutina N.M. The modern state of formation 
of separate kinds of functional professional competences of the 
future teachers of physical training. Separate kinds of functional 
professional competences of teachers of physical training and the 
modern state of their formation are clarifi ed during professional 
training. Separate kinds of functional professional competences are 
specifi c. Of them the future teachers of physical training should take 
possession. Expediency of formation of competences it is specifi c by 
outcomes of inquiry of students. The majority of students answered 
about necessity of formation of communicative and motorial compe-
tences during professional training.
Keywords: expert, competence, functional, professional, 
competences, teacher, physical training.

Вступ. 
Вища педагогічна освіта, на думку М.Р.Мруги, 

виконує особливу, ключову функцію у формуванні 
сучасної людини, її інтелектуального та духовного 
потенціалу [7, с. 76]. Автор зазначає, що страте-
гія розвитку сучасного українського суспільства в 
умовах соціально-економічних реформ об’єктивно 
потребує підвищення вимог до освітньої системи 
та професійної підготовки фахівців високої квалі-
фікації. В цих умовах, наголошує автор, професій-
на компетентність майбутнього фахівця стає осно-
вним системоутворюючим фактором, що визначає 
зміст освіти, зокрема педагогічної [6, с. 76].

На думку В.Д.Шадрикова, випускник, який 
засвоїв освітню програму, повинен характеризу-
ватися: компетенціями соціально-особистісними 
(стосовними до людини як індивіду, суб’єкта діяль-
ності й особистості; соціальна, визначальна його 
взаємодія з іншими людьми; стосовними до вміння 
вчитися); компетенціями загальнопрофесійними 
(інформаційними, пов’язаними з одержанням і об-
робкою інформації; розрахунковими, пов’язаними 
з умінням вирішувати професійні завдання з ви-
користанням адекватного математичного апарата; 
експлуатаційними; управлінськими, організаційни-
ми; конструкторськими; проектувальними; еконо-
мічними, що включають поводження на ринку пра-
ці) [11, і]. Ці компетенції, на його думку, повинні 
формуватися як загальні для широкого кола профе-
сій. Крім того, зазначає В.Д.Шадриков, випускник 
повинен володіти спеціальними компетенціями або 
професійно-функціональними знаннями й умін-
нями, які забезпечують прив’язку до конкретного 
об’єкту, предмету праці. Вони забезпечують кон-
кретизацію загальпрофесійних компетенцій [11].

В.В.Абрамова визнає, що професійна компе-
тентність учителя фізичної культури – це комплек-
сна характеристика особистості, яка включає гар-
монічне сполучення професійних, комунікативних 
і особистісних властивостей, що дозволяє досягати 
якісних результатів у процесі рішення типових за-
вдань в основних видах професійної діяльності в 
галузі фізичної культури. Структура професійної 

компетентності вчителя фізичної культури містить 
у собі три компоненти: професійно-діяльнісний, 
комунікативний і особистісний, кожному з яких 
відповідають певні компетенції й професійно-
особистісні властивості, базові для даної компетен-
ції [1, с. 73].

Ю.Д.Железняк зазначає, що із системних 
позицій професіоналізм включає: професіоналізм 
діяльності й особистості; нормативну регуляцію; 
мотивацію на саморозвиток і професійні досягнен-
ня; рефлексивну самоорганізацію; творчий і інно-
ваційний потенціал особистості; належний рівень 
здоров’я, фізичних і психічних кондицій [4, с. 8]. 
Ці положення поширюються на всі види людської 
діяльності. Автор вважає, що першооснову успіш-
ності освіти, професіоналізації й становлення 
професіоналізму складає належний рівень життє-
діяльності людини, рівень її здоров'я, фізичних і 
психічних кондицій. У цьому величезне значення, 
на думку Ю.Д.Железняка, має система фізичного 
виховання й спорту, що охоплює всі категорії на-
селення – з моменту народження й протягом всього 
життя як здорових, так і тих, хто має  потребу у зміц-
ненні здоров'я, фізичній й соціальній реабілітації; 
а також освіта, праця, побут дозвілля, відпочинок, 
лікування; спорт вищих досягнень і масовий (для 
всіх) [4, с. 9].

Ю.Д.Железняк вважає, що ефективність сис-
теми фізичного виховання й спорту, у свою чергу, 
істотно залежить від рівня професіоналізму “об-
слуговуючих її фахівців, адже спрямований вплив 
рухової діяльності  може бути як позитивним, так і 
негативним (чим є небезпечним непрофесіоналізм 
у цій області) [4, с. 9]”. 

Н.М.Костихіна зазначає, що одна зі сторін 
формування професіоналізму педагога – компетент-
ність у педагогічній діяльності. Ще навчаючись в 
інституті, студент повинен одержати чітке подання 
про сутність праці вчителі, про можливі деформації 
й “вигорянні”, про вимоги до особистості вчителя, 
про специфічні умови його праці. У цей період від-
бувається нагромадження системи знань і вмінь, які 
можуть з’явитися фундаментом, базою для подаль-
шого самовдосконалення [5, с. 12].

На думку В.А.Магіна, фахівець – це компе-
тентний працівник, що володіє необхідними для 
якісної й продуктивної праці знаннями, якостями, 
досвідом і індивідуальним стилем діяльності [6, с. 
39]. Освіта, професійні знання й уміння, загальні й 
спеціальні здібності, соціально значущі й професій-
но важливі якості становлять професійний потенці-
ал розвитку фахівця [6, с. 40].

А.В.Огнистий вважає, що “галузь фізичного 
виховання і спорту повинна у нових економічних 
умовах забезпечити професійне становлення висо-
коосвічених фахівців, а через них формування на-
лежного рівня здоров’я, високу продуктивність та 
цілий спектр рекреаційних і реабілітаційних захо-
дів щодо населення незалежної України [9, с. 13]”.

На думку Н.П.Волкової, у професійній ді-
яльності педагога реалізуються такі функції, як тер-
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мінальні (навчальна, виховна розвивальна, функція 
життєзабезпечення, функція соціалізації), тактичні 
(інформативна, смислоутворювальна, діагностична, 
індивідуалізацій на, спонукальна, прогностична, 
культурологічна, психотерапевтична, рекреаційна), 
операціональні (функції вимірювання та оцінюван-
ня, методична, управлінська, координаційна, функ-
ція самоствердження функція формоутворень) [3, с. 
470] .

Н.П.Волкова вважає, що “у цій сукупності 
функцій втілюються основні напрями педагогічної 
роботи вчителя (викладацька, виховна, дослідниць-
ка тощо) [3, с. 470]”.

Л.П.Сущенко у функціональному компо-
ненті особистісно орієнтованої професійної підго-
товки майбутніх фахівців фізичного виховання  та 
спорту вбачає “особистісно орієнтовану професій-
ну підготовку до виконання таких видів функцій: 
світоглядної, інструментальної, культурологічної, 
інноваційної, комунікативної, мотиваційної та ціле-
покладання [10, с. 226]”.

В.І.Наумчук вважає, що “процес становлення 
студента як фахівця складається із декількох етапів: 
усвідомлення соціальної значущості праці педаго-
га, сприйняття вимог педагогічної професії, свідо-
ме пред’явлення цих вимог до себе, самовиховання 
необхідних властивостей і якостей, які моделюють 
особистість вчителя, реалізація настанов на творче 
оволодіння обраною професією. Ці етапи професій-
ного становлення майбутнього вчителя складають 
основу професійно-педагогічного виховання у вузі 
[8, с. 37]”.

На підставі теоретичного аналізу та власного 
досвіду, функціонально-професійні компетентності 
майбутнього учителя фізичної культури розгляда-
ються нами як сукупність особистісних характе-
ристик та індивідуальних здібностей фахівця, який 
володіє знаннями, уміннями та навичками, необхід-
ними для виконання основних професійних функ-
цій, що відбивають вирішення освітніх, виховних, 
розвиваючих та оздоровчих завдань, а саме все-
бічного фізичного розвитку людини, зміцнення її 
здоров’я та передачі спеціальних знань в галузі фі-
зичної культури. Окремими видами функціонально-
професійних компетентностей учителя фізичної 
культури нами визначено комунікативну та рухову 
компетентність. В.М.Введенський уточнює, що ко-
мунікативна компетентність – це особистісна якість 
учителя, яка визначається його включеністю в педа-
гогічну діяльність і формується в процесі розвитку і 
саморозвитку особистості в цілому, включаючи піз-
навальну, емоційно-вольову і мотиваційну сфери, 
системи відношень і ціннісних орієнтацій [2, с. 17]. 
Рухова компетентність учителя фізичної культури 
передбачає сформованість рухових умінь і навичок, 
необхідних для виконання основних професійних 
функцій учителя.

Робота виконана за планом НДР Бердянсько-
го державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було з’ясування сучасно-

го стану формування окремих видів функціонально-
професійних компетентностей майбутніх учителів 
фізичної культури в процесі фахової підготовки.

Основні завдання дослідження:
1. Провести аналіз психолого-педагогічної 

літератури та інформації з мережі Інтернет щодо 
визначення видів функціонально-професійних ком-
петентностей, а також з’ясування сучасного стану 
формування функціонально-професійних компе-
тентностей майбутніх учителів фізичної культури в 
процесі фахової підготовки.

2. Провести анкетування студентів вищих 
навчальних закладів щодо необхідності оволодін-
ня окремими видами функціонально-професійних 
компетентностей.

Результати дослідження. 
З метою з’ясування доцільності здійснення 

формування функціонально-професійних компе-
тентностей майбутніх учителів фізичної культури 
в процесі фахової підготовки нами було проведено 
анкетування студентів вищих навчальних закладів, 
у якому брало участь 294 особи. Респондентами 
виступили 90 студентів Національного педагогіч-
ного університету імені М.П.Драгоманова (НПУ), 
37 студентів Інституту здоров’я, спорту і туризму 
Класичного приватного університету м. Запоріжжя 
(ІЗСТ КПУ), 82 студента Запорізького національно-
го університету (ЗНУ), 85 студентів Бердянського 
держаного педагогічного університету (БДПУ).

Відповіді на запитання анкети “Чи володієте 
Ви знаннями про види функціонально-професійних 
компетентностей майбутніх учителів фізичної 
культури?” свідчить про те, що із 294 студентів во-
лодіють цими знаннями 33,98% студентів, не воло-
діють 34,81% студентів, важко відповісти 34,81% 
(рис. 1.).

35
34,8
34,6
34,4
34,2

34
33,8
33,6
33,4

Так, володію %
Ні, не володію %
Важко відповісти %

Рис. 1. Розподіл студентів, опитаних щодо 
володіння знаннями про види функціонально-
професійних компетентностей майбутніх 

учителів фізичної культури (%).

Володіють знаннями про види функціонально-
професійних компетентностей майбутніх учите-
лів фізичної культури 38,89% студентів НПУ ім. 
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М.П.Драгоманова, 35,14% студентів – ІЗСТ КПУ, 
36,59% – ЗНУ, 25,29% – БДПУ. Не володіють зна-
ннями про види функціонально-професійних ком-
петентностей майбутніх учителів фізичної куль-
тури 35,56% студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова, 
35,14% студентів ІЗСТ КПУ, 42,68% студентів ЗНУ, 
25,88% – БДПУ. Важко відповісти – 25,56% НПУ 
ім. М.П.Драгоманова, 29,73% – ІЗСТ КПУ, 20,73% 
– ЗНУ, 38,82% – БДПУ.

Отже, аналіз відповідей свідчить, що виявле-
но лише 33,98% студентів, які володіють знаннями 
про види функціонально-професійних компетент-
ностей майбутніх учителів фізичної культури. Пе-
реважну кількість студентів, які володіють цими 
знаннями має НПУ ім. М.П.Драгоманова (38,89%), 
що на 4,91% перевищує загальний показник опита-
них респондентів.

Відповіді на запитання “Чи вважаєте Ви за 
необхідне формувати комунікативну компетент-
ність майбутніх учителів фізичної культури в про-
цесі фахової підготовки?” такі: із 294 студентів 
вважають за необхідне формувати комунікатив-
ну компетентність майбутніх учителів фізичної 
культури в процесі фахової підготовки 60,7%, не 
вважають за необхідне – 19,59% опитаних сту-
дентів, важко відповісти – 19,71%. Вважають за 
необхідне формувати комунікативну компетент-
ність майбутніх учителів фізичної культури в про-
цесі фахової підготовки 73,33% опитаних сту-
дентів НПУ ім. М.П.Драгоманова, 37,84% – ІЗСТ 
КПУ, 63,41% – ЗНУ, 68,24% – БДПУ. Не вважають 
за необхідне 6,67% опитаних студентів НПУ ім. 
М.П.Драгоманова, 37,84% – ІЗСТ КПУ, 25,67% – 
ЗНУ, 8,24% – БДПУ. Важко відповісти – 20% опи-
таних студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова, 24,32% 
– ІЗСТ КПУ, 10,98% – ЗНУ, 25,53% – БДПУ.

Отже, значна кількість студентів, а саме 
67,7%, вважають за необхідне формувати комуніка-
тивну компетентність майбутніх учителів фізичної 
культури в процесі фахової підготовки. 

Аналіз результатів відповідей запитання “Чи 
вважаєте Ви за необхідне формувати рухову ком-
петентність (сформованість рухових умінь і нави-
чок) майбутніх учителів фізичної культури в про-
цесі фахової підготовки?” свідчить про те, що із 294 
студентів вважають за необхідне формувати рухову 
компетентність 69,92%, не вважають за необхідне 
– 13,17%, важко відповісти – 16,89% опитаних сту-
дентів. Вважають за необхідне формувати рухову 
компетентність майбутніх учителів фізичної куль-
тури в процесі фахової підготовки 83,33% опитаних 
студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова, 45,95% – ІЗСТ 
КПУ, 63,41% – ЗНУ, 87,06% – БДПУ. Не вважають 
за необхідне 6,67% – НПУ ім. М.П.Драгоманова, 
24,32% – ІЗСТ КПУ, 14,63% – ЗНУ, 7,06% – БДПУ. 
Важко відповісти – 10% опитаних студентів НПУ 
ім. М.П.Драгоманова, 29,73% – ІЗСТ КПУ, 21,95% 
– ЗНУ, 5,88% – БДПУ.

Отже, значна кількість студентів, а саме 
69,92%, вважають за необхідне формувати рухо-
ву компетентність майбутніх учителів фізичної 

культури в процесі фахової підготовки. Переваж-
на кількість студентів, які вважають за необхід-
не формувати рухову компетентність, виявлена у 
БДПУ (87,06%), що на 17,14% перевищує загаль-
ний показник.

Висновки. 
Таким чином, нами визначено окремі види 

функціонально-професійних компетентностей, 
якими мають оволодіти майбутні учителі фізичної 
культури, а саме, комунікативною та руховою ком-
петентністю. Доцільність формування цих компе-
тентностей визначено результатами опитування 
студентів, більшість з яких відповіли про необхід-
ність формування комунікативної та рухової компе-
тентностей в процесі фахової підготовки.

Перспективним напрямком є створення 
навчально-методичного забезпечення процесу під-
готовки майбутніх фахівців, які планують здійсню-
вати свою діяльність у галузі фізичного виховання.
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МАССАЖА ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМ 

ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность использо-
вания точечного массажа при медикаментозном лечении боль-
ных пожилого и старческого возраста, страдающих артериаль-
ной гипертонией в сочетании с ишемической болезнью. Метод 
рефлексотерапии целесообразно применять в медикаментозном 
лечении артериальной гипертонии в сочетании с ишемической 
болезнью сердца. Для достижения оптимального эффекта ком-
плексного лечения рекомендуется назначать точечный массаж. 
Лечение проводить в соответствие с предложенной схемой. 
Ключевые слова: массаж, гипертония, реабилитация.
Анотація. Сердяєва Н.А. Ефективність точкового масажу 
при медикаментозному лікуванні артеріальної гіпертонії у 
поєднанні з ішемічною хворобою серця у хворих похилого і 
старечого віку. В статті розглядається ефективність викорис-
тання крапкового масажу під час медикаментозного лікування 
хворих похилого та старечого віку, котрі страждають артері-
альною гіпертонією в поєднанні з ішемічною хворобою серця. 
Метод рефлексотерапії доцільно застосовувати в медикамен-
тозному лікуванні артеріальної гіпертонії в сполученні з іше-
мічною хворобою серця. Для досягнення оптимального ефекту 
комплексного лікування рекомендується призначати крапковий 
масаж. Лікування проводити у відповідності із запропонова-
ною схемою. 
Ключові слова: масаж, гіпертонія, реабілітація.
Annotation. Serdyaeva N.А. Effi ciency of point massage at me-
dicinal treatment of arterial blood pressure high in combination 
with ischemic heart trouble at the patients of declining and senile 
years. In the article there is considered the effi ency of acupressure at 
medicine treatment of elderly and old people suffed from high blood 
pressure combining with heart disease. Method of a refl exotherapy 
expediently to apply in medicamental treatment of an arterial hyper-
tonia in a combination to ischemic sickness of heart. For reaching 
optimum effect of complex treatment it is recommended to nominate 
acupressure. Treatment a carry in correspondence with the offered 
scheme.
Key words: massage, hypertonic, rehabilitation.

Введение.
Артериальная гипертония является, в насто-

ящее время, одним из самых распространенных за-
болеваний в развитых странах мира. По материалам 
Всемирной Ассамблеи ООН по проблемам старения 
(1982), у 80-86% лиц старших возрастных групп 
имеются хронические заболевания, значительно 
снижающие их активность и качество жизни. Веду-
щее место принадлежит артериальной гипертонии 
и ишемической болезни сердца [1]. Имеется боль-
шое количество медикаментозных средств, которые 
необходимы для лечения артериальной гипертонии, 
сочетающейся с ишемической болезнью сердца [2]. 
Но для больных старших возрастных групп трудно 
подобрать адекватную лекарственную терапию для 
приема в течение длительного времени в связи с по-
бочными действиями и противопоказаниями этих 
медикаментов, что является недостатком медика-
ментозного лечения. Применение точечного масса-
жа позволит уменьшить количество используемых 
лекарственных средств и их дозировку.
© Сердяева Н.А., 2009

К настоящему времени накоплен определен-
ный опыт лечения артериальной гипертонии с по-
мощью иглорефлексотерапии и точечного массажа. 
Однако следует подчеркнуть, что до настоящего 
времени не разработаны принципы сочетания точек 
акупунктуры и точечного массажа в медикаментоз-
ной терапии артериальной гипертонии в сочетании 
с ишемической болезнью сердца у больных пожило-
го возраста и старческого возраста. Необходимость 
создания таких принципов сочетания и методов осо-
бенно актуальна для стран с большим процентом 
населения пожилого и старческого возраста, к коим 
принадлежит Украина. В нашей стране это также 
может частично решить вопрос экономики средств 
на закупку медикаментов в связи с недостаточным 
финансированным социальной сферы, включая 
здравоохранение и пенсионное обеспечение.

Работа выполнялась в рамках программы: 
Педагогические и медико-биологические аспекты 
жизнедеятельности человека в реальных условиях 
внешней среды и возможности коррекции психосо-
матического здоровья. ГРН № 0102U007830.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить влияние то-

чечного массажа при медикаментозном лечении 
на систолическое и диастолическое артериальное 
давление у больных старших возрастных групп, 
страдающих мягкой и умеренной артериальной ги-
пертонией в сочетании с ишемической болезнью 
сердца.

Материалы и методы исследования. Иссле-
дования проводились на базе кардиологического 
отделения городской больницы № 2 г.Мелитополя. 
Было исследовано 102 больных, в том числе 24 
мужчины (23,53%) и 78 женщин (76,47%). Средний 
возраст составил 73,6±2,1 лет. Мягкой артериаль-
ной гипертонией страдал 51 больной, умеренной 
артериальной гипертонией – 51 больной. Продол-
жительность заболевания больных артериальной 
гипертонией составила 21,9±1,7 лет; из них страда-
ющих данным заболеванием до 5 лет не выявлено, 
от 5 до 10 лет – у 15 больных, более 10 лет – у 87 
больных.

Результаты исследований.
Продолжительность заболевания больных 

ишемической болезнью сердца составила 18,7±1,2 
лет; из них страдающих этим заболеванием до 5 лет 
– у 3 больных, от 5 до 10 лет – у 13 больных, бо-
лее 10 лет – у 86 больных. Больные с перенесенным 
инфарктом миокарда и нарушением мозгового кро-
вообращения в анамнезе составили соответственно 
36,8% и 17,5%.

Недостаточность кровообращения определя-
лась по классификации Нью-Йоркской ассоциации 
сердца (NYHA). Этот диагноз подтверждался на 
основании анамнестических данных о ранее пере-
несенном инфаркте миокарда, подтвержденным 
методом электрокардиографии, нарушениями сер-
дечного ритма, а также жалобами больных на воз-
никновение боли за грудиной в покое или при физи-
ческой нагрузке, прогрессирующей одышки. 
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Стенокардия напряжения II функционально-
го класса определялась у 67,6% больных, III функ-
ционального класса – у 32,4% больных. При объ-
ективном обследовании у 19 больных отмечалось 
набухание шейных вен, цианоз губ – у 18, одышка 
при обычной ходьбе – у 39, у 7 больных в покое. 
У 31 больного зарегистрирована тахикардия по-
коя более 80 ударов а минуту. Увеличенная печень, 
пальпируемая на 2 см и более ниже края реберной 
дуги, отмечалась у 14 больных. Пастозность или 
отеки голеней, появляющиеся преимущественно к 
вечеру, встречались у 45 больных. Отеки стоп были 
у 3, стоп и голеней – у 32 больных. Находились на 
инвалидности по поводу ишемической болезни 
сердца: I группа – 5,6%, II группа – 54,9%, III груп-
па – 4,4% больных.

Из сопутствующих заболеваний наиболее 
часто встречались инсулиннезависимый сахарный 
диабет в стадии компенсации – у 14 больных, яз-
венная болезнь желудка в ремиссии – у 6 больных; 
хронический гастрит вне обострения – у 4 больных; 
пневмосклероз – у 23 больных. Дисциркуляторная 
атеросклеротическая энцефалопатия диагностиро-
вана у 49 больных, в том числе II стадии у 16, III 
стадии у 33.

Факторы риска ишемической болезни сердца 
обнаруживали у 85 больных, в том числе курение – 
у 67, ожирение – у 11, гиперхолстеринемия – у 23, 
сахарный диабет – у 3 больных.

Больные были распределены в соответствии 
с классификацией уровней артериального давле-
ния, рекомендованной ВОЗ и Международным об-
ществом (1999). В первую группу был отнесен 51 
больной мягкой артериальной гипертонией, у кото-
рых систолическое артериальное давление состав-
ляло 140-159 мм рт. ст., а диастолическое артери-
альное давление 90-99 мм рт. ст. Во второй группе у 
51 больного умеренной артериальной гипертонией 
систолическое давление соответствовало 160-179 
мм рт. ст., диастолическое артериальное давление – 
100-109 мм рт. ст.

Отбор больных для обследования проводили 
на основании полного клинического обследования 
с учетом жалоб, анамнеза, объективного, лабора-
торного и инструментального методов исследова-
ния, включая электрокардиографию, эхокардиогра-
фию, суточное АД- и ЭКГ-мониторирование. При 
сборе анамнеза учитывались длительность течения 
артериальной гипертонии и ишемической болезни 
сердца, перенесенные и сопутствующие заболева-
ния, наличие факторов риска. Проводились разо-
вые измерения артериального давления и частоты 
сердечных сокращений до и после сеанса в течение 
всего курса лечения, отражались жалобы больного, 
включая головную боль, боль или чувство жжения 
за грудиной, его субъективное состояние, клиниче-
ская эффективность видов терапии. В разработке 
полученных данных принимали во внимание воз-
раст и пол.

Ежедневно больным проводились клиниче-
ское обследование, включая контроль артериально-

го давления и подсчет частоты сердечных сокраще-
ний до и после сеанса. Клиническое исследование 
крови, общий анализ мочи. При поступлении боль-
ного в стационар объем проводимого обследования 
включал анамнез, физикальное обследование, реги-
страция электрокардиограммы.

Больные были распределены на 2 группы. 
В первую группу – получавшие точечный массаж 
и стандартизированное медикаментозное лечение 
(ТМ+МЛ); во вторую – получившие только стан-
дартизированное медикаментозное лечение (МЛ). 

Каждая из групп была подразделена на под-
группу А и подгруппу Б. подгруппу А составили 
больные мягкой артериальной гипертонией. Под-
группу Б – больные умеренной артериальной ги-
пертонией.

Воздействие на точки акупунктуры осущест-
влялось ежедневно, в 8.00 часов, до приема боль-
ным лекарств, по предложенной методике. Крите-
риями адекватного лечения считали:

отличное – снижение уровня АД не менее, чем • 
на 10% от исходного и /или/ сокращение числа 
приступов стенокардии на 50% или больше у 
всех больных.
хорошее – снижение уровня АД не менее, чем • 
на 5 мм рт. ст.; от исходного и /или/ сокращение 
числа приступов стенокардии на 25% или боль-
ше у всех больных;
удовлетворительное – снижение АД менее, чем • 
на 5 мм рт. ст. от исходного и /или/ сокращение 
числа приступов стенокардии менее, чем на 
25% у всех больных.
Перед началом стационарного лечения (0 

день) и через 12 недель больным проводили:
суточное АД – мониторирование. Учитывая из-• 
вестные гипотензивные эффекты точечного 
массажа, критерием адекватного (при исходном 
систолическом артериальном давлении более 
140 мм рт. ст.) времени воздействия на точку 
акупунктуры считали 20 минут со снижением 
уровня систолического артериального давле-
ния не менее, чем на 10 мм рт. ст.;
суточное ЭКГ – мониторирование – с подсчетом • 
суммарной суточной продолжительности ише-
мии, числа эпизодов ишемии миокарда в сутки 
и максимальной депрессии сегмента ST; кон-
троль частоты сердечных сокращений;
эхокардиографическое исследование с учетом • 
следующих показателей гемодинамики: толщи-
на задней стенки левого желудочка, толщина 
межжелудочковой перегородки, масса миокар-
да левого желудочка, конечный систолический 
объем, конечный диастолический объем, фрак-
ция выбора, сердечный индекс, ударный ин-
декс, общее периферическое сосудистое сопро-
тивление.
Накопление и обработка данных проводи-

лась с использованием программы MS Excel (Ver. 
6.0). Вычислялись средние значения и ошибки 
средних. Сравнения групп проводилось при помо-
щи t-критерия Стьюдента и критерия x2.
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Точечный массаж проводился в течение 19 
дней нахождения больных в стационаре, по 20 ми-
нут каждый сеанс, начинавшийся в 8 часов утра, 
до приема лекарств, в положении больного лежа 
на спине. После проведения сеанса больные от-
дыхали в течение 30 минут. Использовался II ва-
риант тормозного метода. Лечение начиналось с 
рефлекторного влияния на измененную реактив-
ность и функциональное состояние нервной систе-
мы. Для этого билатерально использовали точки 
акупунктуры «общего воздействия», расположен-
ные на дистальных участках конечностей и точки 
«воротниковой зоны»: GI10, 11; TR5; E36; RP4,6; 
V60,11; VG14; VB21. Общеукрепляющий и нор-
мализующий характер стимуляции данных точек 
акупунктуры можно объяснить особенностями их 
расположения и тесными связями с вегетативной 
иннервацией. При этом создается очаг возбуждения 
в ретикулярной формации мозга, что способству-
ет усилению ее активирующего влияния, сопро-
вождающегося повышением тонуса центральной 
нервной системы, снятием утомления, улучшением 
настроения. При достижении стойкого снижения 
артериального давления нами осуществлялось воз-
действие на «сегментарные» точки акупунктуры 
расположенные на внутренней поверхности плеча, 
предплечья: С2,3; МС6,7 и в межлопаточной об-
ласти V14,15,16,17,43,44,46. Воздействие на точки 
акупунктуры, расположенные в зоне сегментарной 
иннервации сердца, оказывали наибольший тера-
певтический эффект. Это связано с тем, что искус-
ственно вызванные афферентные импульсы с «сег-
ментарных» точек акупунктуры поступают на те 
же нейроны, на которых заканчиваются терминалы 
чувствительных нервов миокарда, что обеспечивает 
точный «адрес» посылки искусственно вызванных 
афферентных сигналов. Для купирования ангиноз-
ного приступа мы применяли воздействие на точки 
акупунктуры МС6,7,3,2; GI4, расположенные на ру-
ках в сочетании с точками на ногах: V60; E36; RP4. 
Ориентиром для выбора точек акупунктуры воздей-
ствия нам служил ход иррадиации болевого ощу-
щения при стенокардии. Эффект стимуляции точек 
акупунктуры, расположенных по ходу иррадиации 
болевого ощущения можно объяснить обратным 
ходом искусственно вызываемых афферентных 
сигналов по «проторенному» болевым раздражени-
ем пути в соответствии с законом реперкуссии. При 
иррадиации боли на левую руку использовались 
точки акупунктуры на левой руке. При распростра-
нении боли на правую руку воздействовали допол-
нительно на симметричные точки акупунктуры на 
правой руке больного.

Оптимизация [3] терапии артериальной ги-
пертонии [4,5,6] и ишемической болезни сердца, 
по-прежнему, является одной из актуальных про-
блем в лечении больных пожилого и старческого 
возраста. К настоящему времени в мире накоплен 
определенный опыт лечения больных артериаль-

ной гипертонией не только гипотензивными сред-
ствами, но и рефлексотерапевтическими методами 
[11,7]. Во многих работах [8,9,10] показно гипотен-
зивное действие методов рефлексотерапии, про-
являющееся в воздействии на точки акупунктуры, 
вызывающее ответную рефлекторную реакцию ве-
гетативной нервной системы. Изучение механизма 
действия рефлексотерапии позволило исследова-
телям предложить и затем подтвердить, что гипо-
тензивный, антиангинальный и антиишемический 
эффект достигается за счет ежедневного воздей-
ствия иглорефлексотерапией и точечным массажем 
II вариантом тормозного метода в течение 20 ми-
нут, в 8.00 часов, до приема лекарств, в положении 
лежа на спине. Иглорефлексотерапия и точечный 
массаж проводились в течение 19 дней нахожде-
ния больных в стационаре. Лечение начиналось с 
раздражения билатеральных точек «общего воз-
действия», расположенных на дистальных участках 
конечностей и точки «воротниковой зоны»: GI10, 
11; TR5; E36; RP4,6; V60,11; VG14; VB 21. В после-
дующих сеансах мы осуществляли воздействие на 
«сегментарные» точки расположенные на внутрен-
ней поверхности плеча, предплечья: С2,3; МС6,7 и 
в межлопаточной области V14,15,16,17.,43,44,46. 
Для купирования ангинозного приступа нами при-
менялось воздействие на точки МС6,7,3,2; GI4, рас-
положенные на руках в сочетании с точками на но-
гах: V60; E36; RP4. Ориентиром для выбора точек 
воздействия нам служил ход иррадиации болевого 
ощущения при стенокардии. При иррадиации боли 
на левую руку использовались точки на левой руке. 
При распространении боли на правую руку воздей-
ствовали дополнительно на симметричные точки 
на правой руке больного.

Точечный массаж больных мягкой артери-
альной гипертонией в сочетании с ишемической 
болезнью сердца стойко снизил артериальное дав-
ление на 6 день. При этом, систолическое давление 
до лечения составляло 164,3±3,2 мм рт. ст., диасто-
лическое артериальное давление – 98,4±2,5 мм рт. 
ст. На 6 день, соответственно систолическое арте-
риальное давление имело параметры 140,5±2,5 мм 
рт. ст., а диастолическое артериальное давление – 
90,5±2,5 мм рт. ст. У больных умеренной формой 
артериальной гипертонии стойкое снижение арте-
риального давления наступило на 8 день. При этом, 
систолическое артериальное давление до лечения 
имело место 182,2±3,2 мм рт. ст., диастолическое 
артериальное давление – 115,2±2,9 мм рт. ст. На 6 
день соответственно систолическое давление со-
ставляло 163,4±2,8 мм рт. ст., диастолическое арте-
риальное давление – 105,5±2,5 мм рт. ст.

Группа сравнения получила только медика-
ментозную терапию. При этом больные мягкой арте-
риальной гипертонией в сочетании с ишемической 
болезнью сердца получали следующее медикамен-
тозное лечение: 1. Гипотензивные – бета-блокатор 
атенолол 50 мг/сутки; 2. Нитраты – изосорбид ди-
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нитрат 30 мг/сутки. Больные умеренной артериаль-
ной гипертонией в сочетании с ишемической болез-
нью сердца принимали медикаментозное лечение в 
виде: 1. Гипотензивные – бета-блокатор атенолол 
50 мг/сутки; 2. Нитраты – изосорбид динитрат 30 
мг/сутки. 3. Диуретики – гидрохлортиазид 25 мг че-
рез день. У больных мягкой артериальной гиперто-
нией в сочетании с ишемической болезнью сердца 
стойкое снижение артериального давления насту-
пило на 9день. При этом, систолическое давление 
до лечения имело место 156,7±2,5 мм рт. ст., диа-
столическое артериальное давление – 96,5±2,5 мм 
рт. ст. На 9 день, соответственно, систолическое ар-
териальное давление составило 150,3±2,9 мм рт. ст., 
диастолическое артериальное давление – 91,3±2,1 
мм рт. ст.

У больных умеренной формой артериальной 
гипертонии стойкое снижение артериального давле-
ния наступило на 11 день. При этом, систолическое 
артериальное давление до лечения имело параме-
тры 175,6±3,2 мм рт. ст., диастолическое артериаль-
ное давление составляло 106,7±2,6 мм рт. ст. На 11 
день, соответственно, систолическое артериальное 
давление снизилось до 164,2±3,3 мм рт. ст., а диа-
столическое артериальное давление – до 102,1±2,6 
мм рт. ст.

Таким образом, точечный массаж оказался 
эффективным методом в медикаментозной тера-
пии больных мягкой и умеренной артериальной 
гипертонией в сочетании с ишемической болезнью 
сердца.

В группе сравнения, получавшей только ме-
дикаментозную терапию, отмечено, что стойкое 
снижение артериального давления у больных мяг-
кой артериальной гипертонией наступило в 1,5 раза 
медленнее, чем при медикаментозной терапии с ис-
пользованием точечного массажа. Соответственно, 
стойкое снижение артериального давления у боль-
ных умеренной артериальной гипертонией насту-
пило в 1,4 раза медленнее, чем при медикаментоз-
ной терапии с использованием точечного массажа.

В целом метод точечного массажа хорошо 
переносился пациентами. За время комплексного 
лечения у больных не наблюдались побочные эф-
фекты, которые требовали бы отмены точечного 
массажа или медикаментозного лечения.

Выводы:
Такой метод рефлексотерапии как точечный 1. 

массаж целесообразно применять в медикаментоз-
ном лечении артериальной гипертонии в сочетании 
с ишемической болезнью сердца у лиц пожилого и 
старческого возраста.

Для достижения оптимального эффекта 2. 
комплексного гипотензивного, антиангинального 
и антиишемического лечения рекомендуется на-
значать точечный массаж, ежедневно в 8.00, в тече-
ние 20 минут, в положении лежа на спине. Лечение 
проводить в соответствие с предложенной схемой. 
Рекомендованы следующие принципы сочетания 

точек: воздействие начинать с раздражения билате-
ральных точек «воротниковой зоны» GI10, 11; TR5; 
E36; RP4,6; V60,11; VG14; VB21. При проявлении 
стойкого снижения систолического и диастоличе-
ского артериального давления осуществляется воз-
действие на «сегментарные» точки, расположенные 
на внутренней поверхности плеча, предплечья и в 
межлопаточной области V14,15,16,17.,43,44,46.

Для купирования ангинозного приступа мы 
применяли воздействие на точки МС6,7,3,2; GI4, 
расположенные на руках в сочетании с точками на 
ногах: V60; E36; RP4. Ориентиром для выбора то-
чек акупунктуры воздействия нам служил ход ирра-
диации болевого ощущения при стенокардии. При 
иррадиации боли на левую руку использовались 
точки акупунктуры на левой руке. При распростра-
нении боли на правую руку воздействовали допол-
нительно на симметричные точки акупунктуры на 
правой руке больного.

Перспективы дальнейших исследований 
предполагают разработку методики точечного мас-
сажа с целью улучшения мозгового кровообраще-
ния у людей пожилого возраста и изучение ее ээф-
фективности.
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МУЗИЧНИЙ МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ТРЕНУ-
ВАННЯ В СИЛОВИХ ВИДАХ СПОРТУ
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Анотація. Представлено використання музичних методів для 
оптимізації тренування і релаксації студентів-спортсменів. 
Музичний метод розвиває в культурному напрямку знання сту-
дентів про музику. Він дозволяє у короткий час розширити піз-
нання в музиці. Метод оптимізує учбово-тренувальні заняття, 
підвищує фізичний і психічний стан студентів. Музичний метод 
потрібно різноманітно і диференційно впроваджувати в учбово-
тренувальний процес. Рівень спортивних досягнень в процесі 
проведення експерименту зріс. Впровадження музичного мето-
ду потрібно вдосконалювати і провести дослідження на медич-
ному рівні. 
Ключові слова: музика, напруження, настрій, пауерліфтинг, 
метод, стан, досягнення
Аннотация. Скабицкий Н.В. Музыкальный метод оптимиза-
ции тренировки в силовых видах спорта. Представлено ис-
пользования музыкальных методов для оптимизации трениров-
ки и релаксации студентов-спортсменов. Музыкальный метод 
развивает в культурном направлении знания студентов о музыке. 
Он позволяет в короткое время расширить познание в музыке. 
Метод оптимизирует учебно-тренировочные занятия, повышает 
физическое и психическое состояние студентов. Музыкальный 
метод нужно разнообразно и дифференцированно внедрять в 
учебно-тренировочный процесс. Уровень спортивных дости-
жений в процессе проведения эксперимента возрос. Внедрение 
музыкального метода нужно совершенствовать и провести ис-
следование на медицинском уровне. 
Ключевые слова: музыка, напряжение, настроение, пауэрлиф-
тинг, метод, состояние, достижения
Annotation. Skabytsky N.V. The musical optimisation methods 
of training in power kinds of sports. It is introduced uses of the 
musical methods for optimisation of training and a relaxation of stu-
dents - sportsmen. The musical method educes in a cultural direction 
of knowledge of students about music. It allows to extend knowledge 
of music in short time. The method optimizes educational training 
exercises, increases physical and mental condition of students. The 
musical method it is necessary diversly and is differentiated to in-
troduce in educational training process. The level of achievements 
in sport during conducting experiment has increased. Introduction 
of the musical method is necessary to improve and investigate at a 
medical level. 
Keywords: music, strain, mood, powerlifting, method, state, reach-
ings.

Вступ. 
Сучасний рівень спортивних результатів у 

важкоатлетичних видах спорту характеризується 
значними по виконанню об’ємами і інтенсивніс-
тю тренування. У сучасний час усі тренери добре 
навчилися навантажувати спортсменів на трену-
ваннях. Спеціальні дослідження показують, що 
виконання у тренуванні спеціально підібраних 
творів музикальних жанрів дозволяє стимулювати 
і регулювати у потрібному напрямку робочу актив-
ність, фізіологічні процеси і психічну діяльність 
спортсменів-студентів у процесі їх підготовки. Му-
зичний метод тренувань проводився окремо вже 
у XIX та XX століттях. У ХІХ столітті це робили: 
женевський вчитель музики Еміль Жак Далькроз 
(1865-1914), його учні Р. Боде, С. Зігель, Я. Салон, 
О.Крут’ярд. На початку ХХ століття, основополож-
ник швецької гімнастики Лінг багато вносив прин-
ципів музичного методу в свою методику викладан-
ня гімнастики.
© Скабицький М.В., 2009

Робота виконана за планом НДР Дніпродзер-
жинського державного технічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання дослідження:

визначити роль функціональної музики на • 
дієздатність спортсменів, у першу чергу 
стимуляція і регулювання ритміки рухової 
діяльності;
виявити характерні ознаки застосування • 
функціональної музики на психічний стан у 
процесі учбово-тренувального заняття.
Основні методи дослідження: практичний 

експеримент у групі ЗФП (2007-2008 н.р.), анкету-
вання, теоретичний аналіз факторів і явищ у про-
цесі проведення експерименту.

Метою дослідження було проведення екс-
периментальної роботи щодо застосування функ-
ціональної музики для виявлення впливу на тре-
нування студентів-спортсменів, які проводилися 
протягом 2007-2008  учбового року в двох групах 
ЗФП (30 чол.) ДДТУ на спортивній базі – тренажер-
ному залі стадіону „Буревісник”. 

Результати досліджень.
Перші тренування проходили з застосуванням 

музичного супроводження протягом всього усього 
учбово-тренувального заняття [1, 3, 8, 10]. Але вже 
через короткий час було видно, що це не зовсім ві-
рно. У одних випадках музичне супроводження зна-
чно піднімало ефективність учбово-тренувального 
заняття, допомагало спортсменам успішно і з емо-
ційним підйомом виконувати тренувальні завдання, 
в інших випадках – музика відволікала увагу від ви-
конання тренувального завдання. В результаті екс-
перименту встановлено, що музика краще застосо-
вується тільки в тих частинах учбово-тренувальних 
занять, котрі характеризуються повторюванням 
простих вправ, чи вправ які не вимагають від 
студентів-спортсменів, уваги до виконання роботи. 
До таких занять відносяться – ЗРВ.

Музика впрацювання включається після 5 хв. 
початку учбово-тренувального заняття і продовжу-
ється до кінця підготовчої частини заняття (близько 
20 хв.) Музика цього періоду повинна бути життєра-
дісною, з чітким ритмом. Першочергова увага приді-
ляється мажорності тону і „живому” ритму. Музич-
ні твори – moderato (повільний, енергійний темп), 
allegro, vivo, pregto [7, 9]. Ритмічні характеристики 
повинні наростати, і можуть бути перемінними (це 
залежить від завдань уроку). Щоб не перенаситити 
тренування музикою і знизити внаслідок цього 
корисну дію, у ході основної частини учбово-
тренувального заняття використовували музичну 
стимуляцію не частіше чотирьох разів по 5 хвилин. 
Загальне звучання лідируючої музики 20 хвилин. 
Заспокійлива музика включається за 7 хвилин до 
кінця учбово-тренувального заняття (заключна 
частина) і закінчується через 5 хвилин після кінця 
тренування. Темп виконання музики у заключній 
частині – largo, lento, adagio, andante. Ефектною 
музикою в заключній частині була така музика, 
що відтворює звуки природи. Ця музика знімала 
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нервове напруження і пришвидшувала течію 
відновлювальних процесів. 

Тренування з музичним супроводженням  
чередували із звичайними тренуваннями. Це 
дозволяло провести порівняльні спостереження, 
як тренеру, так і самим спортсменам, вносячи 
різнобічність в учбово-тренувальний процес, і 
давала змогу тренеру виконати у звичних умовах 
ті педагогічні завдання, які вони виконували без 
музики. Під час виконання вправ під музику, словесні 
команди тренера були зведені до мінімуму і були 
замінені вербальними сигналами, які були раніше 
роз’яснені студентам. Багато зробив вітчизняний 
кінематограф для підвищення працездатності і 
емоційного підйому людей, які займаються спортом 
та фізичним вихованням. У довоєнні роки була 
знята кінострічка „Воротар” („Мосфільм”, 1936 р.). 
У повоєнні роки: „Перша рукавичка” („Мосфільм”, 
1946 р.), „Залізні ігри” (кіностудія ім. Довженка, 
1980 р.) і т.д. У знаменитому фільмі Івана Пир’єва 

„Кубанські козаки” герой, якого грає знаменитий 
на той час актор Андрєєв, під музику встановлює 
новий рекорд кубанського краю у ривку гирі вагою 
32 кг. Можливо, це перший факт, впровадження 
цього методу на вітчизняних спортивних 
змаганнях з важкої атлетики. На протязі  року у 
залі ЗПФ стадіону „Буревісник” у час тренувань 
демонструвались художні та документальні 
музичні фільми про спорт. Серед документальних 
фільмів знаменитий фільм режисера Ю.Озерова 
„О спорт – ти мир”.  Наприкінці року 30 студентів 
– групи ЗФП які приймали участь у цьому 
експерименті, відповіли на запитання анкети, яка 
аналізувала ступінь дії функціональної музики на 
психічний стан і працелюбність у процесі учбово-
тренувального заняття. Результати анкетування 
груп були опрацьовані і зведені у таблиці [2, 5, 7]. 
Таблиці 3-5 слугують тим маленьким посібником, 
яким треба користуватися усім спеціалістам 
фізичного виховання під час тренувань.

Таблиця 1 
Дія функціональної музики на психічний стан і працелюбність у процесі учбово-тренувальних занять

№ Оцінювана ознака
%

З музикою краще З музикою ніяк З музикою гірше

1 Передбачене тренування 96,33 3,67 -

2 Бажання тренуватися 96,33 3,67 -

3 Швидкість рухів 100 - -

4 Працелюбність 93,55 6,45 -
5 Нервове напруження 3,8 6,2 90
6 Втома 1,5 3,5 95

7 Настрій 100 - -

8 Якість виконання вправ 92,5 6,5 -

9 Фізичний стан у ході заняття і після 
нього 94,5 5,5 -

10 Підсумок учбового тренування 96,5 3,5 -
Таблиця 2

Динаміка показників пульсометрії після проведення трьох варіантів загальної розминки на тренуванні і 
спортивних змаганнях

Показники

Варіанти загальної розминки
І ІІ ІІІ

До роз-
минки

Після роз-
минки

До розмин-
ки

Після роз-
минки До розминки Після розминки

На тренуванні

X 68,7 119,3 68,3 156,70 69,05 132,35
σ 5,88 11,74 4,42 8,85 4,40 8,85
m 1,09 2,19 0,82 1,65 0,82 1,65

На змаганнях

X 7,050 118,4 72,65 156,3 70,8 134,45
σ 3,50 8,65 6,19 8,65 6,93 8,65
m 0,44 2,35 1,39 2,35 1,84 2,32

І – це розминка з музикою темпу виконання moderato (повільний темп),
ІІ – це розминка з музикою темпу виконання vivace (швидкий темп),
ІІІ – це розминка з музикою темпу allegro (повільно-швидкий темп).
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Таблиця 3 
Ступінь втоми у спортсменів на тренуванні за зовнішніми ознаками

Ознака втоми Невелика Значна Різка (дуже велика)

Колір шкіри невелике 
почервоніння значне почервоніння Блідість, синюшність

Дихання рівне сильне, 
часте

Різке, яке змінюється безладним 
диханням 

Рухливість – покачування, невпевнений 
крок

Різкі покачування, відставання 
при ходьбі, бігу

Увага ніяких скарг неточність у виконання 
команд, помилки

повільне виконання команд, 
діють голосні команди

Самопочуття добре, безпомилкове 
виконання рухів

скарги на втому, помилки 
при переміні напрямку

повільне виконання команд, 
головний біль, нудота і навіть 

блювання

Пітливість невелика велика (у плечовому поясі) Дуже велика (увесь тулуб) поява 
солі на скронях, на майці.

Таблиця 4
Рекомендований рівень калорійності їжі для дорослого працездатного населення, мДж добу-1 (ккал добу-1)
Групи інтенсивності 

праці Вікова група, років Чоловіки Жінки

1
18–29
30–39
40–59

10,3 (2450)
9,6 (2300)
8,8 (2100)

8,4 (2000)
8,0 (1900)
7,5 (1800)

2
18–29
30–39
40–59

11,7 (2800)
11,2 (2650)
10,5 (2500)

9,2 (2200)
9,0 (2150)
8,8 (2100)

3
18–29
30–39
40–59

13,8 (3300)
13,0 (3150)
12,3 (2950)

10,9 (2600)
10,7 (2250)
10,5 (2500)

4
18–29
30–39
40–59

16,1 (3850)
15,0 (3600)
14,2 (3400)

12,8 (3050)
12,4 (2950)
11,9 (2850)

5
18–29
30–39
40–59

17,2 (4200)
46,5 (3950)
15,7 (3750)

–
–
–

Таблиця 5 
Загальний психофункціональний стан

Загальний 
психічний 
стан і його 
самооцінка

Основні психофункціональні показ-
ники Стисла характеристи-

ка стану

Методичні рекомендації 
по проведенню 

психом’язевого тренуван-
ня та ранкової гігієнічної 

гімнастики

самопо-
чуття настрій працездат-

ність

1 2 3 4 5 6
Стан  піднесення

10 Відмінне Чудовий
Надзви-
чайно 
висока

Натхнення

Ранкова гігієнічна 
гімнастика проводиться 
із дозуванням великих та 
помірних фізичних на-

вантажень

9 Таке саме Піднесе-
ний

Дуже 
висока

Творчий або ду-
шевний порив, 

відчуття легкості та 
упевненості в успіху

Такі ж

Бадьорий  стан

8 Таке саме Відмінний Висока 

Відчуття загальної 
бадьорості, активне 
прагнення досягти 
високих результатів

Такі ж
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У ході аналізу анкетування студентів, що були 
задіяні в експерименті було досліджено стимулюю-
чу дію функціональної музики на покращання ефек-
тивності учбово-тренувальних занять у студентів-
спортсменів, які займаються в групі ЗФП (з ухилом 
на пауерліфтінг, гирьовий спорт і т.д.) [4, 6, 9].

Висновки 
На підставі експерименту і аналізу даних ан-

кетування можна зробити висновки:
1. Музичний метод оптимізації учбово-

тренувальних занять у спортсменів-студентів, які 
займаються силовими видами спорту підвищив фі-
зичний і психічний стан.

2. Музичний метод допомагає студентам 
провести тренування на більш кращому рівні і не 
так відчувати втому.

3. Музичний метод потрібно різнома-
нітно і диференційно впроваджувати в учбово-
тренувальний процес.

4. Рівень спортивних досягнень в процесі 
проведення експерименту зріс, впровадження му-
зичного методу потрібно вдосконалювати і провес-
ти дослідження на медичному рівні (функціональні 
проби і т.д.). 

5. Музичний метод розвиває в культурному 
напрямку знання студентів про музику, дозволяє у 
короткий час розширити свої пізнання в музиці як у 

класичній так і естрадній.
Перспективи подальших досліджень. Надалі 

плануємо детально проаналізувати тренувальні за-
няття студентів-спортсменів, які займаються в гру-
пі ЗФП (з ухилом на пауерліфтинг, гирьовий спорт 
і т.д.) під музичний супровід і скласти методичні 
рекомендації, щодо творчого використання даних 
напрацювань колегам і фахівцям.
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Продовження табл. 5 
1 2 3 4 5 6

7 Таке саме Такий же Така сама

Звичайний робочий 
стан з відмінною 
працездатністю, 

результативністю та 
бажанням працювати

Такі ж

Робочий  стан

6 Добре Добрий Вища за 
середню

Звичайний стан з 
відмінною та доброю 
результативністю 

діяльності

Зарядка проводиться з 
дозуванням помірних 
фізичних навантажень

5 Таке саме Такий же Середня

Стан з доброю 
та задовільною 

результативністю у 
праці

Окрім самоконтролю 
обов’язково потрібен 

медичний контроль. при 
серцевих хворобах вправи 
на швидкість та силу ви-
ключаються: при простуд-
них – заняття проводяться 

лише у приміщенні, 
плавання виключається

4 Задовільне Задовіль-
ний

Нижча 
середньої

Стан із задовільною 
результативністю 

праці

Заняття проводяться 
лише на свіжому повітрі 
у формі прогулянки та 
відпочинку на лаві

Стан  пригнічення  та  хвороби

3 Погане Задовіль-
ний Низька

Фізична або нервова 
перевтома, сильні 

емоційні переживання 

2 Хворобливе Поганий Дуже 
низька

Паталогічний стан 
середньої форми

Ранкова гігієнічна 
гімнастика не проводиться

1 Дуже хво-
робливе

Дуже по-
ганий

Практично 
відсутня

Паталогічний стан 
тяжкої форми Теж саме
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АСПЕКТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ 
ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ГЛУХІВСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. О. ДОВЖЕНКА ДО 
ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Стасюк Р.М. 
Глухівський державний педагогічний університет 

ім. О. Довженка
43

Анотація. У статті відображається відношення студентів 1-го 
та 5-го курсів щодо занять з фізичної культури, її організації та 
умов проведення. Визначені позитивні риси, недоліки занять, 
сформульовані пропозиції та побажання студентів для вдо-
сконалення фізичного виховання. У сфері фізичної культури 
відношення до її цінностей проявляється у процесах, станах, 
властивостях особистості, найчастіше одночасно. Воно може ви-
ражатися у потребі рухової діяльності, у характері спортивних 
інтересів, рівні цілей і прагнень, особливостях взаємин людей, 
що зрештою пов'язане з відношенням людини до цінностей фі-
зичної культури.
Ключові слова: студент, викладач, фізичне виховання.
Аннотация. Стасюк Р.Н. Аспекты, которые определяют отно-
шение студентов Глуховского государственного педагогиче-
ского университета им. О. Довженко к занятиям по физиче-
ском воспитании.  В статье отображается отношение студентов 
1-го и 5-го курсов относительно занятий по физической культуре, 
ее организации и условиях проведения. Определены позитивные 
черты, недостатки занятий, сформулированные предложения и 
пожелания студентов, для совершенствования физического вос-
питания. В сфере физической культуры отношения к ее ценно-
стям проявляется в процессах, состояниях, свойствах личности, 
чаще всего одновременно. Оно может выражаться в потребности 
двигательной деятельности, в характере спортивных интересов, 
уровне целей и стремлений, особенностях взаимоотношений 
людей, что в конечном итоге связано с отношением человека до 
ценностей физической культуры.
Ключевые слова: студент, преподаватель, физическое воспита-
ние.
Annotation. Stasyuk R.N. Aspects which determine the relation 
of students of Glukhiv of state pedagogical university the name 
of O. Dovzhenko to employments after physical education.   In the 
article the relation of students of 1th and 5th courses is represented 
in relation to employments after a physical culture, its organization 
and terms of leadthrough. Positive lines, lacks of employments, 
formulated suggestions and wishes of students, are certain, for 
perfection of physical education. In the fi eld of physical culture of 
attitude toward its values shows up in processes, states, properties 
of personality, more frequent than all simultaneously. It can be 
expressed in the necessity of motive activity, in character of sporting 
interests, level of aims and aspirations, features of mutual relations of 
people, that in the end is related to the relation of man to the values 
of physical culture.
Keywords: student, teacher, physical education.

Вступ. 
Теорія базується на тому, що особистість 

формується за соціальних умов лише тоді, коли 
вона виступає в якості суб’єкта свого формування. 
Отже, без самовиховання, самовдосконалення роз-
виток і формування особистості не можуть бути 
повноцінними. Свідомість особистості, спрямована 
на власне вдосконалення, визначається не стільки 
мірою вербального впливу, скільки конкретним до-
свідом життєдіяльності, реальними суспільними 
відносинами.

Свідомий цілеспрямований вплив викладача 
фізичного виховання визначає динаміку відносин, 
що складаються між ним і студентами. У цьому 
випадку об’єктом діяльності педагога слід вважа-
ти цей процес взаємодії. Уступаючи у взаємодію зі 
студентами, що розглядаються не як особистості, 
© Стасюк Р.М. , 2009

тобто не цілісно, а лише з точки зору їх рухових 
здібностей, педагог відіграє роль лише зовнішньої 
сили, що впливає.

Якщо педагог визначає мету своєї діяльності 
як розвиток особистості студента у сфері фізичної 
культури та найбільш повну адаптацію першокурс-
ників до умов навчання у ВНЗ, то в цьому випадку 
студенти самі проявляють ініціативу, спрямовану на 
зміцнення свого здоров’я і фізичної підготовленос-
ті, використовуючи засоби фізкультурно-спортивної 
діяльності. Взаємодіючи зі студентами, педагог 
отримує можливість розвивати їх інтерес до власної 
фізичної підготовленості та стану здоров’я в єднос-
ті свідомості й поведінки, стимулювати суспільно 
значущі мотиви фізкультурно-спортивних занять, 
зближати їх із суб’єктивними. Для цього необхідно 
виявити педагогічні умови, що стимулюють свідо-
мість студентів [1, 3].

 Аналіз останніх публікацій з наведеної про-
блеми показує, що ставлення молодих людей до 
фізичної культури, а саме студентів, зумовлено ба-
гатьма факторами. Їх  сутність та різноманіття було 
проаналізовано завдяки дослідницькій діяльності.
[2, 4, 5].

Дослідження виконано згідно плану науко-
вих робіт Глухівський державний педагогічний уні-
верситет ім. О. Довженка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Виходячи з вищевикладеного, метою роботи 

було вивчити ставлення студентів до різних аспек-
тів занять з фізкультури та визначення напрямків 
реформування фізичного виховання згідно з інтер-
есами та потребами студентів, щоб таким чином 
підвищити ефективність його проведення в універ-
ситеті.

Методи дослідження: аналіз літературних 
джерел з вказаної проблеми, анкетування. 

Завдання роботи:
1. визначити думку студентів щодо режиму, 

умов та обладнання занять з фізкультури;
2. дізнатися про ставлення та вимоги до ви-

кладача фізкультури та організації занять;
3. виявити позитивні та негативні аспекти за-

нять з фізичної культури і дізнатися про побажання 
та очікування студентів щодо реалізації фізичного 
виховання в університеті.

На базі педагогічного університету було про-
ведено анкетування серед студентів 1-го та 5-го 
курсів. Анкета під назвою «Проведення занять з фі-
зичної культури – ставлення студентів» складалась 
з 43 питань та передбачала анонімність.

Результати роботи та їх обговорення. 
Взагалі в анкеті взяли участь 74 студента 1-го 

курсу, серед них 69 жіночої та 5 чоловічої статі, і 11 
студентів 5-го курсу – 9 дівчат та 2 юнаків.

За результатами анкети необхідність фізич-
ного виховання при отриманні вищої освіти визна-
ли 53% опитаних. 

48% студентів вважають, що частина за-
нять з дисципліни «Фізкультура» повинні бути 
обов‘язковими, а частина факультативними. 
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Майже всі (98%) погодились, що фізичне ви-
ховання сприяє фізичному розвитку, оздоровленню 
людини та заняттю спортом. 

49% першокурсників відчувають позитив-
ний вплив власної фізичної підготовки на працез-
датність. Однак інші 51% зазначили, що їх фізична 
підготовка негативно впливає на працездатність, 
5% п’ятикурсників розділяють цю думку. 57% сту-
дентів 5-го курсу не визнають впливу взагалі.

90% опитаних вважають найбільш доціль-
ним проводити заняття з фізкультури після інших 
занять за розкладом. 

37% зазначили необхідність проводити за-
няття 1 раз на тиждень, 30% – 2 рази.

Найкращим місцем для занять 42% вибрали 
спортивний комплекс ФФК та тренажерний зал. 
Стадіон та спортзал університету не відповідає по-

требам студентів. 
78% вказали на низький рівень обладнання 

та недостатність інвентарю. 
54% першокурсників погодились, що їх ви-

кладач відповідає цим критеріям, як і 49% студентів 
5-го курсу (Рис.1.).

Задоволені організацією занять з  фізичної 
культури 60% 1-го курсу і 36% 5-го курсу; організа-
ція занять не відповідає вимогам 15% та 45% відпо-
відно 1-го та 5-го курсу.

80% вважають навантаження на фізкультурі 
помірним та задовільним. 

Власний стан здоров’я 47% першокурсників 
оцінюють як задовільний, 26% як гарний та 13% як 
поганий, 4% як дуже поганий. Приємно, що 60% 
майбутніх випускників університету мають задо-
вільний стан здоров’я.

Рис.1. Якості, якими, на думку студентів, повинен володіти  викладач фізичної культури.

Рис.2. Кількість студентів, що бажають приймати участь у спортивних змаганнях
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75% п’ятикурсників використовують у влас-
ному житті та в професійній діяльності знання, 
вміння та навики, що здобули на фізкультурі.

Бажання приймати участь у змаганнях ви-
словили 89% опитаних.

Найбільш подобається студентам соціально-
гуманітарного на заняттях з фізкультури наступне:

рухливі та групові ігри• 
змагання та естафети• 
веселе спілкування• 
активний відпочинок від розумової діяльності• 
фізичне навантаження• 
можливість підтримувати гарний фізичний стан • 
та бадьорий настрій
особистість викладача, його корисні поради і • 
ставлення до студентів     ( Рис.2.)
Зовсім не подобається студентам:

замала площа роздягальні для кількості студен-• 
тів, що одночасно мають переодягатися
заняття в підвалі або в тирі,  стан яких не дозво-• 
ляє проводити заняття взагалі
відсутність душових кімнат, що не дозволяє до-• 
тримуватись норм гігієни
заняття, коли декілька потоків займаються разом • 
в одному залі
заняття на подвір’ї в погану погоду• 
диференційований залік• 

Побажання студентів щодо удосконалення 
реалізації фізичного виховання в педагогічному 
університеті:

підвищити різноманітність видів діяльності на • 
заняттях з фізкультури
запровадити заняття в басейні та тренажерному • 
залі
забезпечити душові кімнати та виділити роздя-• 
гальні на факультеті
запланувати частину занять обов’язкових, а час-• 
тину факультативних.
Висновки:

Відповіді на питання, у яких розкривають по-1. 
становку фізичного виховання у ВНЗ з позиції 
студента і з позиції викладача. Такий підхід 
дозволив побачити принципові відмінності з 
мотиваційно-цільової спрямованості між ними, 
виявити головні протиріччя як джерело осно-
вних рушійних сил процесу фізичного вихован-
ня і потім розробити адекватні педагогічні умо-
ви, що сприяють розв’язанню цих протиріч.
Нами запропонована модель процесу формуван-2. 
ня фізичної культури студентів університету 
яке полягає : а) у комплексній діагностиці інди-
відуальних психофізіологічних і особистісних 
якостей; б) в єдності теоретичної та практич-
ної підготовки; в) в організації взаємостосунків 
викладач – студент в процесі фізкультурно–
спортивної діяльності.
Результати анкетування показали, що ставлення 3. 
студентів до фізичного виховання можна по-
ліпшити за умов розвитку матеріальної бази, 
вдосконалення навчального процесу і змісту 
занять, підвищення емоційного рівня занять.

Перспективи подальшого дослідження сто-
суються вивчення інших проблем формування мо-
тиваційно ціннісного відношення студентів фізич-
ної культури.
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Аннотация. В данной работе проведен обзорный анализ состав-
ляющих, определяющих физическое и психическое здоровье 
молодежи, а также факторов, определяющих готовность образо-
вательных учреждений к организации формированию здорового 
образа жизни. Выбран ряд приоритетных направлений в системе 
подготовки и организации воспитательно-оздоровительной ра-
боты в образовательных учреждениях, т.е. возможность управ-
ления государственными структурами уровнем мотивации моло-
дежи к повышению «Культуры здоровья».
Ключевые слова: здоровье, воспитание, образование, питание, 
активность, фактор работоспособность, долголетие
Анотація. Тонконіг В.М., Шишкіна О.М. Культура здоров’я 
молоді – найважливіше завдання сучасної освіти.  У даній 
роботі проведено оглядовий аналіз складових, які визначають 
фізичне і психічне здоров’я молоді, а також чинників, що виз-
начають готовність навчальних закладів до організації і фор-
мування здорового способу життя. Вибрано ряд пріоритетних 
напрямків в системі підготовки і організації оздоровчо-виховної 
роботи в навчальних закладах, тобто можливість управління 
державними структурами рівня мотивації молоді до підвищення 
„Культури здоров’я”.
Ключові слова: здоров’я, виховання, освіта, харчування, 
активність, чинник, працездатність, довголіття.
Annotation. Tonkonog V.M., Shushkina O.M. The culture of 
health of young people is the major task of modern education.  
This paper deals with overview analysis of components determining 
physical and mental health of the ability of educational institutions to 
organize and form healthy way of life. We have chosen a number of 
priority directions in the system of organization of educational and 
health-improving activities in educational institutions, possibility of 
government bodies to control the level of youth’s motivation to in-
crease the «Culture of Health».
Key words: health, education, nutrition, energy, factor, ability to 
work, long lifespan.

Введение. 
Анализ научных работ, практических про-

блем и состояние здоровья современного человека 
приводит к выводу, что специфическое противо-
речие между духовно-нравственной и социально-
экономической необходимостью развития физиче-
ской культуры и субъективной недооценки ее роли 
в жизни человека и общества ярко выражена.
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Серьезной проблемой для общества стали 
социально обусловленные болезни – алкоголизм, 
наркомания, туберкулез, ВИЧ-инфекция, заболева-
ния передающиеся половым путем. Безусловно, что 
в последние годы снизилось качество жизни значи-
тельной части населения, в том числе и молодежи, 
связанных с рядом объективных причин социально-
го плана, однако более высокими причинами явля-
ется снижение уровня культуры нездорового образа 
жизни, распространение вредных привычек среди 
большей части населения. 

Одно из направлений современной «Концеп-
ции физического воспитания» направлено на то, 
чтобы добиться более высоких результатов по фи-
зической подготовленности на основе реализации 
принципиально новых подходов, средств, техноло-
гий, где главным есть не процесс «натаскивания» 
на физический результат, а сложная и кропотливая 
работа по формированию истинно заинтересован-
ного отношения к процессу самосовершенствова-
ния, создания условий для овладения способами 
совершенствования личности [4].

Всемирная организация здравоохранения 
приняла определение: «Здоровье – это состояние 
полного физического, психического и социально-
го благополучия, а не только отсутствие болезней 
и физических дефектов» [7].  Человек рождается 
здоровым, то есть способным жить и развиваться в 
обычной среде обитания. 

Однако влияние внешних факторов среды 
обитания очевидны и человек способен приспоса-
бливаться к все изменяющимся условиям. Разви-
тие приспособительных возможностей организма в 
значительной мере в руках самого человека и явля-
ется одним из эффективных путей предупреждения 
болезней.

Тем не менее, по данным Министерства об-
разования и здравоохранения Украины только 4 % 
выпускников образовательных учреждений можно 
назвать практически здоровым, 70-80 % учащихся 
имеют нервно-психические расстройства, более 50 
% – страдают различными морфофункциональны-
ми заболеваниями, 30-40 % – хронически больны. 
Показатели заболеваемости также высоки: 40 % 
учащихся имеют нарушения осанки, 60 % – болез-
ни желудочно-кишечного тракта, 90-95 % – ЛОР-
патологию, 1/3 имеют отклонения в психическом 
развитии и т.д. [3].

Работа выполнена согласно НИР кафедры 
физического воспитания Днепродзержинского го-
сударственного технического университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - определение основных со-

ставляющих здоровья молодежи, а также факторов 
определяющих его уровень. 

Методы исследования: анализ и обобщение 
специальной литературы, анкетирование студентов,  
теоретические исследования научных и литератур-
ных источников, теоретический анализ факторов и 
явлений в процессе физического воспитания. 

Результаты исследования. 
В настоящее время доказано, что здоровье 

человека более чем на 50 % обусловлено образом 
жизни, то есть отношением к собственному здо-
ровью и здоровью окружающих. Эта важнейшая 
сфера включает наиболее характерное поведение 
современного человека. Это малоподвижный образ 
жизни, нерациональное, несбалансированное пи-
тание, стрессовые ситуации, зачастую плохие ма-
териально бытовые условия, низкий культурный и 
образовательный уровень, злоупотребление лекар-
ствами и вредные привычки и т.д.

Анализ факторов, определяющих готов-
ность образовательных учреждений к организации 
и формированию здорового образа жизни учащих-
ся, и проведение исследований, позволили выявить 
следующие сложности, возникающие в процессе 
воспитательно-оздоровительной работы  в образо-
вательных учреждениях. Условно мы подразделили 
их на семь групп.

Первая группа – отсутствие необходимой 
материально-пространственной среды: помещений 
для занятий по оздоровлению студентов, в том числе 
тренажерных и спортивных залов, комнат психоло-
гической разгрузки, игровых комнат, физкультурно-
оздоровительных площадок, медицинского кабине-
та, санитарно-гигиенических комнат.

Вторая группа – отсутствие научно-
обоснованной системы воспитательно-
оздоровительной работы образовательных 
учреждений; отсутствие информации по 
воспитательно-оздоровительной работе, а также 
недостаточное количество методических пособий 
и рекомендаций по организации и формированию 
здорового образа жизни студентов.

Третья группа – отсутствие координации 
воспитательно-оздоровительной работы в образо-
вательных учреждениях и возможности ее адаптив-
ности, интеграции в другие педагогические систе-
мы, оценки качества. 

Четвертая группа – разобщенность оздорови-
тельной работы с учебно-воспитательной в образо-
вательных учреждениях. Особенно это проявляется 
в процессе обучения: или программы, связанные с 
проблемами здоровья, разобщены с остальной про-
граммой или они связаны только одним учебным 
предметом.

Пятая группа – отсутствие педагогического 
банка данных по формированию здорового образа 
жизни студентов, связи с другими образовательны-
ми учреждениями, специализирующимися в обла-
сти здоровья студентов и педагогов.

Шестая группа – плохое обеспечение обра-
зовательных учреждений специалистами, занимаю-
щимися проблемами здоровья студентов.

Седьмая – недостаточная подготовленность 
профессорско-преподавательского состава, родите-
лей по вопросам сохранения, укрепления здоровья, 
формирования потребности у студентов здорово-
го образа и стиля жизни, слабая информационная 
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обеспеченность данного направления в системе 
«студент-преподаватель-родитель».

В качестве приоритетных направлений в 
системе подготовки и организации воспитательно-
оздоровительной работы студентов и педагогов 
можно считать следующие: физическое развитие 
студентов и укрепление их здоровья; проблемы 
зависимости здоровья студентов от образа жизни; 
взаимосвязи здоровья человека и экологической об-
становки; психологическая самозащита личности; 
правильное и здоровое (рациональное) питание; 
личная гигиена; профилактика вредных привычек; 
поведение в экстремальных ситуациях; культура 
здоровья человека.

В этом контексте коснемся лишь нескольких 
важнейших составляющих. Первая из них – про-
блема питания. На первый взгляд вопрос может 
показаться банальным. На самом же деле это се-
рьезнейший, ведущий фактор для здоровья. При не-
соблюдении баланса питания и физической нагруз-
ки происходит накопление в организме излишней 
жировой ткани. Если в норме она составляет при-
мерно 20 % массы тела, то увеличение ее доли до 
30 %  – уже болезнь. У нас в стране почти половина 
взрослого населения имеет избыточный вес, в том 
числе 25 % страдают ожирением. По данным Все-
мирной организации здравоохранения ожирение 
рассматривают как эпидемию, охватившую миллио-
ны людей. Малая подвижность (гиподинамия) и из-
быточное питание ведут к росту таких заболеваний 
как атеросклероз, артериальная гипертония, диабет, 
обменные нарушения. Доля сердечно-сосудистых 
заболеваний среди других причин смерти возросла 
за последние 30 лет в 2,37 раза [7].

Ожирение является мощным фактором в раз-
витии сахарного диабета 2 типа (как известно, до 90 
% страдающих этим заболеванием имеют ожирение 
различной степени). При ожирении увеличивает-
ся риса развития рака толстой кишки и простаты у 
мужчин, и рака толстой кишки, молочной железы, 
яичника, матки и желчного пузыря у женщин [7].

Главная причина, лежащая в основе возник-
новения нарушений пищевого поведения лежит в 
самом человеке. Опыт показывает, что снижение 
массы тела на 5-15 % от исходной приносит огром-
ную пользу здоровью. При этом удается снизить 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 
на 9 %, диабет на 44%, всех сопутствующих забо-
леваний на 20 %. Сегодня рацион питания, соот-
ветствующий биологии человека должен коренным 
образом измениться 

В странах Австралия, Новая Зеландия, США, 
Финляндия, где были приняты программы широкой 
информации, помогли осознанию населением свя-
зи между питанием и болезнью и привели к значи-
тельному, почти вдвое, снижению смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Более миллиарда людей на земле проживают 
в районах, бедных йодом, из них 225 млн. страдают 
зобом. Украина вследствие экологии также отно-
сится к числу эндемичных регионов по заболевае-
мости зобом [7].

Недостаточность йода служит причиной за-
держки умственного развития и роста детей, нужно 
знать о  том, что отсутствие йода в почве приводит 
к заболеванию – кретинизм.

Недостаток йода также сказывается на детях 
более старших возрастов, главным образом в виде 
задержки роста и затруднений при учебе. 

Решением проблемы недостаточности йода 
среди населения оказалось йодирование соли, ис-
пользуемой в пищу. Однако в настоящее время в 
связи с несовершенными рыночными отношения-
ми эта проблема обострилась т.к. зачастую на при-
лавок через частные структуры поступает не йоди-
рованная соль. Многие страны эту проблему давно 
решили путем йодирования хлебобулочных изде-
лий – основного продукта питания. Вот это лишь 
один из аспектов здоровья.

Другая проблема – низкая физическая актив-
ность. Природа, формируя живые организмы, поза-
ботилась об их надежности выживания в окружаю-
щей среде, снабдив основные органы «дублерами». 
И «дублером» главного, важного органа сердца, 
является мышечная система, это более 400 «насо-
сов» помогающих перекачивать кровь в замкнутом 
пространстве. Лишь одно главное условие жизне-
деятельности осталось движение или работа мышц, 
функцию которых современный человек постепен-
но утрачивает. О важности этого главного фактора в 
образе жизни человека необходимо знать каждому, 
оценив все «за» и «против», повернуться лицом к 
физической активности. Наиболее благоприятно 
влияют на организм циклические виды движений: 
ходьба, бег, плавание, лыжный спорт, езда на вело-
сипеде, гребля, катание на коньках.

Наиболее общедоступное упражнение – 
ходьба. Человеку более свойственно ходить, чем 
ездить. Ходьба сложное сочетание движения, в 
котором принимает участие приблизительно 56 % 
всей мускулатуры тела одновременно, причем ра-
ботают наиболее массивные и крупные мышцы ног. 
Эта работа не требует большого расхода сил и сти-
мулирует дыхание, деятельность сердца и всех ор-
ганов.  Широкое распространение в Японии прави-
ла – 10000 шагов в день, возможно одна из причин, 
что продолжительность жизни людей в этой стране 
наиболее высокая. Ходьба не требует практически 
никаких специальных условий. Объем нагрузки 
легко дозируется по потребностям и возможностям 
любого человека. 

Поскольку в массовых формах физической 
культуры могут принимать участие люди разно-
го возраста, физического состояния, пола, одной 
из серьезных проблем становится медицинский 
контроль. 

Ученые Ю.Воробьев и Г.Малинецкий, иссле-
довавшие проблемы риска и безопасности, утверж-
дают, что стихийные бедствия значительно усту-
пают по смертности целому ряду «рукотворных» 
катастроф [9]. И любой из природных катаклизмов, 
например, землетрясение, займет не выше пятого 
места в списке самых распространенных опасно-
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стей. Курение же из 14 причин смертей по уровню 
смертности занимает первое место, а в структуре 
смертности от числа всех погибших занимает пер-
вое место (41,1 %). 

К решению ряда проблемных вопросов здо-
ровья нужно подходить не в коем случае – как с чи-
сто медицинских, а с позиций комплекса морально-
нравственных, социально-экономических, 
педагогических, психологических и других мер. 
Здесь должны координировать свои усилия, созда-
ваемые на различных уровнях программы. По своей 
сути они должны быть комплексными и реальными 
по выполнению, вплоть до программ отдельных 
предприятий и организаций. 

Назрела острая необходимость создания но-
вой структуры по типу национального центра по 
формированию у населения здорового образа жизни, 
который будет не только координировать всю про-
филактическую работу, но и совершенствовать зако-
нодательную базу, предъявлять требования ко всем 
структурам, имеющим прямое или опосредованное 
отношение к здоровью нации и, конечно же, созда-
вать мотивацию к здоровью у всего населения.

Культура здоровья является важнейшей со-
ставной частью современной валеологии – уни-
кальной формы объединения и синтезирования 
знаний, накопленных народной и научной меди-
циной, подкрепленных достижениями естествен-
ных, педагогических психологических, социально-
экономических наук, изучавших взаимодействие в 
системе «человек – окружающая среда».

Культура здоровья должна сопутствовать 
человеку на протяжении всей жизни, начиная с 
культуры планирования семьи с наглядным фор-
мированием основ психогигиенической и духовной 
культуры, культуры воспитания детей в семье, шко-
ле, вузе.

Последующие воспитательные, образова-
тельные и оздоровительные технологии, используе-
мые в детских дошкольных учреждениях, школах и 
колледжах, средних и высших учебных заведениях, 
должны подкреплять и развивать позитивные тра-
диции семейного воспитания и способствовать фор-
мированию всесторонне образованного человека. 

Выводы. 
Анализ литературных источников и материа-

лы собственных исследований позволили охаракте-
ризовать понятие «культуры здоровья», как прояв-
ление человеком высокого уровня общей культуры, 
основанной на сознательном использовании совре-
менных гигиенических знаний. Проанализирова-
ны научно-обоснованные природно-экологические 
рекомендации в вопросах образа жизни, питания, 
двигательной активности, доброжелательности в 
семейных и социальных отношениях, историче-
ски обусловленные традиции и увлечения, способ-
ствующие оптимальной адаптации к социальной и 
природной среде обитания, высокой работоспособ-
ности, активному долголетию.

Наиболее эффективный способ внедрения 
культуры здоровья в сознании молодежи – инициа-

ции со стороны государственной власти и органов 
самоуправления разнообразных локальных проек-
тов, ограниченных местными масштабами первич-
ных административно-хозяйственных структур и 
отдельных организаций. Такие проекты, если они 
разработаны и внедряются с учетом основных по-
ложений теории и практики формирования здоро-
вого образа жизни, могут быть достаточно эффек-
тивными, несмотря на недостаток ресурсов, что 
имеет место сегодня в Украине.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
здоровья молодежи.
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА 
МОЛОДІ В НІМЕЦЬКИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВАХ БУКОВИНИ 
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Тумак Ю.І.
Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича
45

Анотація. Автором статті розглянуто питання правового за-
безпечення діяльності фізкультурно-спортивних організацій на 
буковинських землях досліджуваного періоду. Проаналізована 
діяльність німецьких гімнастичних товариств та виділені аспек-
ти фізичного виховання дітей та молоді. Товариський рух був 
проявом та основою органічної побудови нового громадянсь-
кого суспільства Буковини. Одним із найважливіших завдань 
товариств визначаємо всебічний розвиток дітей і молоді краю. 
Окремим аспектом зацікавленості об'єднань виокремлюємо їхнє 
фізичне виховання. 
Ключові слова: діяльність, товариство, потреба, добровільність, 
Буковина, фізичне виховання.
Аннотация. Тумак Ю.И. Физическое воспитание детей и мо-
лодежи в немецких физкультурно-спортивных обществах 
Буковины (вторая половина ХІХ – начало ХХ ст.). В статье 
рассмотрены вопросы правового обеспечения деятельности 
физкультурно-спортивных организаций на буковинских землях 
второй половины ХІХ – начала ХХ столетия. Проанализирова-
на деятельность немецких гимнастических обществ и выделены 
аспекты физического воспитания детей и молодежи. Товарище-
ское движение было проявлением и основой органического по-
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строения нового гражданского общества Буковины. Одной из 
важнейших задач обществ определяем всестороннее развитие 
детей и молодежи края. Отдельным аспектом заинтересованно-
сти объединений выделяем их физическое воспитание. 
Ключевые слова: деятельность, общество, потребность, добро-
вольность, Буковина, физическое воспитание.
Annotation. Tumak J.I. Physical training of children and youth 
in German physical-sports societies of Bukovina (second half ХІХ 
- the beginning XX ст.). In article questions of legal maintenance of 
activity of the physical-sports organizations on Bukovina the grounds 
of the second half ХІХ – the beginnings of XX century are considered. 
Activity of German gymnastic societies is analysed and aspects of 
physical training of children and youth are allocated. Companionable 
locomotion was exhibiting and a basis of organic construction of the 
new civil society of Bukovina. One of the major problems of societ-
ies we defi ne an all-around development of children and youth of 
territory. By separate aspect of interest of affi liations it is construed 
their physical training. 
Key words: activity, a society, requirement, voluntariness, Bukovina, 
physical training.

Вступ.
Фізичне виховання – один з найважливіших і 

найпроблематичніших чинників виховання особис-
тості в історії вітчизняної й української педагогіки. 
Його такий статус цілком закономірний на тлі аналі-
зу педагогіки, як галузі знань, як вивчає особливос-
ті підготовки громадян певної держави згідно мети, 
відповідної рівню її розвитку формування фізичних 
якостей та ставлення до здоров'я зростаючих поко-
лінь. За останні десятиріччя, в умовах радикальної 
мінливості українського суспільства система фізич-
ного виховання школярів у закладах освіти функ-
ціонувала в руслі накопиченого нею за попередні 
роки досвіду й сформованих тенденцій.

Успішність реформування сучасної системи 
фізичного виховання школярів безпосередньо уза-
лежнена від ґрунтовної обізнаності зі знахідками 
в управлінських рішеннях педагогів ІІ половини 
ХІХ – перших десятиріч ХХ сторіччя – періоду за-
родження загальнодемократичних тенденцій сус-
пільного розвитку з урахуванням організаційно-
педагогічних факторів управління освітою.

Відтак узагальнення вітчизняного й зару-
біжного досвіду з порушеної проблеми допомо-
же краще проаналізувати ті зміни, які відбува-
лися в процесі фізичного виховання дітей та молоді 
різних етнічних територій, виявити їхні причини та 
спроектувати перспективні напрями забезпечення 
ефективного розвитку на майбутнє. Окремі аспекти 
розвитку теорії та практики фізичного вихован-
ня школярів у Буковинському регіоні досліджу-
ваного періоду, а саме фізичну культуру і спорт 
у контексті розвитку освіти вивчали Н. Гнесь, Л. 
Кобилянська, Д. Пенішкевич, І. Петрюк, О. Циба-
нюк та ін. Феномен мирного співіснування різних 
етнічних груп, національних культур та конфесій на 
Буковині привертав до себе увагу, викликав постій-
ний інтерес до своїх коренів як у сучасників (Р.Ф. 
Кайндль, Й. Полек, Е. Фішер), так і в наступних по-
колінь дослідників (Р. Вагнер, О. Добжанський, А. 
Жуковський, С. Осачук, Е. Прокопович та ін.).

Однак діяльність громадських організацій 
та фізкультурно-спортивних товариств в аспекті 
фізичного виховання саме дітей та молоді та про-

паганди здорового способу життя не стала темою 
для ґрунтовних досліджень фахівців.

Дослідження є складовою частиною науково-
дослідницької роботи кафедри фізичної культури і 
спорту Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича „Фізичне виховання насе-
лення України в умовах трансформації суспільно-
го устрою та інтегрування в Європейській освітній 
простір”. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтувати доціль-

ність творчого використання історичного досвіду 
фізичного виховання дітей і молоді на буковин-
ських землях у складі Австро-Угорщини в сучасні 
умови функціонування освітніх та фізкультурно-
спортивних інституцій України.

Завдання дослідження – визначити правову 
базу діяльності фізкультурно-спортивних товариств 
досліджуваного періоду; охарактеризувати діяль-
ність німецьких товариств в контексті фізичного ви-
ховання дітей та молоді краю.

Методологічну основу дослідження ста-
новлять теорія і практика наукового пізнання; по-
ложення про взаємозв'язок та взаємозумовленість 
явищ та доцільність їхнього вивчення в конкретно-
історичних умовах; про єдність національного та 
загальнолюдського; розвиток освіти на буковин-
ських землях у складі Австро-Угорської монархії в 
західноєвропейському контексті; системний, куль-
турологічний, особистісно-діяльнісний, правовий 
підходи.

Результати досліджень.
Розвиток фізичної культури на території 

України, в складі Російської імперії, сприяв і утвер-
дженню на Буковині нових видів спорту, запози-
чених в Європі. Передусім, це футбол, кегельбан, 
фехтування, альпінізм і туризм, боротьба і бокс. 
Починаючи з 1891 в краї розпочалося будівництво 
спортивних майданчиків, до цього часу змагання 
проходили на придатних для ігор місцях. Більшість 
таких природних майданчиків, за твердженням А. 
Андрійчука, знаходились у Садгорі, одному з пе-
редмість тодішніх Чернівців [1, 2].

Популяризація в ІІ половині ХІХ сторіччя 
різних видів спорту, в тому числі і означених, була 
характерною і для буковинського регіону. З 1881 
року існував спортивний клуб „Казіно-кегельбан”, 
який систематично проводив змагання з цього виду. 
Заснування спортивного клубу з велоспорту (1886) 
в Садгорі, фактично визнало захоплення зацікав-
лення велосипедом значного прошарку населення, 
в своїй більшості – німців та євреїв. Такий екзо-
тичний для регіону вид спорту, як біг на ковзанах, 
розповсюджував спортивний клуб „Айслайферфе-
рейн” з 1879 року. На залитій за найновішими на 
той час технологіями ковзанці організатори нада-
вали можливість займатися всім бажаючим. У 1902 
році засновано клуб з фехтування „Черн фехтклуб”, 
починаючи з 1908 року проводились змагання з різ-
них видів боротьби і боксу.

В таких умовах стверджувалась думка про 
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необхідність виховання фізично і духовно здорової 
молоді на Буковині. Засноване спортивне німецьке 
товариство в Чернівцях під назвою „Німецький фут-
больний клуб Чернівців” (1903) стало першою до-
кументально зафіксованою спільнотою, яка згодом 
отримала нову назву. Своєю метою організатори вба-
чали розвиток гімнастики, туризму, футболу й тур-
бувалися про популяризацію активного відпочинку. 
Натомість в реорганізованому клуб мету окреслили 
такі положення: „...здорове, систематичне загарту-
вання тіла було провідною ідеєю цього товариства, 
яку молодь мала проповідувати” [2, с. 6]. 

Водночас, діяльність організації окреслюва-
лась не лише фізичним гартом, здійснювалось ви-
ховання молоді через подорожі, ігри, спільну працю, 
музику.

Датою початку масового розвитку футболу 
в краї А. Андрійчук вважає 1903 рік, коли на базі 
Чернівецького університету заснували спортивну 
секцію „копаного м'яча”, а місцем розташування 
„Футбольного клубу імені Яна” вказано стадіон біля 
річки Прут. Активістами клубу проводилась систе-
матична робота з розробки положень про змагання, 
правил гри, методичних завдань для студентів по 
тренуванню команд, а також – показові тренування 
та ігри. До числа провідних буковинських команд 
досліджуваного періоду дослідники відносять ав-
стрійські – „Ян”, „Дойченклуб”, „Чернфейхклуб”, 
„Ягуклуб”, „Буковінер”, „Венусклуб”, „Вікторія”, 
„Турістенклуб”; румунські – „РК”, „Мончеторул”; 
Єврейські – „Акоах” й „Макабі”; польські „Сокіл” 
і „Литва” та українські „Січ”, „Довбуш”, „Мазепа”, 
„Кармелюк” і „Воля”. Впродовж шести передвоєних 
років в краї проводились чемпіонати серед клубів 
Буковини, а також товариські матчі [1, 2].

Історичний розвиток Буковини зумовив фор-
мування поліетнічної та поліконфесійної структури 
регіону: кожна національна група зберігала свої на-
ціональні особливості та розвивала свою духовну 
та матеріальну культуру. Проте, феноменом (осо-
бливістю) буковинського краю стало саме співісну-
вання, взаємовплив та взаємопроникнення різних 
етнічних груп, національних культур і конфесій.

Німецька національна культура відіграла 
значну роль в історичній генезі Буковини, їй нале-
жить чільне місце серед інших чинників, що сут-
тєво впливали на формування світоглядних позицій 
та європейського менталітету буковинців. Однак, 
наголошуємо на співіснуванні німецької культури 
у тісному взаємозв'язку з культурними надбаннями 
інших етносів Буковини.

Німці, безумовно, було політично доміную-
чою народністю Буковини, з їхнього середовища 
походили управлінські кадри, їхня мова виступала 
загальним засобом спілкування і державного управ-
ління. У 1890 р. чисельність мешканців м. Чернів-
ці складала 53 тис. осіб, з яких 51,3% розмовляли 
німецькою мовою, хоча етнічних німців було лише 
18,6%, а третину складали євреї [6, с. 16].

Територіально дослідження охоплює Буко-
вину, яка в зазначений період утворювала коронний 

край Австро-Угорщини і становила єдине територі-
альне, самоврядне й економічне ціле. Весна народів 
1848/49 рр. стала відправним пунктом активізації 
і розвитку суспільно-політичного та культурного 
життя австрійської держави. Повернення до кон-
ституційної системи в австрійській монархії і на-
дання Буковині статусу окремого коронного краю 
не могли не позначитися і в національній свідомос-
ті та в культурному розвиткові всіх етнічних груп 
краю, оскільки буковинці звільнились від потужно-
го польського тиску з боку галицького управління 
в Львові.

До австрійського законодавства були вне-
сені демократичні зміни та поправки, які у право-
вому відношенні значно полегшували виникнення 
та діяльність різноманітних об'єднань і рухів, що 
стали виразниками культурних та суспільних по-
треб різних соціальних станів і національних груп. 
До 1867 року заснування та діяльність товариств в 
імперії регулювалися на основі цісарського указу 
від 13.10.1813 р., який передбачав створення суто 
благодійних товариств для підтримки родин, чиї го-
дувальники були мобілізовані на війну. На основі 
цього закону на Буковині в першій половині ХІХ ст. 
було утворено лише два товариства, з яких заснова-
не в 1825 році у м. Чернівці стрілецьке товариство 
(„Der Schützenverien in Czernowitz”)[8, S. 3.].

Терміном „товариство” ми означуємо 
організаційно й інституційно зафіксовані об’єднання 
громадян, котрі через свою співпрацю в цьому 
товаристві спільно намагаються досягти статутно 
зафіксованої мети. Суттєвим для товариства 
є добровільність членства, адже вступ і вихід 
залежить тільки від бажань і сподівань конкретної 
людини.

Зростання суспільної, національної та 
політичної активності широких громадських кіл 
монархії та пов’язана з цим потреба засновування 
різноманітних товариств вимагали для цього нового 
законодавчого та правового забезпечення.

З листопада 1867 р. ставлення держави до 
товариських рухів базувалось на засадах забезпечення 
свободи кожному громадянинові в активній участі 
в діяльності товариств. Саме 15 листопада 1867 
р. вступив в дію закон про „Товариське право”, 
на основі якого діяли всі громадські товариства 
австрійської частини монархії, й буковинського 
краю зокрема, аж до Першої світової війни. Закон 
15.11.1867 р. визначав товариство „добровільним 
об’єднанням декількох осіб, які керуються 
встановленим внутрішнім порядком для сприяння 
визначеній меті”[5, S. 712].

За новим законом було виділено два типи то-
вариств – загальні та політичні. До першого типу 
віднесено всі товариства, крім прибуткових, кас вза-
ємодопомоги, ремісничих товариств, профспілок та 
релігійних об'єднань.

Для отримання дозволу для початку діяль-
ності товариства необхідно було подати статут до 
розгляду краєвому уряду. На протязі чотирьох тиж-
нів приймалось рішення на отримання товариством 
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дозвілу, питання про неполітичний характер ново-
створеного об'єднання приймалось урядом само-
стійно, на основі поданих установчих документів. 
Контроль за діяльність товариств державні органи 
здійснювали як заочно – на основі письмових звітів 
правлінь так і через присутність представників на 
всіх зібраннях [3, с. 68].

Дослідник розвитку товариського руху нім-
ців на Буковині, С. Осачук визначив, що закон про 
товариства від 15 листопада 1867 р. порівняно з до-
тичними законами інших європейських держав від-
повідав на той час усім вимогам свободи [3, с. 68].

Прихильники здорового способу життя, які 
прагнули до духовної досконалості через система-
тичні заняття фізичними вправами, підвищення 
тілесного здоров'я и сили, об'єднались у 1867 році 
в „Загальне гімнастичне товариство у Чернівцях” 
(Аllgemeine Turnverein in Czernovitz). Яке, згідно зі 
статутом, визначало себе масовою, добровільною, 
громадською організацією, яка на умовах 
індивідуального членства об‘єднувала дорослих, 
учнів середніх навчальних закладів з метою 
пропаганди здорового способу життя, розвитку 
гімнастики як виду діяльності, допомоги вчителям 
гімнастики [4, с. 112-114].

Товариство визначалося незалежним, 
у своїй діяльності керувалось конституцією, 
законами та статутом, головним завданням статут 
визначав розвиток „масової гімнастики”, виховання 
гімназійної молоді, використання фізичного 
виховання як засобу національного виховання, 
зростання членів товариства, підтримку будівництва 
спортивного залу в м. Чернівці [4, с.113].

Необхідно іще раз наголосити, що його ді-
яльність не обмежувалася лише заходами для своїх 
членів, а спрямовувалася на всіляке залучення до 
здорового способу життя учнівську молодь. Так, у 
1886/87 н. р. під керівництвом фахівців у спортив-
ному залі товариства займались 507 учнів гімназії 
м. Чернівці. Те, наскільки правління гімнастичного 
товариства комплексно підійшло до виконання сво-
їх статутних завдань, засвідчує факт заснування бі-
бліотеки фахової літератури за ініціативою тренера 
Франка. Найбільшим досягненням цього товариства 
визначаємо спорудження спортивного комплексу на 
теперішній вулиці Український.

Звіт про діяльність „ Der allgemeine Turnver-
ein in Czernovitz” за 1910-1913 роки виділяє роботу з 
молоддю окремим розділом, в якому рада товариства 
висловила подяку шкільному інспекторові А. Ернсту 
за організацію секції ігор саме для молоді шкільного 
віку. Практично поруч із вчителями фізичного 
виховання (гімнастики) інструктори товариства 
працювали з „підлітками, які вже давно почували 
себе погано у вузьких вулицях міста, сповнених 
нездорової атмосфери для жвавої ігри і серйозних 
занять спортом, тому що вони інстинктивно 
відчувають, що вони відстануть у розвитку тілесно і 
душевно, хворітимуть, якщо не знайдуть противагу 
часто шкідливому впливу дому, школи і вулиці” [4, 

с. 111-112] 
Продовжуючи співпрацю зі школою, 

зазначалося у звіті, товариство планувало заснувати 
з допомогою „Австрійської імперської спілки 
призивної молоді” молодіжну спілку і корпус скаутів 
з метою підвищення якості роботи з молоддю. Адже 
в статуті товариства 1913 р. у параграфі „Види 
членства” визначено, що „до екстраординарних 
членів” належать учні віком до 18 років. [4, с. 113].

Про здоровий дух у здоровому тілі дбали в 
цей час і „Чернівецькому товаристві ковзанярів” 
(„Czernowitzer Eislaufen”), заснованому в 1873 р., та 
в „Першому буковинському клубі велосипедистів”(I. 
Bukowinaer Radfahrerclub), заснованому в 1887 р.

Висновки 
У кінці ХІХ століття серед населення 

Буковини почала помітно зростати чітко виражена 
національна свідомість, особливо це спостерігалось 
в середовищі німців, українців, румунів, євреїв. 
Товариський рух був проявом та основою органічної 
побудови нового громадянського суспільства 
Буковини. Одним із найважливіших завдань 
товариств визначаємо всебічний розвиток дітей 
і молоді краю, окремим аспектом зацікавленості 
об’єднань виокремлюємо їхнє фізичне виховання. 

Надалі вважаємо за логічне розглянути 
в аспекті фізичного виховання підростаючого 
покоління діяльність „Товариства християнських 
німців на Буковині” та інших спортивних та 
молодіжних об’єднань німців. Натомість, необхідно 
проаналізувати у вищевизначеному аспекті діяльність 
інших національних фізкультурно-спортивних та 
культурно-просвітницьких товариств.
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ НА 

ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
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Анотація. У статті розглядаються питання засобів та методич-
них прийомів розвитку координаційних здібностей людини, зна-
чення координаційних здібностей для підготовки волейболістів, 
запропоновано програму їхнього розвитку на етапі початкової 
підготовки. Розвиток та вдосконалення координаційних 
здібностей є однією з найважливіших і невід’ємних складових 
процесу підготовки волейбольних резервів. Впровадження в 
практику методики координаційної підготовки волейболістів 
сприятиме швидкому та якісному засвоєнню елементів техніки 
гри у волейбол.
Ключові слова: координація, здібності, волейболісти, методика, 
підготовка, розвиток, початковий етап.
Аннотация. Устинова Татьяна, Прекурат Александр. Мето-
дика развития координационных способностей юных волей-
болистов на этапе начальной подготовки.  В статье рассма-
триваются вопросы средств и методических приемов развития 
координационных способностей человека, значение координа-
ционных способностей для подготовки волейболистов, пред-
ложена программа их развития на этапе начальной подготовки. 
Развитие и совершенствования координационных способностей 
является одной из важнейших и неотъемлемых составляющих 
процесса подготовки волейбольных резервов. Внедрение в прак-
тику методики координационной подготовки спортсменов будет 
содействовать быстрому и качественному усвоению элементов 
техники игры в волейбол.
Ключевые слова: координация, способности, волейболисты, 
методика, подготовка, развитие, начальный этап.
Annotation. Ustynova Tatyana, Prekurat Alexander. Method of 
development of coordinating capabilities of young volley-ballers 
on the stage of initial preparation.  In the article the questions of 
facilities and methodical receptions of development of coordinating 
capabilities of man, value of coordinating capabilities, are examined 
for preparation of volleyball players, the program of their develop-
ment is offered on the stage of initial preparation. Development and 
perfectings of coordination capabilities is one of the major and in-
tegral amounting process of preparation of volleyball reserves. In-
troduction in practice of procedure of coordination preparation of 
sportsmen will encourage a fast and qualitative digestion of elements 
of engineering of a play in volleyball.
Key words: coordinating, capabilities, development, volleyball, 
players, methodical, initial preparation.

Вступ.
Волейбол-ациклічна командна гра, де м’язова 

робота носить швидкісно-силовий, точнісно-
координаційний характер. При малих розмірах май-
данчика і обмеженнях у торканні м’яча, виконання 
всіх технічних і тактичних елементів гри вимагає 
точності і цілеспрямованості рухів [4,10]. Рухо-
ві дії волейболістів передбачають миттєві старти і 
прискорення, стрибки, велику кількість вибухових 
ударних рухів при тривалому і майже безперервно-
му реагуванні на ситуацію, яка постійно змінюєть-
ся. Цим визначаються достатньо високі вимоги до 
фізичної підготовленості волейболістів. 

Координаційні здібності (КЗ) серед інших 
фізичних якостей волейболістів займають особливе 
місце. По-перше, високий рівень розвитку коорди-
наційних здібностей – вирішальна передумова для 
якісного засвоєння і вдосконалення техніки гри; 
по-друге, «координований» спортсмен на змаган-
нях швидко пристосовується до умов, що постійно 
змінюються, застосовує найбільш ефективні засоби 
ведення гри [3, 7]. 
©  Устінова Тетяна, Прекурат Олександр, 2009

Проблема управління рухами займає зна-
чне місце в дослідженнях багатьох вчених [1, 2, 9]. 
Процеси управління руховими діями здійснюються 
на основі своєчасної корекції рухів, що пред’являє 
підвищені вимоги до рівня розвитку координації і 
точності рухів. На даний час повністю не визначено 
цілісного уявлення про механізми рухових коорди-
націй у волейболі, що створює певні труднощі при 
розробці ефективних методик їх вдосконалення у 
волейболістів з різним рівнем підготовленості та 
різного віку [5]. При цьому спеціалісти вважають, 
що в умовах спортивної діяльності вдосконалення 
координаційних механізмів, що визначають ефек-
тивність рухових дій, вимагає відповідної підготов-
ки, основне завдання якої заключається в усунен-
ні труднощів, пов’язаних з використанням власне 
координаційних можливостей шляхом підготовки 
робочих механізмів локомоторного апарату до умов 
роботи, властивих змагальній вправі. Така підго-
товка повинна передбачати акценти вдосконалення 
вміння концентрувати робочі зусилля по ходу руху 
і раціонально розставляти акценти в системі рухів 
у відповідності до вимог біодинамічної структури 
рухової дії [2].

Високий рівень розвитку координаційних 
здібностей (КЗ), досягнутий на початкових етапах 
спортивного тренування, є важливим фактором 
оптимізації координаційної і технічної підготовки, 
який дозволяє запобігти застою в рості результатів, 
робить змагальні рухи економними, варіативними, 
різноманітними і у кінцевому рахунку більш ефек-
тивними. Крім того, широка координаційна підго-
товка на початкових етапах тренування допомагає 
легше засвоювати нові форми рухів і тим самим 
збагачувати руховий досвід юних спортсменів [7].

Під час тренування формуються такі дуже 
необхідні сприйняття, специфічні для діяльності 
волейболістів, як «відчуття простору, часу, партне-
ра, м’яча, сітки» [3, 10].

Водночас у літературі, що присвячена під-
готовці волейболістів-початківців, розвитку ко-
ординаційних здібностей приділено недостатньо 
уваги, бракує методичних порад стосовно режимів 
навантаження та відпочинку, місця окремих коор-
динаційних здібностей у тренувальному процесі 
волейболістів на етапі початкової підготовки.

Робота виконана за планом НДР Чернівець-
кого національного університету ім. Юрія Федько-
вича.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: теоретичне обґрунтуван-

ня і розробка програми координаційної підготовки 
юних волейболістів на етапі початкової підготовки.

Завдання дослідження: виконати комплек-
сний аналіз науково-методичної літератури; об-
ґрунтувати основні положення методики розвитку 
координаційних здібностей; розробити програму 
координаційної підготовки волейболістів на етапі 
початкової підготовки.

Методи дослідження: аналіз та синтез 
науково-методичної літератури, узагальнення пере-
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дового досвіду з галузі спортивної підготовки юних 
волейболістів.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Розвиток координаційних здібностей потрібно 

розглядати як основний шлях для оволодіння 
ігровими навиками у спортивних іграх. Необхідно 
навчити юних спортсменів свідомо вибирати засоби 
і способи управління своїми рухами при впливах 
зовнішнього середовища на організм, що дозволяє 
створити необхідні умови для «виживання» у 
конкурентній боротьбі, характерної для змагальної 
ігрової діяльності [7, 10]. Спортивна підготовка 
вимагає більш високого рівня координаційних 
здібностей у порівнянні із загальноприйнятою 
нормою. Фактично мова повинна йти про 
створення необхідного базису координаційного 
забезпечення всієї системи росту спортивної 
майстерності. Для цього існують сприятливі умови, 
пов’язані з віковими особливостями розвитку 
дітей, а саме наявність сенситивних періодів, 
коли може бути отриманий абсолютний відзив на 
використання спеціалізованих засобів. Цей факт 
не може не враховуватися для підвищення якості 
спеціалізованої спортивної підготовки [6].

У процесі координаційної підготовки 
юних волейболістів необхідно визначати два 
відносно самостійних розділи: розвиток загальних 
координаційних здібностей і вдосконалення 
специфічних координаційних здібностей необхідних 
для гри у волейбол.

В основу експериментальної програми 
розвитку координаційних здібностей юних 
волейболістів були покладені дані, отримані в 
результаті теоретичного аналізу про хід розвитку 
різних видів координаційних здібностей в 
онтогенезі.

При складанні експериментальної 
тренувальної програми координаційної підготовки 
юних волейболістів враховувались наступні 
принципові положення:

1.Уявлення про координаційні і пов’язані з 
ними здібності;

2. Співвідношення обсягів навантаження при 
вихованні рухових здібностей в критичні періоди їх 
розвитку у процесі спортивного тренування;

3.Оптимальна тривалість при одноразовому 
повторенні та кількість повторень вправи при 
вихованні окремих рухових здібностей;

4. Принцип взаємозв’язку частин рухової 
підготовки, рекомендації щодо співвідношення 
засобів загальної і спеціальної підготовки на етапі 
тренування.

З урахуванням поставленої мети і виходячи 
із вищезазначених положень було розроблено 
приблизне співвідношення різних видів підготовки 
юних волейболістів на початковому етапі 
тренування.

Дані пропорції складені з урахуванням 
сучасних досліджень процесу початкової спортивної 
підготовки [7,10], особливостей початкової 
підготовки волейболістів [4, 8], нормативних 
вимог з планування навчальної роботи ДЮСШ [3], 

практики роботи з волейболістами-початківцями. 
Нововведення заключалося у стимулюючому 
педагогічному впливі за рахунок збільшення до 
30-ти відсотків часу тренування, направленого на 
виховання координаційних здібностей (табл. 1). 

Співвідношення засобів, що пропонуються 
для загальної координаційної підготовки 
знаходилось у відповідності з традиційною для 
етапу початкової підготовки пропорцією – 1:2. 
Зміст інших розділів підготовки не змінювався і 
здійснювався за загальноприйнятою програмою.

У відповідності до збільшення обсягу 
координаційної підготовки, була змінена структура 
тренувальних засобів на користь вправ, що 
мають координаційне навантаження (за ступенем 
новизни і складності). В тренувальні заняття 
експериментальної групи були включені рухові 
завдання з аналітичного вдосконалення точності 
управління руховими параметрами, раціональності 
рухових рішень, здібності до перебудови засвоєних 
форм рухів (загально- підготовчі координаційні 
вправи), а також вправи, які формують фонд умінь 
і навичок, сприяють ефективному оволодінню 
елементами техніки гри у волейбол та доцільній їх 
перебудові (спеціально-підготовчі координаційні 
вправи).

Таблиця 1
Співвідношення видів підготовки юних 

волейболістів в експериментальній тренувальній 
програмі

Вид підготовки Парціальні об’єми, %
Загальна 
координаційна

20

Спеціальна 
координаційна

10

Кондиційна 30
Базова 30
Інші види 10

Для успішного вдосконалення координацій-
них здібностей волейболістів-початківців ми до-
тримувалися специфічних принципів спортивного 
тренування та, підбираючи адекватні засоби, вико-
ристовували дві групи методичних прийомів.

Першу групу склали прийоми для роз-
витку загальних координаційних здібностей 
волейболістів-початківців: відносна новизна за-
вдання; незвичність вправ; підвищення координа-
ційної складності завдань; різноманітність рухових 
дій та їх поєднання; часта заміна виконання завдан-
ня, динамічних і кінематичних характеристик руху; 
раптовість зміни ситуації; використання незвичних 
вихідних положень.; дзеркальне виконання вправ; 
зміна просторових меж, у яких виконується вправа; 
зміна способів виконання вправ; ускладнення їх до-
датковими рухами.

Другу групу склали такі методичні прийо-
ми: максимальна швидкість і точність під час вико-
нання рухових дій; зміна швидкості та темпу рухів; 
обмеження або розширення простору для виконан-
ня дій; виконання дій у стані втоми; виконання дій 
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в умовах періодичного виключення або обмеження 
зорового контролю; зниження м’язового напружен-
ня; застосування додаткових орієнтирів і термінової 
інформації; застосування спеціальних динамічних 
вправ, спрямованих на розвиток координаційних 
можливостей безпосередньо в структурі спортив-
ного навику.

Специфіка ігрової діяльності у волейболі 
вказує на необхідність збільшення обсягу вправ, що 
мають координаційну спрямованість в розділі базо-
вої технічної підготовки. Доцільно організовувати 
процес таким чином, щоб застосування цих засобів 
спочатку передувало, а потім йшло паралельно з 
поглибленою техніко-тактичною підготовкою юних 
волейболісток, так як високий рівень розвитку ко-
ординаційних здібностей визначається високим 
ступенем взаємодії зорової, рухової, вестибулярної 
і аналізаторної систем, що забезпечує прискорене і 
надійне засвоєння  техніко-тактичного змісту гри 
[2, 8, 9].

При плануванні цілеспрямованого розвитку 
координаційних здібностей потрібно: 1) знати важ-
ливі координаційні здібності для потреби гри у во-
лейбол; 2) обрати (розробити) загальні і спеціальні 
засоби і методи їх розвитку; 3) розробити вправи, 
які одночасно розвивають координаційні і конди-
ційні здібності; 4) передбачати застосування вправ, 
які одночасно впливають на розвиток координацій-
них здібностей та техніко-тактичне вдосконалення; 
5) враховувати сенситивні періоди розвитку окре-
мих КЗ, а також індивідуальні особливості їх про-
яву у конкретного спортсмена [4, 7, 10].

Аналіз літературних джерел засвідчує необ-
хідність застосування вправ, які спрямовані на 
підвищення вестибулярної стійкості юних спортс-
менів, так як прояв координаційних здібностей зна-
ходиться у безпосередній залежності від діяльності 
вестибулярного аналізатора [1, 8]. Система підбору 
засобів координаційної підготовки повинна перед-
бачати застосування, по можливості, найбільш різ-
номанітних вправ і різних їх поєднань. При цьому 
основними методами використання повинні бути 
ігровий і змагальний. 

Дані вправи повинні чергуватися з іншими 
фізичними вправами, направленими як на вирішен-
ня завдань загальної фізичної підготовки, так і на 
формування необхідних рухових навиків. Потрібно 
передбачити поступове і систематичне збільшення 
спеціальних засобів, що використовуються для роз-
витку координаційних здібностей в рамках одного 
заняття і від заняття до заняття [5, 6, 7].

Підвищення інтенсивності під час викорис-
тання координаційних вправ означає:

збільшення координаційної складності завдань • 
шляхом збільшення числа варіативності впра-
ви;
підвищення вимог до точності, швидкості, • 
доцільності, економічності виконання 
технічних прийомів;
виконання координаційних вправ в умовах • 
дефіциту часу;

скорочення пауз між вправами і відповідно між • 
серіями вправ;
виконання завдань (вправ) «на координацію» • 
під час вправ, що впливають на кондиційні 
(швидкісні, силові, швидкісно-силові, 
витривалість) здібності;
виконання координаційних вправ після фізичних • 
навантажень [7].
Підвищення об’єму і тривалості навантажен-

ня під час виконання координаційних вправ означає 
наступне:

збільшення числа повторень вправи в одній • 
серії;
збільшення числа серій;• 
збільшення числа різних вправ в одній серії при • 
збереженні однакової кількості повторень.
При визначенні навантаження координацій-

них вправ тренер повинен керуватися двома осно-
вними правилами: 1) використовувати в занятті 
невелику кількість повторень (4-12 раз) вправ, які 
поступово ускладнюються, схожих за механізмами 
управління та регуляції зі сторони ЦНС; 2) багато-
разово повторювати засвоєні вправи (технічні при-
йоми) при можливо більш частішій цілеспрямова-
ній зміні параметрів рухів, що виконуються і умов 
виконання вправ [7].

Однією з головних методичних проблем ко-
ординаційного тренування є оптимальне поєднання 
координаційних вправ, направлених на розвиток 
координаційних здібностей, з вправами, які впли-
вають на різні кондиційні і комплексні здібності 
(швидкісні, силові, витривалості, гнучкості та їх 
поєднання). Дані ряду авторів [7, 8] свідчать, що 
найбільш сприятливий для ціленаправленого роз-
витку різних КЗ – вік від 5 до 7 років; з 7 до 11-12 
ціленаправлене тренування дає другий за значиміс-
тю ефект; з 12-13 до 14-15 років і з 14-15 до 17-18 
ефект впливу виявляється дещо менший ніж у двох 
попередніх випадках.

У ході тренувань юних спортсменів, потріб-
но передбачити час для впливу на психофізіологіч-
ні функції, які пов’язані з розвитком КЗ. Мова йде 
про вплив на перцептивні, мнемічні, сенсомоторні і 
інтелектуальні компоненти цих функцій: швидкість 
прийому і переробки інформації, швидкість і точ-
ність реагування , антиципацію, оперативну пам’ять, 
швидкість і якість оперативного мислення, відчуття 
часу, простору і ступені м’язових зусиль [2, 9].

Наші спостереження як і дані інших авто-
рів [2, 5,] доводять, що рухи з обтяженням сприя-
ють ефективному вдосконаленню координаційної 
структури м’язових зусиль. При інтенсифікації ре-
жиму роботи м’язів, рухи з обтяженням сприяють 
виробленню міжм’язвої координації, необхідної 
для раціональної організації динамічних акцентів 
координаційної структури. Обтяження сприяють 
додатковому збудженню відповідних нервових цен-
трів і збільшенню числа нейромоторних одиниць, 
що беруть участь в роботі головних скелетних 
м’язів. Оптимальне обтяження руху зменшує ва-
ріативність структури роботи м’язів і наближує її 
до найбільш раціонального зразка. При цьому, вага 
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обтяження повинна бути такою, щоб при виконанні 
вправ суб’єктивно відчувався вплив гравітації, але 
при цьому не порушувалася структура рухів.

Одним з важливих теоретико-методолгічних 
положень тренування КЗ є лівостороння асиме-
трія чи врахування явища латералізації. На по-
чатковому етапі навчання елементів техніки гри 
у волейбол дітям необхідно надавати можливість 
самостійного вибору провідної кінцівки (правої чи 
лівої). Потім, беручи до уваги функціональну аси-
метрію дитини, бажано, щоб новий елемент техні-
ки був засвоєний спочатку провідною кінцівкою чи 
у сильнішу (зручну) сторону, а потім, послідовно 
провідною чи у слабшу сторону. У контексті цьо-
го, дзеркальне виконання рухових дій є до того ж 
одним з найважливіших методичних прийомів, що 
впливають на підвищення координаційних можли-
востей індивіда [7].

Висновки. 
Аналіз літературних джерел дозволив 

з’ясувати, що розвиток та вдосконалення коорди-
наційних здібностей є однією з найважливіших і 
невід’ємних складових процесу підготовки волей-
больних резервів. Але разом з тим залишається до-
тепер одним з найменш розроблених розділів під-
готовки спортсменів. Впровадження в практику 
методики координаційної підготовки юних волей-
болістів сприятиме швидкому та якісному засвоєн-
ню елементів техніки гри у волейбол, збагаченню 
рухового досвіду юних спортсменів.

Наступні дослідження будуть спрямовані на 
експериментальне підтвердження ефективності за-
пропонованої програми координаційної підготовки 
волейболістів на етапі початкової підготовки. 
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Анотація. Автори аналізують стан фізичного виховання школя-
рів на буковинських землях досліджуваного періоду, визначена 
ґендерна політика Австро-Угорської імперії, виокремлено думку 
педагогів того часу. Зміст часописів дає підстави охарактеризу-
вати їх з тогочасних принципів добору змісту. Насамперед ви-
окремлюємо з поміж них принцип ідейної спрямованості. Оче-
видним виступає принцип урахування вікових та індивідуальних 
особливостей учнів з чітким розмежуванням навантажень за 
ознакою статевих відмінностей. 
Ключові слова: фізичне виховання, стан здоров'я, статеві 
відмінності, чинник.
Аннотация. Цыбанюк А.А., Палагнюк Т.В. Физическое вос-
питание школьников Буковины (конец ХІХ – начало ХХ ст.). 
В статье проанализировано состояние физического воспитания 
школьников на буковинских землях исследуемого периода, опре-
делена гендерная политика Австро-Венгерской империи, вы-
делено мнение педагогов того времени. Содержание газет дает 
основания охарактеризовать их из тогдашних принципов отбора 
содержания. Прежде всего, выделяем с между ними принцип 
идейной направленности. Очевидным выступает принцип учета 
возрастных и индивидуальных особенностей учеников с четким 
размежеванием нагрузок по признакам половых отличий. 
Ключевые слова: физическое воспитание, состояние здоровья, 
половые различия, фактор.
Annotation. Tsybanjuk A.A., Palagnjuk T.V. Physical training of 
schoolboys of Bukovina (end ХІХ – the beginning of XX item). In 
article the condition of physical training of schoolboys on bukovinas 
grounds of the researched period is analysed, the politics of Austro-
Hungarian empire is determined sexual, the opinion of teachers of 
that time is allocated. The contents of newspapers gives the establish-
ments to describe them from then principles of selection of the con-
tents. We stress on a principle of an ideological orientation. Apparent 
the principle of the count age and personalities of pupils with precise 
delimitation of loads under signs of sexual differences acts.
Key words: physical training, a state of health, sexual distinctions, 
the factor.

Вступ.
В умовах державотворення в Україні до-

корінно переглядаються концептуальні та методо-
логічні засади розвитку теорії й практики фізичного 
виховання сучасних школярів. Означене положення 
стосується й історії розвитку освіти на Буковині 
загалом. Адже з другої половини XIX – першої 
третини XX ст. зарубіжні ідеї освіти школярів, у т.ч. 
їх фізичного виховання досить активно проникали 
в педагогічну теорію і в навчально-виховний процес 
повоєнних загальноосвітніх шкіл Радянської України. 
Водночас і місцеві педагоги розробляли авторські 
програми, що спрямовувались на вдосконалення 
системи фізичної культури і спорту з урахуванням 
поліетнічності Буковинського регіону, активно 
впроваджуючи їх в практику роботи міських і 
сільських шкіл.

Становлення і розвиток теорії та практики 
фізичного виховання в народній школі Буковини 
досліджує Н. Гнесь. Окремі аспекти розвитку 
фізичного виховання у Буковинському регіоні 
досліджуваного періоду, а саме фізичну куль-
туру і спорт у контексті розвитку освіти радян-
ської доби вивчали І.Кобилянська, Д.Пенішкевич, 
І.Петрюк, І.Руснак, М.Гонжа та ін.; умови впрова-
© Цибанюк О.О., Палагнюк Т.В., 2009
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дження фізичної культури в навчально-виховний 
процес школи аналізували А.Вихрущ, Б.Ступарик, 
Д.Дринда, Д.Герцюк, Л.Дерев’яна та ін., дидак-
тичні аспекти означеної  проблеми  вивчали 
Т.Завгородня ,  В .Шулякевич ,  С .Вдович , 
І.Ковальчук та ін.

Однак гендерний аспект фізичного вихован-
ня молодих буковинців, педагогічна думка на сто-
рінках часописів щодо даної проблеми не стала те-
мою для ґрунтовних досліджень фахівців.

Дослідження є складовою частиною науково-
дослідницької роботи кафедри фізичної культури і 
спорту Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича „Фізичне виховання насе-
лення України в умовах трансформації суспільно-
го устрою та інтегрування в Європейській освітній 
простір”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтувати доціль-

ність творчого використання історичного досвіду 
фізичного виховання дітей і молоді на буковин-
ськіх землях у складі Австро-Угорщини в сучасні 
умови функціонування освітніх та фізкультурно-
спортивних інституцій України.

Завдання дослідження – вивчити і теоретич-
но обґрунтувати гендерні аспекти ефективності 
фізичного виховання в системі освіти і виховання 
Буковини досліджуваного періоду. 

Методологічну основу дослідження ста-
новлять теорія і практика наукового пізнання; по-
ложення про взаємозв’язок та взаємозумовленість 
явищ та доцільність їхнього вивчення в конкретно-
історичних умовах; про єдність національного та 
загальнолюдського; системний, культурологічний, 
особистісно-діяльнісний, правовий підходи.

Дослідження організовано шляхом аналізу 
матеріалів в контексті порушеної проблеми у фон-
дах ДАЧО, щорічниках, статтях часописів тогочас-
них та сучасній періодиці. 

Результати досліджень.
Попри очевидну соціальну занедбаність 

регіону, яку відзначають дослідники шкільництва 
Буковини ІІ половини ХІХ століття, фізичне 
виховання з часу його реалізації як обов’язкового 
навчального предмета вирізняється соціальною 
значущістю. Гімнастику, тобто „тълесні и 
упражненія” введено в обов’язковий перелік 
дисциплін для загальних шкіл народних у § 3 
вищезгаданого закону 1869 року, § 28 визначає для 
педагогічних закладів для „учителей и учителницъ” 
„Время курса образованія тревае четыре роки” 
[2, с. 381] і §30 для „Учебніи предметы въ 
воспитательныхъ заведеніяхъ для учителницъ суть: 
законъ божій, наука воспитанія и ученія и еи исто-
рія, грамматика, наука письменности и словесности, 
землепись и исторія, аритметика, наука природы, 
писаніе, чертаніе, пъніе, наука господарства домо-
вого, чужіи языки, женскіи ручніи роботы, тълесніи 
упруженія” [там само, с. 383].

За своїм походженням і методами функціо-
нування, фізичне виховання специфічним чином 

відтворює синтезований варіант його народних тра-
дицій в їхньому культурно-історичному розвитку. 

У змісті й структурі фізичних вправ слід від-
творювати в загальних і конкретних варіантах на-
роднопедагогічної мудрості надбання людей про 
здоровий спосіб життя, активну працю. Певні су-
перечності в доцільності фізичного виховання ви-
кликали цілком об’єктивно. 

Визначаючи, що „Здоровлє і розум то два 
кінцї, сполучені з собою ріною наукою, поданою 
дитиною в видї вихованя; здоровлє у чоловіка то 
підвалина (основа, фундамент) а розум то верх бу-
динку, котрі – сполучені стїнами, заключаючими 
ріжні віддїли (комнати), здїлані після будовничим 
обдуманого пляну, – разом становлять власне той 
будинок. Слїдуючі слова най се пояснять: Коли хто 
хоче н. пр. тревалий та красний будинок мати, то 
мусять тревалого, себ-то здорового материялу на 
то ужити, а особенно з такого-ж материялу і міц-
ний фундамент під ним зладити, як також о умного 
будовничого постарати ся; бо в противнім случаю 
жиченя єго не сповнять ся. Так має ся річ і з вихо-
ванєм дитини, котрої тїлесні і душевні сили станов-
лять той материял, з котрого має стати ся ідеальний 
будинок, себ-то тїлесно і душевно вихований – мо-
ральний і розумний чоловік, пожиточний для сус-
пільности гражданин [5].

На сторінках часописів „Каменярі”, „Нова 
Буковина”, „Просвещеніе” защораз актуальними 
виступають питання про гріхи домашнього вихо-
вання й алкоголізм: низки статей М. Боровського 
„Алкоголїзм а дїдичність” та „Вплив алкоголю на 
духову і тїлесну здібність людини”; О. Григорієвої 
„Шкідливий вплив алкоголю” та М. Кордуби „По-
гані звичаї і звички” та багато інших.

Як бачимо, мета фізичного виховання трак-
тувалася як комплексна. Її було зосереджено не 
лише на формуванні здорового і досконалого тіла, 
а, насамперед, на вихованні характеру, плеканні ін-
дивідуальних особливостей кожного вихованця, як 
суб’єкту певного культурно-історичного періоду.

У характеристиці фізичне виховання чільне 
місце належить фізичній праці. Однак, не можемо 
беззаперечно стверджувати, що залучення до різних 
трудових операцій позитивно впливало на результа-
ти виховання. На думку І. Герасимовича: „Рівнож 
пожалуваня гідна є судьба тих дїтий, котрих завчасу 
запряжено в ярмо працї. Іменно у сїльскої людности 
лучає ся се дуже часто. Навіть дїтям в вїці 6 до 7 
лїт поручає ся пасенє худоби, овець і т.д. В тїй цїли 
дитина мусить вставати вже о 4 год. рано і звичайно 
без їди іти в поле. Як дитина старша (поверх 10 лїт), 
то вже заробляє враз з родичами на ланї...” [1, с.8].

Натомість досягнення належного рівня ви-
ховання на здобутках національної духовної куль-
тури узалежнювалось від соціальної етнічної та 
майнової приналежності, як і від статі й сімейного 
положення кожної дитини. Автор відчиту, читаного 
на конференції філії педагогічного товариства 1895 
року, обрала темою виховання та освіту дівчат: „Всї 
познаки теперішних часів позволяють судити, що 
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социяльні наші обставини мусять небавом дізнати 
властивого переображеня, а з ним змінить ся осо-
бливо і становиско женщин в суспільности; они до-
сягнуть, коли вже не у всїх напрямах рівних прав 
з мущиними, так певно стануть високо по над той 
позем, на якім тепер стоять” [4, с.22]. 

Солтисова звертає увагу на той факт, що в 
західноєвропейських країнах жінки мають можли-
вість навчатись у вищому навчальному закладі, в 
Росії : „єсть уже кілька докторок медицини” а рі-
вень освіти „дївчат у нас не сягає так далеко, щоби 
они поступали на академію” [там само, с.23], а ви-
значає найвищим рівнем освіти закінчення жіночої 
семінарії. 

Проаналізувавши відносини між чоловіками 
і жінками в побуті: „При тім всїм не видить жен-
щина нїякої цїли житя, а замкнувши ся нїби задля 
праць домашних, перестає жити для сьвіта, і сьвіт 
не істнує для неї; она відчуває незадоволенє з себе, з 
свого посланництва і обовязків, неохочо їх сповняє 
і стаєсь поводом непорозумінь домашніх”, авторка 
вбачає причиною такого становища: „недостаточне 
вихованє і образованє дївчат, котре не дорівнує да-
леко образованю мужчин” [4, с.23]. 

І. Кримська визначає цілу низку причин, пе-
реважно економічних, що спонукали жінок „...шу-
кати заводової працї і приняти чинну ролю в житю 
суспільства”. Автор статті „Уваги і гадки о домаш-
нім вихованю дївчат” визначає необхідність вихо-
вання дівчат і підготовки до повноцінного життя 
в тодішніх умовах: „До обовязків жінки, матери і 
газдинї треба також приготованя; отсе стане перед 
нами дїлємат, як погодити рівночасно приготованє 
ся на дві себе: самодїльну працю і житє для роди-
ни...” [там само, с. 312]. І, таким чином, визначає 
мету, напрями і чинники виховання жінок: „По-
клавши собі ясно за цїль вихованє женщини, умово 
розвиненої а практично до житя приготованої, му-
симо собі поставити питанє, який спосіб образова-
ня відповідає тій цїли” [3 с.312]. 

Третім із найважливіших чинників вихован-
ня дівчат: „...єсть замилованє до порядку і чисто-
сті”. Необхідно систематично звертати увагу на 
стан волосся, гігієну одежі, взуття, іграшок. Щодо 
першої та другої тенденції, то вважаємо за право-
мірне тільки подати їх: „В вихованю наших дївчат 
відіграває важну ролю характер і сила духа...Дру-
гим важним чинником вихованя єсть вироблюванє 
осуду” [4, с.24-25]. 

На окрему увагу заслуговують думки М. 
Солтисової щодо важливості та обов'язковості фі-
зичного виховання жіночої молоді, а саме зацитує-
мо: „Головним дїлом буде, впоїти в дївчата старанє 
о здоровлє. – О скільки внїшність виразом єсть вну-
тренного стану, так здоровлє внутреннє надає сьві-
жости і красоти внїшности; лише така краса єсть 
правдива і принадна” [4, с.25]. 

За даними дослідника історії краю С. Оса-
чука, поряд з українським гімнастичним союзом 
„Січ”, польським „Sokol” та румунським „Arcasi”, 
які не тільки виконували функцію добровільної 

пожежної охорони, а й були добре організованими 
„боївками” національного руху, активну діяльність 
розпочало і спортивне товариство німців Буковини 
„Bukowiner Allgemeiner Sportklub”. 

Перші показові виступи команд товариства 
з гімнастики (1911) проходили в спортивній залі 
першої державної гімназії м. Чернівці. Участь дівчат 
у виступах була дискусійним питанням. Спортивна 
форма гімнасток також стала темою полеміки, в 
ході якої все ж дійшли згоди: довгі чорні панчохи, 
спідниця зі складками й біла блуза з короткими 
рукавами. Для участі необхідно було отримати дозвіл 
керівника навчального закладу [8, с. 207-209].

Інформативними до теми дослідження 
визнання потрібними для освіти та виховання жінок 
музики та співу: „При музицї і сьпіві головною 
цїлею науки повинно бути образованє слуху і голосу 
а також чувства, котре впливає ублагородняючо на 
характер” [4, с.25]. Особливо наголошується на 
необхідності вивчення ритмічних рухів, танців: „І 
танець потрібний; він виробляє легкі і приятні рухи 
і також уложенє тїла” [там само, с.25]. 

Євгенія Ярошинська порушує проблему 
виховання жіночої молодіжи в сільський місцевості 
і визначає її специфічність: „1. Мусить кожда 
селянська дївчина ходити до школи, і через цїлий 
час своєї науки не сьміє ходити на нїякі забави 
з танцями....4. Щоби вийшов такий закон, після 
котрого жадна селянска дївчина не сьміла б вийти 
заміж, доки не скінчить з добрим успіхом науки. Сей 
закон мав би ще тоту добру прикмету, що затамував 
би той звичай, віддавати дївчат в 14 лїт, котрий то 
провадить не лиш до фізичної дегенерациї, але й до 
економічної руїни селянства” [7, с.168]. 

Педагог пропонує засоби вирішення даної 
проблеми: „Треба найбільшу увагу звертати на се, 
щоби викоренити пануючі межи народом забобони, 
котрі не мало до єго темноти причиняють ся. 
Також добре булоб подавати їм початки педагогіки, 
щоби вони знали, як з дїтми обходитись, аби 
ті-ж не псувались морально і фізично”, отже 
виокремлюються гігієнічні вимоги: „...а дальше 
де-що з гігієни, бо дуже много дїтий і старших 
пропадає через недогляд і нехлюйство; тож треба 
їм пояснювати, що чистота є першою точкою 
здоровля” [там само, с.168]. 

Протягом 5 років (1890-1890) систематично 
виходить „Osterreichische mittelschule” („Австрійська 
середня школа”) – методичний журнал за редакцією 
професорів К. Тумлірца, Ф. Гоппе, Й. Майкснера із 
Відня та Ф. Ланга з Грацу. Відомості щодо стану 
фізичного виховання буковинських школярів подає 
одне з видань журналу 1891 року, де надрукована 
доповідь «Навчальні плани і ігри для молоді» 
Йоганна Феттера. Автор звертає увагу на відсутність 
виховання в школі тих якостей, які будуть необхідні 
в житті: „фізичне виховання, а не гімнастика, і що 
патріотичним обов’язком кожного вчителя є думати 
над цим, і коли можливо, зробити, всій внесок у цій 
такій важливій галузі” [9, s. 17]. Автор зауважує, що 
„хлопчики сидять занадто багато, забагато працюють 
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розумово, фізичні вправи у їх теперішньому обсязі 
не становлять достатню противагу загальному 
розумовому напруженню” [9, s. 13]. 

Крім того, автор вказував на можливі 
„переоцінки здатності саме хлопців сприймати і 
запам’ятовувати, їх фізичної сили”. Іншу проблему 
вбачав у наданні письму в молодших класах такої 
ваги, якої воно насправді набуває лише для учнів 
старшого віку. З-поміж заходів, „усуваючих дану 
шкоду”, вчений називає рухливі перерви під час 
уроку і між уроками, спорудження спортивних і 
ігрових майданчиків, залів. Учений відстоює думку 
про те, що рух під час перерв повинен бути вільним, 
а не „планованою гімнастикою” [9, s. 15]. Сучасні 
вимоги, за Й. Феттером, вимагають проведення 
півгодинної перерви просто неба для всіх дітей.

Висновки.
Отже, опрацьований зміст часописів дає 

підстави охарактеризувати їх з тогочасних принципів 
добору змісту. Насамперед виокремлюємо з поміж 
них принцип ідейної спрямованості, який автори 
реалізували в скерованості змісту засобів та 
стимулюванні фізичних якостей кожного школяра 
та дотримання здорового способу життя молоддю 
загалом. 

Очевидним виступає принцип урахування 
вікових та індивідуальних особливостей учнів з 
чітким розмежуванням навантажень за ознакою 
статевих відмінностей. 

Неухильне дотримання означених принципів 
свідчить, що в методику фізичного виховання 
школярів означеного періоду однозначно проникали 
прогресивні педагогічні ідеї західноєвропейських 
освітніх систем, а також наукові здобутки 
психологів, анатомів і фізіологів. 

В подальшому вважаємо доцільним 
розглядати питання співпраці школи з батьками, 
спортивними школами в аспекті визначеної 
проблеми.
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Анотація. Наукові дослідження психолого-педагогічної 
підготовки вчителя дозволяють визначити спрямованість у 
підготовці фахівця з фізичної культури. Обґрунтовано напрями 
у психолого-педагогічній підготовці вчителя фізичної культури. 
Всі основні риси особистості вчителя тісно пов'язані між собою. 
Але провідна роль належить світогляду людини і її мотивам, що 
визначають діяльність вчителя фізичної культури. Це дозволяє 
визначити провідні напрями у підготовці вчителя у вищій школі: 
соціально-моральний, професійно-педагогічний, пізнавальний.
Ключові слова: вчитель, фахівець, фізична культура, виховання, 
підготовка, психологія, педагогіка.
Аннотация. Чепелюк А.В. Теоретическое обоснование 
психолого-педагогической подготовки учителя физической 
культуры. Научные исследования психолого-педагогической 
подготовки учителя позволяют определить направленность в 
подготовке специалиста по физической культуре. Обоснованно 
направления в психолого-педагогической подготовке учителя фи-
зической культуры. Все основные черты личности учителя тесно 
связаны между собой. Но ведущая роль принадлежит мировоз-
зрению человека и его мотивам, которые определяют деятель-
ность учителя физической культуры. Это позволяет определить 
ведущие направления в подготовке учителя в высшей школе: 
социально-моральный, профессионально-педагогический, по-
знавательный.
Ключевые слова: учитель, специалист, физическая культура, 
воспитание, подготовка, психология, педагогика.
Annotation. Chepelyuk A.V. Theoretical ground of psychology-
pedagogical preparation of teacher of physical culture. Scientifi c 
researches of psychology-pedagogical preparation of teacher allow 
defi ning an orientation in preparation of specialist on a physical cul-
ture. Grounded directions in psychology-pedagogical preparation of 
teacher of physical culture. All basic features of the personality of 
the teacher are closely related among themselves. But the leading 
part belongs to outlook of the person and his motives. They defi ne 
activity of the teacher of physical training. It allows to defi ne leading 
directions in preparation of the teacher in a higher school: social - in-
tellectual, professional - pedagogical, cognitive.
Keywords: teacher, specialist, physical culture, education, prepara-
tion, psychology, pedagogic.

Вступ. 
Відомо, що освіта, особливо вища, висту-

пає в якості основних компонентів культурного, 
соціально-економічного і екологічного розвитку 
людства. Розвиток освіти у більшості країн світу 
віднесено до найважливіших національних пріо-
ритетів. В Україні також відбувається становлення 
нової системи освіти, орієнтованої на входження 
у світовий освітній простір. Цей процес супрово-
джується істотними змінами в педагогічній тео-
рії і практиці навчально-виховного процесу. Нова 
соціально-економічна ситуація в нашій країні при-
звела до того, що перед вищою школою було по-
ставлено нові цілі і завдання, основним напрямом 
діяльності вищої школи на даний момент має стати 
задоволення потреб особистості в знаннях які б до-
зволяли адаптуватися в сучасному швидкоплинному 
світі. А це насамперед вимагає належного кадрово-
го супроводу, впровадження науково-обґрунтованої 
підготовки викладацьких кадрів для вищої школи. 
Наука і освіта сьогодні відносяться до тих соціаль-
них інститутів суспільства, вага високопрофесійної 
та інтелектуальної праці яких надзвичайно вагома 
© Чепелюк А.В., 2009
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і де професійна якість наукових і педагогічних ка-
дрів має вирішальне значення в суспільстві. 

Як наука, теорія фізичного виховання про-
йшла складний і довгий шлях розвитку, перш ніж 
стала самостійною галуззю наукових знань. Теорія 
фізичного виховання є складовою частиною педа-
гогічних наук. Вона пояснює шляхи розвитку та 
передбачає тенденції еволюції фізичного виховання 
як суспільного явища, обґрунтовуючи свої педа-
гогічні положення соціальними, психологічними і 
біологічними закономірностями. 

Знаючи, що теорія фізичного виховання як 
навчальна дисципліна оперує певними поняттями, 
які віддзеркалюють суть явищ, що вивчаються нею. 
Саме основні поняття, глибоко відбивають суттєві 
ознаки і відношення явищ до дійсності, утворюють 
систему наукових знань.

Основу системи фізичного виховання 
утворюють суспільні, природничі та психолого-
педагогічні науки. Вони сформувалися і розвивали-
ся разом з практикою фізичного виховання завдяки 
діяльності наукових закладів і лабораторій, кафедр 
фізичного виховання ВНЗ, аспірантур і докторан-
тур, що готують науково-педагогічні кадри.

Головною фігурою в навчально-виховному 
процесі у вищих навчальних закладах освіти є пе-
дагог. В свою чергу кожен педагог у міру своїх мож-
ливостей має бути психологом.

Сучасні умови розвитку суспільства заклали 
нові вимоги до підготовки спеціалістів у галузі фі-
зичного виховання, яких почали більш спрямовано 
готувати за різними інтегрованими програмами.

В умовах глобалізації та трансформації сус-
пільства актуальною постає проблема формування 
сучасного фахівця з фізичної культури, який від-
повідав би запитам і вимогам цього суспільства. 
Проблема психолого-педагогічної підготовки вчи-
теля вищого навчального закладу залишається від-
критим і потребує ґрунтовного дослідження. Тому, 
фахівець з фізичної культури має мати насамперед 
достатню психолого-педагогічну підготовку, недо-
статнє дослідження поставленої проблеми в галузі 
фізичного виховання спонукає нас до вибору теми 
дослідження. Над цією проблемою працювали такі 
відомі науковці Н.Ф. Денисенко, Г.У Матушин-
ський., А.В. Сущенко, Б.М. Шиян, І.М. Онищенко 
та інші. 

Професійна підготовка педагогічних кадрів 
є неперервним процесом розв'язання навчально-
виховних завдань, спрямованих на розвиток осо-
бистості дитини. Її ефективність значною мірою 
визначається сформованістю ціннісних орієнтацій 
майбутнього педагога. 

Робота виконана за планом НДР кафедри фі-
зичного виховання Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Теоретичне обґрунту-

вання психолого-педагогічної підготовки вчителя 
в галузі фізичного виховання. Для досягнення по-
ставленої мети ставляться такі завдання:

1) Обґрунтувати основні методологічні під-
ходи до проблеми психолого-педагогічної підготов-
ки вчителя фізичної культури.

2) Визначити напрямки психолого-
педагогічної підготовки фахівця з фізичної культу-
ри. 

Результати дослідження. 
Реальні потреби гуманізації освіти передба-

чають творчу, вільну діяльність особистості май-
бутнього викладача, спрямовану на прогресивний 
розвиток нації. А це потребує орієнтації викладачів 
вищих педагогічних навчальних закладів освіти на 
необхідність кардинальної гуманізації навчально-
виховного процесу, на створення умов для саморе-
алізації майбутнього вчителя як суб'єкта морально-
духовної відповідальності за майбутнє. Вимоги до 
професійної компетентності кадрів з фізичного ви-
ховання досліджено й узагальнено Н. Денисенко, А. 
Сущенко, Б. Шиян, П. Лесгафт, Я. Коменський, К. 
Ушинський, С. Русова, Г. Ващенко, І. Боберський, 
І. Огієнко та ін..

Професійна підготовка вчителів фізичної 
культури базується на певній системі цінностей. 
Базові цінності в процесі навчання і виховання, 
на думку багатьох дослідників Л.І. Духової, Є.А. 
Савченко, В.І. Бондар значною мірою відбивають 
суспільні уявлення про дитину, що змінювалися й 
еволюціонували. Відповідно змінювалось і розви-
валось суспільне розуміння функції вчителя - но-
сія і виразника тих цінностей, що лежать в основі 
суспільного життя. У процесі цілеспрямованої пе-
дагогічної діяльності викладачу завжди потрібно 
було навчати, розвивати і виховувати дитину. У 
ХХІ столітті постає завдання визначення страте-
гії співробітництва, розробки спільних підходів 
до «гармонізації» ціннісних орієнтацій, змісту, 
форм і методів освіти. Настав час відмовитися від 
функціональної освіти, яка цілковито перетворює 
життя людини лише на підготовку до майбутніх со-
ціальних функцій. Роль вчителя за такого підходу 
не може полягати тільки в передачі учневі набору 
вмінь для майбутнього здійснення наперед визна-
чених соціальних функцій. Необхідність забезпе-
чення внутрішнього розвитку дитини, зміцнення її 
психічного здоров'я, формування розуму, а не про-
сто озброєння знаннями, носієм яких є вчитель, по-
требують нових концептуальних засад підготовки 
вчителя до педагогічної діяльності. 

Праця вчителя фізичної культури в деякій 
ступені є розумовою. Результати його професійної 
діяльності залежать від широти й гнучкості розуму. 
Для того, щоб стати професіоналом, учитель фізич-
ної культури повинен багато знати. Зокрема, він має 
оволодіти теорією навчання і виховання, знаннями 
предметів медико-біологічного циклу, теорією і ме-
тодикою фізичного виховання, методикою застосу-
вання ТЗН, комп'ютерних технологій.

Педагогічна діяльність вчителя фізичної 
культури, як відомо, реалізується сукупністю різно-
манітних дій в певних педагогічних ситуаціях, які 
підпорядковані навчально-виховним завданням і 
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спрямовані на вирішення конкретних педагогічних 
завдань. 

Професійна діяльність вчителя фізичної 
культури вимагає наявності певних особистісних 
якостей: соціально-психологічних рис і педагогіч-
них здібностей. Для підтримання добрих стосун-
ків з учнями вчитель має володіти такими рисами: 
об'єктивність в оцінці знань, поважне ставлення 
до студентів і терпіння, доброзичливість, вимогли-
вість, фактичність, зацікавленість в успіхах студен-
тів. Викладач має володіти також професійними 
вміннями, дотримуватись логічної послідовності у 
висвітлені матеріалу, викладати матеріал чітко, до-
ступно, роз'яснювати складні положення, виокрем-
лювати головні моменти, вміти викликати та під-
тримати інтерес аудиторії до предмету.

Аналіз літературних джерел показав що ряд 
науковців (Б.М. Шиян, О.С. Куц, Б.А. Ашмарін, 
Т.Ю. Круцевич) вважають, що в підготовці вчителя 
необхідно виділити такі складові: 

а) науково-педагогічні якості, такі як: 
науково-педагогічна творчість, професійна працез-
датність, активна інтелектуальна діяльність, на-
уковий пошук, педагогічна спостережливість, пе-
дагогічна уява та інтуїція, володіння педагогічною 
технікою, науковий пошук, гнучкість і швидкість 
мислення у педагогічних ситуаціях, висока культу-
ра мови та мовлення.

 б) професійно-педагогічні здібності, серед 
яких можна виділити: сприйняття студента як осо-
бистості, педагогічний оптимізм, формування цілей 
навчання, пошук шляхів становлення майбутнього 
спеціаліста, здатність передбачати можливі резуль-
тати, організаторські та комунікативні здібності, 
духовний вплив на групу і студента.

 Відомо, що психолого-педагогічна підго-
товка вчителя фізичної культури полягає в тому, 
що вона є складно організованою і складається з 
декількох взаємозв'язаних видів, які мають спільні 
компоненти. У підготовці здійснюються такі види 
діяльності як: педагогічна, науково-дослідна, про-
фесійна, адміністративно-господарча, управлін-
ська, комерційна і суспільна. Такі науковці, як Б. 
Шиян, О. Куц, Є. Вільчковський, А. Сущенко, П. 
Щербань, Г. Матушинський, Б. Ашмарін вважають, 
що провідну роль в діяльності викладача відіграє 
педагогічна діяльність. 

Як відомо, педагогічна діяльність - це вирі-
шення педагогічних задач. Вирішення педагогічних 
задач проходить в декілька етапів: аналіз педагогіч-
ної ситуації; висунення гіпотез про можливі спо-
соби досягнення мети; прогностична оцінка цих 
способів та вибір кращого; реалізація прийнятого 
рішення; аналіз досягнутого результату і зіставлен-
ня його із запланованим.

На основі аналізу наукових досліджень вче-
них В.М. Мельникова, Є.П. Ільїна, Л.М. Фрідмана 
слід відзначити, що важливе значення в підготовці 
фахівця відіграє психологія. Головне завдання пси-
хології у підготовці вчителя фізичної культури – до-
помогти раціональному вирішенню питань загаль-

нооздоровчого, освітнього та виховного характеру 
на основі аналізу психологічних сторін діяльності у 
фізичному вихованні. У процесі фізичного вихован-
ня людина вчиться регулювати свої дії на основі зо-
рових, дотикових, м'язово-рухових, вестибулярних 
відчуттів та сприймань, у неї розвивається рухова 
пам'ять, мислення, воля, здібність до саморегулю-
вання психічних станів. 

Розвиток вказаних здібностей є винятково 
вправлянням і становить одне з головних завдань 
фізичної освіти. Звідси виникає необхідність для 
вчителя «познайомитись з психологією рухів». П.Ф. 
Лесгафт підкреслював, що науково освічений педа-
гог неодмінно повинен бути психологом [2; 3].

Психологічна компетенція викладача є пе-
редумовою високого рівня його професіоналізму і 
педагогічної майстерності за умови його цілеспря-
мованості і активності, самостійності педагогіч-
ного мислення. Особливе значення має при цьому 
мотивація педагогічної діяльності і професійної са-
моосвіти і самовдосконалення.

Як відомо, психологічна компетенція викла-
дача є наслідком його психолого-педагогічної осві-
ти та самоосвіти, ментально-духовного осягнення 
соціального досвіду і власного життєвого надбання 
у стосунках із оточуючим світом.

Матушинський Г., Щербань П., Круцевич Т., 
Арєф’єв В., Болобан В., Келлєр В., Тер-Ованесян А. 
[2, 4, 7] вважають, що до вимог підготовки вчителя 
належать: 

1) професійна компетентність, що базується 
на спеціальній науковій, практичній та психолого-
педагогічній підготовці; 

2) загальнокультурна та гуманітарна ком-
петентність, що включає знання основ світової 
культури, гуманістичних особистісних якостей, 
відповідальності за результати власної діяльності, 
мотивації до самовдосконалення; 

3) креативність, що передбачає сформова-
ність нестандартного мислення, володіння іннова-
ційною стратегією та тактикою, гнучкої адаптації 
до змін змісту та умов професійної діяльності; 

 4) комунікативна компетентність, що вклю-
чає розвинуту мову, володіння іноземними мо-
вами, сучасними засобами зв'язку та основами 
комп'ютерної грамотності, вміння складати доку-
ментацію і т. ін.; 

5) соціально-економічна компетентність, що 
передбачає володіння основами сучасної економі-
ки, знання законів бізнесу, азів екології та права.

Висновки
Аналіз наукових досліджень проблеми 

психолого-педагогічної підготовки вчителя фізич-
ної культури показує, що всі основні риси особис-
тості вчителя тісно пов'язані між собою, але провід-
на роль належить світогляду людини і її мотивам, 
що визначають діяльність вчителя фізичної культу-
ри – це дозволяє визначити провідні напрями у під-
готовці вчителя у вищій школі: 

1.Соціально-моральний (П. Лесгафт, Я. Ко-
менський, К. Ушинський, С. Русова, Г. Ващенко, І. 
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Боберський, І. Огієнко та ін.);
2. Професійно-педагогічний (Б. Шиян, О. 

Куц, Є. Вільчковський, А. Сущенко, П. Щербань, Г. 
Матушинський, Б. Ашмарін і ін.)

3.Пізнавальний (Т. Круцевич, В. Арєф’єв, В. 
Болобан, В. Келлєр, А. Тер-Ованесян і ін.)

Перспектива подальших розвідок в тому, що 
сукупність таких компонентів як педагогічні, пси-
хологічні, фахові знання, вміння та навички форму-
ють педагогічну майстерність фахівця вищої школи, 
що в подальшому буде поетапно досліджуватися.
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Анотація. Надана оцінка виконання нормативів фізкультурно-
оздоровчого комплексу і визначений рівень фізичного здоров’я 
учнів старшого шкільного віку. Показники обсягу тижневої 
рухової активності дівчат і юнаків 16-17 років відповідали низь-
кому рівню. Рівень спеціальних знань учнів старшого шкільного 
віку дорівнював 8 балам. Безпечний рівень здоров’я за показ-
никами випробувань комплексу був виявлений у 79% юнаків та 
42% дівчат. Небезпечний рівень здоров’я спостерігався у 21% 
юнаків і 58% дівчат віком 16-17 років.
Ключові слова: фізкультурно-оздоровчий комплекс, знання, об-
сяг рухової активності, фізичний розвиток, фізичне здоров’я. 
Аннотация. Чиженок ТМ., Берест А.П. Оценка выполне-
ния испытаний физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Шаг к здоровью». Дана оценка выполнения нормативов 
физкультурно-оздоровительного комплекса и выявлен уровень 
физического здоровья учащихся старшего школьного возраста. 
Показатели объема недельной двигательной активности девушек 
и юношей 16-17 лет отвечали низкому уровню. Уровень специ-
альных знаний учеников старшего школьного возраста равнялся 
8 баллам. Безопасный уровень здоровья по показателям испы-
таний комплекса был выявлен у 79% юношей и 42% девушек. 
Опасный уровень здоровья наблюдался у 21% юношей и 58% 
девушек возрастом 16-17 лет.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительный комплекс, 
знания, объем двигательной активности, физическое развитие, 
физическое здоровье.
Annotation. Chyzhenok T.M., Berest A.G. Estimation of imple-
mentation of tests of the athletic-health complex «Step to the 
health». The estimation of implementation of norms of athletic-
health complex is given and a physical health of student level is 
exposed senior school age. Parameters of volume of a week motor 
performance of girls and young men of 16-17 years answered a low 
level. The level of special knowledge of pupils of the higher school 
age equalled to 8 points. The safe level of health on parameters of 
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trials of a complex has been revealed at 79 % of young men and 42 
% of girls. The hazardous level of health was supervised at 21 % of 
young men and 58 % of girls by age of 16-17 years.
Keywords: athletic-health complex, knowledge’s, volume of motive 
activity, physical development, physical health.

Вступ. 
На сьогоднішній день стають звичними 

тривожні дані щодо систематичного погіршення 
здоров’я, зниження рівня фізичної підготовленості 
дітей шкільного віку і ці негативні тенденції 
продовжують зростати [1-3]. Дослідження останніх 
років підтверджують і той факт, що значна частина 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів нездатна 
досягти тих стандартів здоров’я, які відповідають 
затвердженому світовою науково-спортивною 
громадськістю рівню [1, 4-5].

Один із важливих напрямків покращення 
системи фізичного виховання в загальноосвітніх 
навчальних закладах є впровадження фізкультурно-
оздоровчого комплексу “Крок до здоров’я”, в осно-
ву якого покладено комплекс показників з обсягу 
рухової активності, рівня спеціальних знань, стану 
фізичного розвитку і функціональних систем орга-
нізму та рухових здібностей [6-7]. 

Фізкультурно-оздоровчий комплекс “Крок до 
здоров’я” є програмою, яка має на меті формування 
здорового способу життя, змінення здоров’я школя-
рів та залучення їх до фізичної культури [7].

Робота виконана за планом НДР Запорізько-
го  національного  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи. В зв’язку з цим ми поставили 

собі за мету визначити і оцінити  в учнів старшого 
шкільного віку рівень фізичного здоров’я. 

У процесі дослідження вирішувалися такі 
завдання:

Визначити обсяг рухової активності, рівень 1. 
спеціальних знань і показники фізичного роз-
витку і фізичної підготовленості учнів старшо-
го шкільного віку.
Встановити за показниками випробувань ком-2. 
плексу кількість і відсоток учнів, які мають без-
печний рівень здоров’я.
Методи та організація дослідження. Оцінку 

рівня спеціальних знань учнів 16-17 років визначали 
за трьома темами: здоровий спосіб життя, самокон-
троль, організаційно-методичні знання; визначали 
обсяг тижневої рухової активності за сумою часу, 
витраченого учнями протягом тижня на різні види 
рухової активності; фізичний розвиток визначали 
за антропометричними показниками; тестування 
рівня розвитку фізичних якостей проводили за та-
кими тестами: нахил тулуба з положення сидячи; 
нахил тулуба із положення лежачи на животі, руки 
за голову; човниковий біг 4х9 м; згинання і розги-
нання рук в упорі лежачи, протягом 30 с; стрибок у 
довжину з місця; піднімання тулуба із положення 
лежачи, протягом 30 с; 6-хвилинни біг.

Для визначення та аналізу результатів тес-
тового випробування нами було обстежено 93 учня 
віком 16-17 років, з них 50 дівчат та 43 юнака, Бі-
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леньківської загальноосвітньої школи Запорізького 
району, Запорізької області. 

Результати дослідження. 
У зв’язку з умовами проведення фізкультурно-

оздоровчого комплексу “Крок до здоров’я” ми ви-
значили і оцінили рівень спеціальних знань у дівчат 
і юнаків 16-17 років.

 За середніми показниками спеціальні знання 
були оцінені на 8,4+0,40 балів у дівчат та 8,46+0,31 
балів у юнаків, зазначені показники не відповідали 
максимальній сумі з трьох тем. 

Показники обсягу рухової активності  у ді-
вчат склали – 8,5+0,17 годин, у юнаків – 9,35+0,18 
годин, між показниками були виявлені істотні від-
мінності (t=3,4). Зазначені показники як у юнаків 
так і у дівчат належать до низького рівня рухової 
активності і не відповідають нормі обсягу тижневої 
рухової активності.

Відсоток виконання випробувань 
фізкультурно-оздоровчого комплексу дівчатами 
16-17 років засвідчив, що у 98% обсяг рухової ак-
тивності на низькому рівні і лише у 2% дівчат він 
відповідає нормі.  У юнаків у 100% випадків він 
знаходиться на низькому рівні. Спеціальні знання у 
75% дівчат відповідали максимальній сумі балів і у 
24,5% вони не відповідали вимогам комплексу.

У юнаків за спеціальними знаннями 81% до-
рівнював нормі балів та у 19% юнаків вони знахо-

дились на низькому рівні (табл. 1). 
Аналіз показників фізичного розвитку юна-

ків і дівчат 16-17 років показав, що у 88,5% юнаків 
фізичний розвиток відповідали нормі за співвідно-
шенням маси тіла до зросту та у 11,5% юнаків – не 
відповідає. 

У 12% показники фізичного розвитку дівчат 
відповідали нормі і 88% дівчат, за співвідношенням 
маси тіла до зросту, не відповідають показникам 
норми фізичного розвитку. 

У результаті проведеного тестування з фі-
зичної підготовленості учнів 16-17 років було вста-
новлено, що у дівчат показник у трьох тестах від-
повідав нормі (нахил тулуба із положення сидячи, 
нахил тулуба із положення лежачи на животі та 
6-хвилинний біг), у юнаків всі показники з 7-ми 
тестів відповідали нормі. Низький рівень з фізичної 
підготовленості у дівчат  був зазначений у тестах на 
спритність, силу рук, 6-хвилинний біг та у тесті на 
визначення швидкісно-силового показника. 

Отже, більший відсоток виконання тестів з 
фізичної підготовленості спостерігався у юнаків в 
порівнянні з дівчатами (табл. 2). 

У дівчат найбільший відсоток виконання тес-
тів був з гнучкості та витривалості. 

Відсоток виконання тестів фізичної підготов-
леності учнями 16-17 років подано у таблиці 2.

На основі визначення показників з обсягу 

Таблиця 1
Відсоток виконання випробувань фізкультурно-оздоровчого комплексу учнями 16-17 років (%)

№ Види фізкультурно-оздоровчого 
комплексу

Дівчата Юнаки
виконання не виконання виконання не виконання

1. Обсяг тижневої рухової активності 98,0 2,0 100 0
2. Спеціальні знання 75,0 24,5 81,0 19,0

3. Фізичний розвиток за 
співвідношенням маси тіла до зросту 12,0 88,0 88,5 11,5

Таблиця 2
Відсоток виконання тестів фізичної підготовленості учнями 16-17 років, (%)

№ Показники фізичної підготовленості Дівчата Юнаки
виконання не виконання виконання не виконання

1. Нахил тулуба із положення сидячи, 
см 59,0 41,0 86,5 13,5

2. Нахил тулуба із положення лежачи 
на животі, см 65,5 34,5 90,0 10,0

3. Човниковий біг4х9 м, с 45,0 55,0 53,5 46,5

4. Згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи, раз 24,0 76,0 68,5 31,5

5. Піднімання тулуба із положення 
лежачи, раз 25,0 75,0 73,5 26,5

6. Стрибок у довжину з місця, см 24,5 76,0 66,5 33,5
7. 6-хвилинний біг, м 71,5 28,5 73,5 26,5

Таблиця 3
Показники безпечного рівня здоров’я учнів віком 16-17 років (%, кількість)

Стать Безпечний рівень здоров’я Небезпечний рівень здоров’я 
відсоток кількість відсоток кількість

Юнаки 79,0 34 21,0 9
Дівчата 42,0 21 58,0 29
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рухової активності, рівня спеціальних знань учнів, 
рівня фізичного розвитку та фізичної підготовле-
ності, було виявлено безпечний рівень здоров’я у 
юнаків і дівчат віком  16-17 років  (табл. 3). 

Зазначимо, що серед юнаків віком 16-17 ро-
ків безпечний рівень здоров’я мали 79%, що на 37% 
більше, ніж дівчата. Більший відсоток (58%) небез-
печного рівня здоров’я за всіма показниками, що 
входять до вимог фізкультурно-оздоровчого комп-
лексу “Крок до здоров’я”, був виявлений у дівчат.

Отже, отримані результати тестування 
учнів загальноосвітньої школи з фізкультурно-
оздоровчого комплексу “Крок до здоров’я” необхід-
но використовувати для корекції та подальшого вдо-
сконалення рівня особистого фізичного здоров’я.

Висновки.
Показники обсягу тижневої рухової активності 1. 
дівчат і юнаків 16-17 років відповідали низько-
му рівню.
Рівень спеціальних знань учнів старшого 2. 
шкільного віку дорівнював 8 балам (за макси-
мальною нормою з трьох тем – 9 балів).
Норма співвідношення зросту до маси талі була 3. 
виявлена у 12% дівчат та у 88,5% юнаків.
Найбільший відсоток виконання тестів з 4. 
фізичної підготовленості був у дівчат з трьох 
тестів, у юнаків з – семи.
Безпечний рівень здоров’я за показниками ви-5. 
пробувань комплексу був виявлений у 79% 
юнаків та 42% дівчат; небезпечний рівень 
здоров’я спостерігався у 21% юнаків і 58% 
дівчат віком 16-17 років.
Подальші дослідження передбачається про-

вести в напрямку вивчення інших проблем ви-
конання випробувань фізкультурно-оздоровчого 
комплексу “крок до здоров’я” учнями 16-17 років.
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Анотація. У статті обґрунтовано застосування корекційно-
оздоровчих програм щодо вдосконалення професійно-прикладної 
фізичної підготовки майбутніх фахівців із комп’ютерних тех-
нологій у вищих педагогічних навчальних закладів. Необхідно 
навчити студентів використовувати у своїй життєдіяльності ви-
робничу гімнастику. Заняття спортивними іграми необхідно вва-
жати професійно важливими. Недооцінюються засоби і методи 
фізичної культури у вихованні в студентів професійно важливих 
психічних якостей та формуванні функціональних резервів ор-
ганізму. 
Ключові слова: комп'ютерні технології, професійна підготовка, 
професійно-прикладна фізична підготовка, корекційно-оздоровчі 
заходи, студенти, фахівці.
Аннотация. Шмыгов П.В. Основные направления 
коррекционно-оздоровительных программ для студентов, 
специлизирущихся в компьютерных технологиях. В статье 
обосновано применение коррекционно-оздоровительных про-
грамм для усовершенствования профессионально-прикладной 
физической подготовки будущих специалистов по компьютер-
ным технологиям в высших педагогических учебных заведениях. 
Необходимо научить студентов использовать в своей жизнедея-
тельности производственную гимнастику. Занятия спортивными 
играми необходимо считать профессионально важными. Недоо-
цениваются средства и методы физической культуры в воспита-
нии у студентов профессионально важных психических качеств 
и формировании функциональных резервов организма. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, профессиональ-
ная подготовка, профессионально-прикладная физическая под-
готовка, коррекционно-оздоровительные мероприятия, студен-
ты, специалисты.
Annotation. Shmygov P.V. The basic directions of correctional-
improving programs for students of experts on computer tech-
nologies. In article application of correctional-improving programs 
for improvement of professional - applied physical preparation of the 
future experts on computer technologies in the higher educational 
establishments is proved. It is necessary to learn to use students in 
the life activity industrial gymnastics. It is necessary to consider ex-
ercises by sports professionally important. Means and methods of 
physical training in education at students of professionally important 
mental qualities and formation of functional redundancies of an or-
ganism are underrated.
Key words: computer technologies, correctional-improving pro-
gram, professional training, professional-applied physical training, 
students, specialists.

Вступ. 
Розумова діяльність людини супроводжуєть-

ся напругою функціонального стану різних органів 
і систем організму. При тривалих і інтенсивних 
психічних навантаженнях знижується величина 
умовних реакцій, згладжується реакція на різні по 
силі подразники, збільшується час реакції, знижу-
ється стійкість уваги. Найбільшій напрузі підда-
ються системи безпосереднього запам'ятовування 
і зосередження уваги. При цьому, розумова праця 
протікає, як правило, при малій руховій активності. 
Вище перелічені зміни сприяють виникненню умов 
для розвитку підвищеної стомлюваності, зниження 
працездатності і погіршення самопочуття [1,2,5].

Американські вчені зафіксували швидке 
зростання так званих ергономічних захворювань 
як виду професійних хвороб. Причому, як при-
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водить ряд вчених, зростання числа захворю-
вань цього вигляду відповідало темпам зростання 
комп'ютеризації установ в США [6].

Бурхливе зростання спеціальностей 
комп’ютерного профілю, приводить до значного 
зростання фахівців, яким в своїй навчальній ді-
яльності доводиться достатньо багато часу про-
водити за комп'ютером. Нерухома статична поза, 
мінімальні рухи верхніх кінцівок, характер яких 
одноманітний, а також постійна напруга зору, все 
це негативно позначається на самопочутті людини. 
У відповідностями з біологічними особливостями 
організму, що розвивається, дана проблема особли-
во актуальною є для студентів, вся подальша робота 
яких буде пов’язана з тривалим перебуванням пе-
ред екраном монітора. Високий рівень навчального 
навантаження на тлі низької рухової активності і 
тривалого збереження одноманітної статичної пози 
є одним з чинників затримки фізичного розвитку і 
психофізичного стану організму [3,4]. Попередити 
несприятливі дії даних чинників, також як і засто-
сувати ефективні превентивні програми з усунен-
ня впливу «негативних» чинників ризику - означає 
зберегти здоров'я майбутніх фахівців.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного педагогічного університету імені М.П. Драго-
манова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - обґрунтувати доцільність 

корекційно-відновлювальних програм з використан-
ня спеціальних вправ у професійно-прикладної фі-
зичної підготовки студентів, що навчаються за спеці-
альностями комп’ютерного профілю.

Результати дослідження. 
Аналіз літературних даних і проведених нами 

обстежень показав, що серед майбутніх інженерів-
програмістів, скарги, насамперед, зв'язані з пору-
шенням функціонування зорового апарату. 

Результати анкетування свідчать про те, що 
відносно високий відсоток респондентів до третьо-
го курсу спостерігають погіршення зору на 27,3%, 
тоді як на першому курсі ця цифра складала 9,2%. 
Таке значне збільшення скарг на погіршення зору 
говорить про серйозність проблеми. Особливість 
навчання фахівців з комп’ютерних технологій в пе-
дагогічному ВНЗ має свою специфіку, яка полягає 
в тому, що студенти багато часу проводять, працю-
ючи за ПК.

При цьому, потрібно відзначити, що погір-
шення зору серед студентів-програмістів пов'язано 
не тільки з кількістю часу перебування у монітора, 
але і з порушенням санітарно-гігієнічних норм. 
Тривала напружена робота викликає стомлення 
м'язів зорового апарату, розвиваються далекозо-
рість або короткозорість. А посилює ці захворюван-
ня недотримання санітарних норм і правил, до яких 
відносяться: планування і розміщення устаткуван-
ня, рівень шуму і вібрації, штучне і природне освіт-
лення в приміщеннях, організація робочих місць в 
приміщеннях, відео-термінальні пристрої, а також 
режим праці і відпочинку.

Наступною серйозною проблемою в стані 
здоров'я студентів є незадовільний стан опорно-
рухового апарату. Великий відсоток студентів 
пред'являє скарги на швидку стомлюваність, часте 
виникнення болі в області верхніх кінцівок і спи-
ни, а також відзначають загальну втому, сонливість, 
часті головні болі.

Аналізуючи причини різкого зростання так 
званих «комп'ютерних» захворювань, необхідно 
відзначити слабке ергономічне опрацьовування 
робочих місць. Причинами захворювань опорно-
рухового апарату можуть бути: дуже високо роз-
ташована клавіатура, невідповідне крісло, емоцій-
ні навантаження, а також тривалий час роботи на 
клавіатурі. Такі захворювання автори називають 
захворюваннями, обумовленими травмою наванта-
жень, що повторюються. До них відносять хвороби 
нервів, м'язів і сухожиль руки. Найчастіше стражда-
ють кисть, зап'ястя і плече, також може постраждати 
ділянка шиї. Зазвичай починає хворіти права рука, 
потім ліва, оскільки на неї лягає велике навантажен-
ня. У числі таких професійних захворювань - тендо-
вагініт, травматичний епикондилит, хвороба Керве-
на, тендосиновит, синдром каналу зап'ястя і так далі 
[1]. Тендовагініт - запалення і опухання сухожиль. 
Захворювання розповсюджується на кисть, зап'ястя, 
плече. Травматичний епикондилит (тенісний лікоть, 
лучеплечевой бурсит) - роздратування сухожиль, 
що сполучають м'язи передпліччя і ліктьовий су-
глоб. Хвороба Кервена - різновид тендовагініту, при 
якому страждають сухожилля, пов'язані з великим 
пальцем грона рук. Тендосиновіт - запалення си-
новіальної оболонки сухожильної підстави кисті і 
зап'ястя. Синдром каналу зап'ястя - утиск медіаль-
ного нерва руки в результаті опухання сухожилля 
або синовіальної оболонки або вигину зап'ястя, що 
повторюється. Для попередження цих захворювань 
необхідно виконувати практичні рекомендації та 
правила з організації робочих місць (дотримуватись 
правильному ортопедичному режиму) і застосову-
вати адекватні засоби фізичної культури.

Низька рухова активність, робота в закритих 
приміщеннях, постійні статичні навантаження є не-
гативною основою для розвитку порушень функці-
онування серцево-судинної системи. 

Аналіз захворюваності обстежуваних сту-
дентів підтверджує, що три перші місця займають 
патологія органів зору, порушення і захворювання 
опорно-рухового апарату (радикуліт, остеохондроз, 
сколіоз та інші) серцево-судинної системи (табл.1). 

При цьому, розвиток патології серцево-
судинної системи і органів зору мають позитивну ди-
наміку розвитку за часом.

На захворювання органів зору вказали 11,9% 
першого курсу і 13,1% третього курсу студентів, на 
захворювання серцево-судинної системи - 32,5% і 
33,4% відповідно, на захворювання кісткової систе-
ми вказали 57,1% і 46,3% студентів відповідно. Слід 
зазначити, що для деяких студентів характерною 
була наявність порушень одночасно в декількох біо-
логічних системах. 
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Таблиця 1
Показники захворюваності студентів 

комп'ютерного профілю (п=90)

Системи 
організму

Студенти 1 
курсу %

Студенти 3 
курсу %

Серцево-судинна 
система 32,5 33,5

Органи зору 11,9 13,1

Опорно-руховий 
апарат 57,1 46,3

Отримані результати захворюваності зумо-
вили додаткові обстеження. Була використана мето-
дика кількісної експрес-методики рівня фізичного 
здоров'я (по Апанасенко Г.Л., 1992), в основу якої 
покладені показники антропометрії (зростання, маса 
тіла, життєва ємкість легенів - ЖЄЛ, кистьова дина-
мометрія), а також стан серцево-судинної системи. 
Критерієм резерву і економізації функцій серцево-
судинної системи в даній методиці є показник ін-
дексу Руф’є, критерієм резерву функції зовнішнього 
дихання є показник ЖЄЛ, віднесений до маси тіла, 
мл/кг; м'язової системи – відповідно, динамометрія 
сильнішої кисті, віднесеної до маси тіла. 

Аналіз рівня здоров'я серед студентів 1-го курсу 
показав, що більше всього студентів (36%) мають низь-
кий рівень соматичного здоров'я, 27% відносяться до рів-
ня нижче середнього і 30% до середнього рівня. На жаль, 
практично відсутні студенти, що мають високий рівень 
здоров'я (всього 3 людини з числа обстежених).

Аналогічному аналізу були схильні показники фі-
зичного здоров'я студентів 3-го курсу. Отримані результа-
ти виявили серйознішу картину в стані здоров'я студен-
тів. Так, з низьким рівнем здоров'я виявлене 41,5%, що 
на 5,5% студентів більше, ніж на 1-му курсі. До нижче се-
реднього і низькому рівню фізичного здоров'я відносять-
ся по 27% студентів. Безпечний рівень здоров'я студентів 
старших курсів складає 4,5% студентів. 
Висновки. 

Таким чином, нами відмічено дві тенденції: збіль-
шення до 3-го курсу кількості студентів з низьким рів-
нем здоров'я і зменшення на 3-му курсі студентів, БРЗ, 
що мають. Нижчі показники в рівнях фізичного здоров'я 
студентів 3-го курсу імовірно можна пов'язати з вищеви-
кладеними даними захворюваності студентів, які брали 
участь в обстеженні. Слід зазначити, що малу кількість 
балів в процесі визначення рівня фізичного здоров'я сту-
денти набрали в основному за рахунок низьких показ-
ників індексу Руф’є, індексу Робінсона, які характеризу-
ють в основному аеробну продуктивність організму. На 
думку Апанасенко Г.Л. (1992), найбільш інформативним 
показником, що характеризує фізичне здоров'я людини, 
є відносна величина МСК і при виборі комплексу клініко-
фізіологічних тестів необхідно ґрунтуватися на їх задо-
вільному кореляційному зв'язку з максимальною аероб-
ною здатністю людини, і чим нижче рівень здоров'я, тим 
нижче рівень аеробного потенціалу організму людини. 

Таким чином, отримані дані про початковий стан 
фізичного здоров'я обстежених показали основні на-
прями на поліпшення даного стану, зміцнення здоров'я, 

зменшення чинників ризику розвитку серцево-судинних 
захворювань (нормалізацію артеріального тиску, підви-
щення рухової активності), профілактики захворювань 
опорно-рухового апарату, поліпшення фізичної підготов-
леності. Тому програма занять повинна нести в основно-
му аеробну спрямованість з переважним використанням 
вправ для розвитку спеціальних фізичних якостей для 
студентів, що навчаються на спеціальностях пов'язаних з 
комп'ютерною діяльністю.

Дана обставина з'явилася основою для включен-
ня до складу засобів і методів професійно-прикладної 
фізичної підготовки спеціальних корекційно-оздоровчих 
заходів щодо профілактики порушень і захворювань. 
Перспективною на наш погляд є ерг-аеробіка - це комп-
лексна система профілактики захворювань, обумовлених 
так званими травмуючими діями, що «повторюються, при 
роботі з комп'ютером». Вона була розроблена фахівцями 
в області лікувальної фізичної культури членами Аме-
риканської асоціації фізіотерапії Денієлом Сейдлером 
(Daniel Seidler) і Пері Бономо (Perry Bonomo).

Здатність людини к тривалій та інтенсивній пра-
ці в цілому стає на межі його індивідуальним фізичним 
можливостям. Методично правильна організація занять 
з професійно-прикладної фізичної підготовки позитив-
но позначається на рівень функціональних можливостей 
організму, впливає на рівень рухової активності людини, 
збільшує емоційну стійкість, знижує рівень захворюван-
ня, забезпечує прискорення процесу праці, запобігає три-
валому збереженню оптимального темпу, швидкості та 
економії робочих рухів. 

Вищезгадані фактори, які впливають на зміст 
професійно-прикладної фізичної підготовки у ВНЗ 
педагогічного профілю, дозволяють зробити деякі 
узагальнення.

Як відзначено багатьма авторами, ППФП 
студентів має бути різноманітною, багатогранною 
та адаптованою до обраної спеціальності. 

Необхідно навчити студентів використовува-
ти у своїй життєдіяльності виробничу гімнастику, 
до складу якої входять ті засоби, які знімають втому 
та підвищують працездатність.

Заняття такими видами спорту, як спортивні 
ігри, легка атлетика, гімнастика, ряд інших видів і 
систем фізичних вправ, які залежать від кліматич-
них умов та можливостей ВНЗ, вважати професій-
но важливими.

Разом з тим, у доступній нам літературі 
питання обґрунтування методики ППФП студен-
тів педагогічних вузів висвітлені недостатньо. Це 
пов'язано з недооцінкою засобів і методів фізичної 
культури у вихованні в студентів професійно важ-
ливих психічних якостей та формуванні функціо-
нальних резервів організму. Не існує ще єдиного 
підходу до оцінки необхідності і вибору методів 
формування комплексу професійно важливих фі-
зичних та психічних якостей і функціональних 
можливостей організму майбутніх спеціалістів пе-
дагогічних ВНЗ.

Аналіз та узагальнення досвіду багатьох ав-
торів дозволяють зробити висновок про необхід-
ність створення методики ППФП з метою досяг-
нення у випускників необхідного для спеціалістів 
педагогічних спеціальностей рівня професійної 
психофізичної готовності. 
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Перспективою подальших досліджень є ви-
вчення впливу ерг-аеробіки у комплексі корекційно-
оздоровчих заходів, як комплексної системи про-
філактики захворювань, обумовлених так званими 
травмуючими діями, що «повторюються, при робо-
ті з комп'ютером». Вона була розроблена фахівцями 
в області лікувальної фізкультури членами Амери-
канської асоціації фізіотерапії Денієлом Сейдлером 
(Daniel Seidler) і Пері Бономо (Perry Bonomo).
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Анотація. Розглядається місце спецкурсу в підготовці майбут-
ніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку з функціо-
нальними порушеннями опорно-рухового апарату. Спецкурс має 
позитивний внесок у процес підготовки майбутніх вихователів 
до профілактично-корегувальної роботи. Він дає можливість по-
долати розрив між теорією та практикою, допомагає оволодіти 
необхідними знаннями та навичками, дозволяє підготувати май-
бутніх вихователів до проведення профілактично-корегувальної 
роботи серед дітей, які мають функціональні порушення.
Ключові слова: опорно-руховий апарат, функціональні пору-
шення, профілактично-корегувальна робота.
Аннотация. Шовкопляс О.М. Подготовка будущих воспита-
телей к профилактически–коррекционной работе. Рассма-
тривается место спецкурса в подготовке будущих воспитателей 
к работе с детьми дошкольного возраста с функциональными на-
рушениями опорно-двигательного аппарата. Спецкурс имеет по-
ложительный взнос в процесс подготовки будущих воспитателей 
к профилактически-корректирующей работе. Он дает возмож-
ность преодолеть разрыв между теорией и практикой, помогает 
овладеть необходимыми знаниями и навыками, позволяет подго-
товить будущих воспитателей к проведению профилактически-
корректирующей работы среди детей, которые имеют функцио-
нальные нарушения.
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, функциональ-
ные нарушения, профилактика- корригирующая работа.
Annotation. Shovkoplyas O.M. Preparation of future educators 
for prophylactic-correction work in the process of the special 
course studying. The place of the special course in preparation of 
future educators for work with preschool children with functional 
violations of supporting-motional vehicle is defi ned in the article. The 
special course has the positive instalment to process of preparation of 
the future tutors to preventive adjusting work. It enables to overcome 
a breakage between the theory and practice, helps to take possession 
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of necessary knowledge and skills, allows to prepare the future tutors 
for conducting preventive adjusting work among children who have 
functional breaking.
Key words: preparation supporting-motional vehicle, functional vio-
lations, prophylactic-correction work.

Вступ. 
Відомо, що чим раніше та послідовніше при-

діляти увагу здоров'ю, руховій активності дитини, 
тим активніше відбуватиметься її фізичний та пси-
хічний розвиток. У дошкільному віці інтенсивно 
розвиваються всі системи організму, формуються 
риси характеру і, найголовніше, закладається фун-
дамент здоров'я і фізичної підготовленості. У зв'язку 
з цим особливого значення у процесі виховання ди-
тини набуває фізична культура (Е. Вільчковський, 
Н. Денисенко, Б. Долинський, Я. Коблев, І. Козлов, 
О. Курок, Л. Лубишева, Г. Решетньова, та ін.).

Здоров’я вихованців дошкільних навчальних 
закладів (ДНЗ) – важливий показник ефективності 
системи дошкільної освіти (О Кабанов, К. Похіс, 
В. Теленчі, Л. Тищук А. Чабовська, та ін.). На під-
ставі результатів емпіричних досліджень вчені зау-
важують, що існуюча система фізичного виховання 
дітей у ДНЗ перебуває у кризовому стані і не вирі-
шує головної мети Базового компонента дошкільної 
освіти («Фізичне Я») – формування фізично доско-
налої дитини з гармонійним фізичним розвитком, 
достатнім рівнем рухової підготовленості, міцним 
здоров’ям (В. Завадський, Н. Денисенко, Т. Круце-
вич, В. Лобода).

Вдосконалення існуючої системи фізично-
го виховання дітей дошкільного віку обумовлене 
тенденціями погіршення демографічних показни-
ків населення, зростанням захворюваності, збіль-
шенням кількості дітей з недостатньою фізичною 
підготовленістю та дисгармонійним розвитком 
(В. Верзінь, А. Кравчук, Б. Никитюк, Г. Сердюков-
ськаА,  Сухарев).

Особливої уваги, на наш погляд, заслуго-
вує проблема функціональних порушень опорно-
рухового апарату (ОРА). За даними С. Присяжнюка 
їх мають близько 50% дошкільників. А вже в пер-
шому класі школи цей відсоток збільшується до 63 
(дається взнаки тривале статичне навантаження). 

Отже сьогодення вимагає посилення уваги 
до проблем збереження та зміцнення здоров’я ви-
хованців ДНЗ, прищеплення навичок здорового 
способу життя, попередження і профілактику функ-
ціональних порушень та захворювань, формування 
основ фізичної культури в широкому розумінні.

Вирішити вище означені проблеми може 
тільки педагог нової формації, який вміє працювати 
в сучасних умовах, рівень професійної підготовки 
якого дозволить здійснювати фізичне виховання ді-
тей з урахуванням стану їх здоров’я та рівня фізич-
ного розвитку.

Вітчизняними [1-5] та зарубіжними дослід-
никами встановлено позитивний кореляційний 
зв'язок між професійно-педагогічною компетент-
ністю педагогів і фізіологічними, біометричними 
показниками дітей та станом їхньої постави (М. Ба-
ранова, В. Берзінь, Ю. Литвинова, М. Шмаргун та 
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ін). Таким чином, очевидним є висновок: успішність 
реалізації оздоровчої функції фізичної культури 
можливе за умови сформованої у вихователя готов-
ності до здійснення профілактично-корегувальної 
роботи. Але, нажаль, аналіз практики доводить, що 
більшість вихователів ДНЗ має поверхневі уявлен-
ня про її зміст, організацію та методи реалізації. Як 
наслідок, питання профілактики та корекції функ-
ціональних порушень ОРА дітей залишається поза 
увагою. І це в той час, коли сучасне фізичне вихо-
вання в дошкільному навчальному закладі має по-
переджувати захворювання, тобто бути профілак-
тичним (Л Козіброда, Т. Соловйова). 

Ситуація, що склалася, обумовлена більшою 
мірою змістом підготовки майбутнього вихователя 
у вищому навчальному закладі. Згідно освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра спеціаль-
ності 6.010101 «Дошкільне виховання» фахівець має 
бути підготовлений до корекції окремих недоліків 
фізичного розвитку, до яких відносяться порушення 
постави та плоскостопість (шифр уміння ПФ.С.44.
ПП.Н.15). Відповідна підготовка здійснюється під 
час вивчення навчальної дисципліни «Теорія і мето-
дика фізичного виховання дітей дошкільного віку». 
Однак у програмі курсу цей напрямок роботи визна-
чається лише як одне з оздоровчих завдань фізич-
ного виховання (без розкриття особливостей функ-
ціональних порушень ОРА, їх діагностики, змісту 
профілактично-корегувальної роботи). 

Дослідження є складовою частиною науково-
дослідницької роботи кафедри дошкільної педаго-
гіки Глухівського державного педагогічного універ-
ситету імені Олександра Довженка. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження став пошук 

ефективних шляхів покращення підготовки май-
бутніх вихователів до роботи з дітьми з функціо-
нальними порушеннями ОРА.

Результати дослідження.
Для вдосконалення підготовки майбутніх ви-

хователів до роботи з дітьми з функціональними 
порушеннями ОРА, розширення спектру їх знань 
та вмінь з означеного питання нами був розробле-
ний спеціальний курс «Профілактика та корекція 
функціональних порушень ОРА у дітей дошкільно-
го віку». 

Складаючи програму спецкурсу ми врахову-
вали реалізацію принципів науковості, доступності, 
міцності знань, умінь та навичок, дієвості, система-
тичності, наступності, перспективності, мотива-
ційного забезпечення навчального процесу тощо. 
Важливим моментом у доборі змісту програми став 
зв’язок теорії і практики, який полягає в тому, що 
з одного боку, педагогічна теорія виступає засобом 
пізнання та прогнозування педагогічної практики, 
а з іншого – педагогічна практика є засобом  пере-
вірки теоретичних положень. 

Мету вивчення спецкурсу ми вбачали у фор-
муванні у студентів готовності до роботи з дітьми з 
функціональними порушеннями ОРА. 

Програма спецкурсу передбачала вирішення 
наступних завдань: 

формування уявлень про види порушення • 
ОРА у дітей дошкільного віку їх діагностику, 
профілактику та можливу корекцію; 
вивчення теоретичних основ та формування • 
практичних умінь і навичок з профілактично-
корегувальної роботи з дітьми дошкільного 
віку з функціональними порушеннями ОРА;
формування умінь і навичок організації та • 
проведення діагностики стану ОРА дітей 
дошкільного віку;
ознайомлення студентів з особливостями • 
здійснення профілактично-корегувальної робо-
ти у дошкільному закладі;
ознайомлення з методикою добору та засто-• 
сування спеціальних фізичних вправ для 
корекції функціональних порушень ОРА у 
дошкільників. 
Програму спецкурсу «Профілактика та ко-

рекція функціональних порушень ОРА в дітей до-
шкільного віку» складено у відповідності до вимог 
кредитно-модульної системи. Загальний обсяг го-
дин – 54 (1,5 кредити). Наведемо орієнтовний тема-
тичний план з розподілом годин на навчальні види 
діяльності (лекції, семінарські та практичні заняття, 
самостійна робота, індивідуальна робота викладача 
зі студентами) (табл.)

Спеціальний курс містить в собі цикл 
взаємопов’язаних між собою тем лекцій. Лекції но-
сять пізнавально-інформаційний характер та висвіт-
люють теоретичні основи проблем профілактично-
корегувальної роботи в ДНЗ. Відповідно до 
тематики лекцій розроблені практичні заняття. 
Складність процесу використання теоретичних 
знань на практиці полягає в тому, що педагогічна 
діяльність є досить багатогранною. Студентам бу-
ває важко, наприклад, самим підібрати комплекс ко-
регуючої гімнастики для конкретної дитини. Тому 
важливого значення в „переведенні” педагогічної 
теорії в інструмент практичної діяльності надава-
лося саме практичним заняттям. 

Обговорення питань, що виносяться на прак-
тичні заняття доцільно, на нашу думку, проводити 
на основі вільного обміну думками. Саме така фор-
ма дозволяє учасникам дискусії реалізувати право 
на власну точку зору. Альтернативність думок, їх 
обґрунтування дає змогу не лише прийти до пра-
вильного рішення, а й сприяє формуванню само-
оцінки, самовизначенню особистості.

До кожного практичного заняття пропону-
ються серія завдань для самостійної роботи. Вони 
мають різні форми – підготовка рефератів, допо-
відей, повідомлень, виступів, складання тез, ство-
рення картотеки журнальних статей, глосарію та 
інше. Ці завдання сприяють виробленню у студен-
тів умінь і навичок пошукової та науково-дослідної 
роботи, самостійного отримання знань.

Частина практичних занять повинна прово-
дитись в спортивному залі, частина в дитячому сад-
ку. Це дасть можливість майбутнім вихователям са-
мостійно оволодіти основами медико-педагогічного 
контролю за поставою, ознайомитись із змістом 
спеціальних фізичних вправ, спрямованих на про-
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філактику її порушень, а також методикою прове-
дення корегуючої гімнастики для дітей дошкіль-
ного віку з різними видами порушень постави та 
плоскостопістю.

Суттєва роль у формуванні готовності до 
здійснення профілактико- корегувальної роботи на-
лежить педагогічній практиці. До її змісту доціль-
но включати серії завдань, що вправляють студен-

Таблиця
Орієнтовний тематичний план з розподілом годин на навчальні види діяльності

№
Теми Назва теми

Кількість навчальних годин

Всього Лекції Семінарські, 
практичні СРС ІРС

Змістовий модуль №1

 1 Психолого-педагогічні основи охорони та 
зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку.

7 2 1 2 2

2 Організація фізичного виховання 
дошкільників, які мають відхилення в 
стані здоров’я

7 2 1 2 2

3 Формування правильної постави дитини в 
умовах дошкільного навчального закладу 
та родини

8 2 2 2 2

4 Порушення постави у дошкільників, 
класифікація, діагностика і профілактика

8 2 2 2 2

5 Плоскостопість у дітей–класифікація, 
діагностика, профілактика

8 2 2 2 2

Змістовий модуль №2
6 Планування та облік роботи з фізичного 

виховання дітей, які мають функціональні 
порушення ОРА

8 2 2 2 2

7 Методика добору та застосування фізичних 
вправ для корекції функціональних 
відхилень ОРА у дітей дошкільного віку.

8 2 2 2 2

Всього навчальних годин 54 14 12 14 14

Рис. 1. Методика впровадження спецкурсу

Початковий етап

Аналіз сучасного стану 
здійснення профілактично-
корегувальної роботи в ДНЗ

Визначення рівня готовності майбутніх вихователів 
до здійснення

профілактично-корегувальної роботи в ДНЗ

Вивчення спецкурсу з орієнтацією змісту та 
організаційно-методичного комплексу на форму-
вання професійної готовності до роботи з дітьми з 

функціональними порушеннями ОРА

Проходження педагогічної 
практики для закріплення 

педагогічних умінь та навичок

Результат

Готовність студентів до профілактично-корегувальної роботи з дітьми дошкільного 
віку з функціональними порушеннями ОРА

Експериментальний етап
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тів у набутих вміннях та навичках: діагностування 
функціональних відхилень ОРА, планування різних 
форм профілактично-корегувальної роботи, само-
стійне проведення корегувальної гімнастики, роз-
робка рекомендацій для батьків з урахуванням ін-
дивідуальних функціональних порушень дітей. 

Апробація спецкурсу проходила на базі Глу-
хівського державного педагогічного університету 
імені Олександра Довженко (Сумська область) зі 
студентами ІV курсу педагогічного факультету спе-
ціальності «Дошкільне виховання». Методику впро-
вадження спецкурсу представлено на малюнку 1.

Після проведення спецкурсу ми провели 
опитування студентів щодо значущості його ви-
вчення. На запитання: “Чи має вивчення спецкурсу 
ефективний вплив на покращення профілактично-
корегувальної роботи в ДЗН ?” – 92,2 % студентів 
висловили думку, що даний спецкурс важливий та 
необхідний у поповненні знань, формуванні умінь 
та навичок у роботі з дітьми до означеної проблеми; 
7,8 % – майже важливий та необхідний. До впро-
вадження спецкурсу лише 23,4% студентів мали 
достатній рівень готовності до роботи з дітьми з 
функціональними порушеннями ОРА, в той час піс-
ля вивчення спецкурсу та проходження практики 
цей показник становив 68,6%.

Висновки.
Отже можна зробити висновок про те, що 

спецкурс “Профілактика та корекція функціональ-
них порушень опорно-рухового апарату у дітей до-
шкільного віку” має позитивний внесок у процес 
підготовки майбутніх вихователів до профілактично-
корегувальної роботи. Він дає можливість подолати 
розрив між теорією та практикою, допомагає оволо-
діти необхідними знаннями та навичками, дозволяє 
підготувати майбутніх вихователів до проведення 
профілактично-корегувальної роботи серед дітей, 
які мають функціональні порушення ОРА.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають розробку корекційних програм для дітей 
дошкільного віку з різними патологіями опорно-
рухової системи.
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Анотація. У статті представлені результати експериментальної 
роботи з вивчення використання сучасних педагогічних техно-
логій викладачами інформатики в навчальному процесі універ-
ситету. Аналізуються фактори підвищення ефективності педа-
гогічної діяльності, рівня знань і мотивації учбової діяльності 
студентів, шляхи підвищення професійної підготовки студентів. 
До найбільш ефективних шляхів управління навчальною діяль-
ністю студентів відноситься організація процесу навчання на 
основі діяльнісного підходу.
Ключові слова: педагогічна технологія, ефективність навчаль-
ного процесу, професійне мислення, професійна підготовка.
Аннотация. Яцюк С.М. Методика обучения информатике по 
модульно-рейтинговой системе. В статье представлены резуль-
таты экспериментальной работы по изучению использования 
современных педагогических технологий преподавателями ин-
форматики. Анализируются факторы повышения эффективно-
сти педагогической деятельности, уровня знаний и мотивации 
учебной деятельности студентов, пути повышения профессио-
нальной подготовки студентов. К наиболее эффективным путям 
управления учебной деятельностью студентов относится орга-
низация процесса обучения на основе деятельностного подхода.
Ключевые слова: педагогическая технология, эффективность 
учебного процесса, профессиональное мышление, профессио-
нальная подготовка.
Annotation. Yatsuk S.M. Procedure of learning information sci-
ence on modular rating system. In the article is presented experi-
mental job performances on the study of the use of modern pedagogi-
cal technologies the teachers of information science. The factors of 
increase of effi ciency of pedagogical activity, level of knowledges 
and motivation of educational activity of students, way of increase 
of professional preparation of students of economic specialities are 
analysed. Organization of process of learning on a basis activity the 
approach treats with educational activity of students to the most ef-
fective pathes of management.
Keywords: pedagogical technology, effi ciency of educational pro-
cess, professional thought, professional preparation.

Вступ.
Державна національна програма “Освіта” 

(“Україна ХХІ століття”) спрямовує розвиток ви-
щої освіти на забезпечення професійної саморе-
алізації особистості, формування її кваліфікацій-
ного рівня та соціального потенціалу. Водночас 
бурхливий розвиток науки та техніки зумовлює 
швидкі темпи зростання обсягу знань, якими по-
винна оволодіти людина для своєї повноцінної та 
плідної життєдіяльності в сучасному інформа-
ційному суспільстві. Тому формування у студен-
тів основ інформаційної культури, достатніх для 
впевненого та ефективного використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 
власній професійній діяльності та повсякденному 
житті стає сьогодні однією з актуальних задач ви-
щої школи.

При цьому першочергового значення набува-
ють завдання формування змісту навчального курсу 
інформатики відповідно до фахової спрямованості 
навчання, вдосконалення сучасних технологій на-
вчання, що забезпечували б поряд з істотним під-
вищенням теоретичної та практичної підготовки 
студентів подальшу методологічну орієнтацію про-
цесу навчання на підтримання та розвиток особис-
тісного потенціалу кожного окремого студента.
© Яцюк С.М., 2009
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Дослідження з основ педагогіки та психології 
вищої школи (А.М.Алексюк, С.І.Архангельський, 
В.М.Галузинський, М.Б.Євтух, О.В.Євдокимов,  
В.М.Ковальова, О.О.Крашенінніков, 
В.А.Михайловський, А.В.Петровський,  С.І.Самигін, 
С.Д.Смірнов та ін.), визначаючи особистість сту-
дента як головну мету освітнього процесу, вказують 
на необхідність забезпечення пріоритету соціально-
мотиваційних факторів у навчальному процесі, за-
стосування теоретично обґрунтованих підходів до 
відносин “викладач-студент” та “студент-викладач”. 
Водночас відзначається необхідність модернізації 
системи навчання через диференціацію навчання, в 
основі якої лежить створення сприятливих навчаль-
них умов для розвитку студентів з різним рівнем 
підготовки та різними здібностями, використання 
особистісно орієнтованих технологій; поєднання та 
інтеграцію аудиторної та позааудиторної діяльності 
в вищому закладі освіти як умови створення зба-
гаченого освітнього середовища для розвитку ба-
зових компонентів культури студентів. При цьому 
потрібно орієнтуватися на тенденції розвитку ви-
щої освіти України в контексті Болонського проце-
су, спрямованого на інтеграцію вітчизняної вищої 
освіти до європейського освітнього простору.

Результати досліджень Б.Г.Ананьєва, 
Л.С.Виготського, В.В.Давидова, Д.Б.Ельконіна, 
Л.В.Занкова, О.М.Леонтьєва, С.Л.Рубінштейна, 
Н.Ф.Тализіної, І.С.Якиманської, розкриваючи пси-
хофізіологічні особливості учнів та студентів у різ-
ні періоди їхнього розвитку, механізми прийняття 
рішень у діяльності людини і зокрема в навчально-
пізнавальній діяльності, психофізіологічні аспекти 
рівневого формування вмінь, підкреслюють, що на-
вчання може бути максимально розвиваючим лише 
за умови орієнтації на “зону найближчого розви-
тку” кожного окремого учня та студента.

Аналіз рівня підготовки першокурсників еко-
номічних спеціальностей з шкільного курсу інфор-
матики (ШКІ) вказує на те, що рівні сформованості 
знань та практичних умінь різних студентів досить 
сильно відрізняються між собою. Якщо за таких 
умов розпочати процес навчання інформатики, орі-
єнтуючись тільки на “середнього” першокурсника, 
то для значної кількості студентів навчання не буде 
проходити на відповідному їм рівні складності. Ви-
рішення цієї проблеми можна досягти через дифе-
ренціацію навчання інформатики в вищих навчаль-
них закладах економічного профілю, що передбачає 
створення сприятливих умов для розвитку кожного 
окремого студента. Однак за традиційної системи 
навчання забезпечити виконання таких умов до-
сить складно. Одним із перспективних шляхів ви-
рішення вище зазначеного завдання є використання 
в освітніх інноваціях ІКТ.

Психолого-педагогічний аналіз основних 
аспектів інформатизації навчального процесу, про-
ведений Т.В.Габай, О.О.Гокунь, М.І.Жалдаком, 
Б.Ф.Ломовим, Ю.І.Машбицем, В.М.Монаховим, 
Н.Ф.Тализіною, О.К.Тихомировим та ін., надав 

можливість правильно визначити стратегію впрова-
дження ІКТ в процес навчання, при якій навчально-
пізнавальна діяльність могла б забезпечувати про-
дуктивний розвиток кожного учня та студента.

Різні напрямки впровадження ІКТ у навчаль-
ний процес, його дидактичні та методичні аспекти 
досліджувалися у роботах В.Ю.Бикова, І.Є.Булах, 
Р.Вільямса, В.М.Глушкова, О.М.Довгялло, 
А.П.Єршова, М.І.Жалдака, Ю.О.Жука, В.І.Клочка, 
К.Макліна, В.М.Монахова, Н.В.Морзе, С.Пейперта, 
Ю.С.Рамського, С.А.Ракова, О.В.Співаковського та 
ін. Дані дослідження вказують на те, що позитивно-
го результату можна досягти лише за умови неан-
тагоністичного вбудовування ІКТ в існуючі дидак-
тичні системи.

Однак для більшості навчальних дисциплін 
вищої школи питання впровадження ІКТ в процес 
навчання та пошук найкращих форм його організа-
ції залишається не до кінця вирішеним. Саме цим 
пояснюється і той факт, що під час навчання інфор-
матики комп’ютер розглядають переважно як об’єкт 
вивчення, не звертаючи особливої уваги на те, що 
він є потужним засобом навчання, використання 
якого може допомагати викладачеві вирішувати ди-
дактичні та методичні завдання на якісно вищому 
та новому рівні. Цілісна система впровадження су-
часних ІКТ у процес навчання поки що відсутня.

Отже, існує протиріччя між об’єктивною 
необхідністю та можливостями використання ІКТ у 
процесі навчання інформатики в вищих навчальних 
закладах економічного профілю та відсутністю від-
повідних комп’ютерно-орієнтованих методичних 
систем навчання. При цьому особливо актуально 
постає завдання обґрунтування методичних основ 
комп’ютерно-орієнтованої системи управління 
навчально-пізнавальною діяльністю студентів при 
навчанні інформатики згідно з диференційованим 
підходом, з урахуванням реального рівня навченос-
ті першокурсників, їх вікових та індивідуальних 
особливостей.

Виходячи з теоретичної і практичної значу-
щості проблеми, а також недостатньої її розробле-
ності в педагогічній і методичній науці необхідно 
більш досконало дослідити вищезазначені аспекти 
навчання інформатики студентів.

Робота виконана за планом НДР Волинсько-
го національного університету імені Лесі Українки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження, проведеного на базі 

Волинського національного університету імені 
Лесі Українки було виявлення реального стану за-
стосування сучасних ПТ викладачами інформатики 
і з'ясування значення використання інноваційних 
елементів пізнавального процесу для засвоєння 
навчального матеріалу, підвищення активності і 
мотивації навчання студентів економічних спеці-
альностей. Висвітлення результатів дослідження, 
проведеного у 2007-2008 pp., і зроблених на його 
основі висновків є завданням даного етапу.

В експерименті брали участь студенти 
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старших курсів економічного факультету, викла-
дачі кафедри вищої математики та інформатики. 
Вибір контингенту студентів старших курсів про-
ведений на підставі того, що вони вивчили не лише 
різні дисципліни, пов’язані з інформатикою, але й 
психолого-педагогічного циклу і в змозі оцінити й 
проаналізувати застосування інноваційних ПТ та 
технологічних елементів у навчальному процесі 
університетів.

Результати досліджень.
В основу дослідження покладено гіпотезу: 

якщо в процесі навчання інформатики студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних за-
кладів враховувати сучасні тенденції інформатиза-
ції навчального процесу та диференційований під-
хід до навчання, що зорієнтовані на систематичне 
та цілеспрямоване використання засобів ІКТ відпо-
відно до психолого-педагогічних основ управління 
навчальною діяльністю, то це забезпечує індиві-
дуалізований підхід до усвідомлення студентами з 
різним рівнем підготовки та різними здібностями 
своєї навчальної діяльності; підвищує мотивацію 
навчальної діяльності; сприяє більш якісному та 
свідомому засвоєнню навчального матеріалу; надає 
навчально-пізнавальній діяльності дослідницького, 
творчого характеру, продовжуючи формування в 
студентів умінь та навичок самостійної роботи.

У відповідності до мети та гіпотези дослі-
дження були визначені наступні завдання:

Визначити умови та можливі шляхи реалізації 1. 
диференціації навчання інформатики студентів 
економічних спеціальностей. 
Проаналізувати структуру навчальної діяльності 2. 
студентів та визначити можливості використан-
ня ІКТ в забезпеченні її основних компонентів. 
Розробити окремі компоненти комп’ютерно-3. 
орієнтованої методичної системи навчання 
інформатики на основі систематичного та ці-
леспрямованого використання ІКТ у відповід-
ності до диференційованого підходу. 
Дібрати педагогічні програмні засоби для реа-4. 
лізації запропонованого підходу до управління 
навчально-пізнавальною діяльністю студентів 
економічних спеціальностей у процесі навчан-
ня інформатики. 
В даному дослідженні, дотримуючись дум-

ки Ю.І.Машбиця, Н.Ф.Тализіної та М.В.Савчина, 
навчання розглядається як управління навчальною 
діяльністю студентів (безпосередньо з боку викла-
дача або опосередковано через технічні засоби, які 
ним використовуються), що включає стимулювання 
активної навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів, управління оволодінням науковими знаннями, 
навичками-уміннями, розвитком здібностей сту-
дентів, їх світогляду. Це в свою чергу передбачає 
необхідність врахування як даних загальної теорії 
управління, так і психолого-педагогічних зако-
номірностей навчання. Досягнути ефективного 
управління навчальною діяльністю студентів мож-
ливо лише за умови успішного вирішення даного 

завдання як на рівні макропроектування, так і на 
рівні мікропроектування. Визначення цілей управ-
ління навчальною діяльністю студентів на макро-
рівні та побудова їх ієрархії є відправною точкою 
для вибору засобів, методів та організаційних форм 
навчання, вибору темпу та послідовності подання 
навчального матеріалу.

При цьому обов’язково потрібно пам’ятати, 
що здійснювати управління навчальною діяльніс-
тю учнів та студентів потрібно не пригнічуючи, не 
нав’язуючи процесу хід, який суперечить його при-
роді, а навпаки, максимально враховувати природу 
процесу, погоджувати кожний вплив на процес з його 
логікою. Тому головним психологічним критерієм 
управління навчальною діяльністю студентів пови-
нна стати узгодженість цієї діяльності з перспекти-
вою найближчого розвитку кожного студента, з його 
віковими та індивідуальними особливостями.

Систематичне та цілеспрямоване впрова-
дження ІКТ у навчальний процес, яке підпоряд-
коване його основній меті, надає нові можливості 
для диференціації та індивідуалізації навчання, що 
забезпечить кожному студентові роботу на межі 
їх зони актуального розвитку та зони найближ-
чого розвитку, полегшуючи утворення уявлень, 
запам’ятовування навчального матеріалу, розви-
ваючи пам’ять та увагу. Водночас розкриваються 
великі дидактичні можливості щодо підвищення 
ефективності формування у студентів умінь та нави-
чок самостійної пізнавальної діяльності, розвитку 
їх пізнавальної активності. При цьому провідним 
напрямком інформатизації навчання, як зазначає 
М. І. Жалдак, повинне стати поступове та неан-
тагоністичне, без руйнівних перебудов і реформ, 
вбудовування ІКТ у діючі дидактичні системи, гар-
монійне поєднання традиційних та комп’ютерно-
орієнтованих методичних систем навчання.

Вирішення проблеми різнорівневої підготов-
ки першокурсників потребує організації процесу 
навчання інформатики у відповідності до диферен-
ційованого підходу, що спрямовує реалізацію прин-
ципу диференціації у навчанні шляхом формування 
різнорівневих груп студентів та забезпечення від-
повідної сукупності диференційованих впливів на 
індивідуально-типологічні групи в інтересах розви-
тку здібностей кожного студента.

Диференціації навчання обов’язково пови-
нне передувати вивчення особливостей студентів. 
До педагогічних передумов диференціації навчання 
необхідно віднести діагностику групових та інди-
відуальних особливостей студентів, а також виді-
лення індивідуально-типологічних груп студентів 
за обраними критеріями.

“Діагностику” особливостей студентів до-
цільно проводити в кілька етапів. Перший етап 
відповідає початку вивчення навчального курсу ін-
форматики. Кожному студентові пропонується від-
повісти на запитання анкети, мета проведення якої 
полягає як у вивченні деяких особистих якостей сту-
дента, так і у виявленні глибини вивчення ШКІ цим 
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студентом у навчальних закладах, які він закінчив. 
Як показує аналіз результатів такого анкетування, в 
кожній групі першокурсників реально виділяються 
п’ять індивідуально-типологічних груп студентів. 
Склад кожної індивідуально-типологічної групи 
не повинен бути закріплений раз і назавжди. Нада-
лі студент зможе перейти з однієї групи до іншої 
(в залежності від власних результатів навчання). 
Навчальний матеріал курсу буде викладатись в 
однаковому обсязі студентам усіх індивідуально-
типологічних груп. Відмінність між групами буде 
полягати лише у різних видах допомоги студентам 
різних типологічних груп з боку викладача (осо-
бливо під час проведення практичних занять та 
лабораторних робіт), не змінюючи зміст навчання 
в цілому.

При цьому дуже важливого значення набу-
ває об’єктивне та своєчасне оцінювання кожного 
позитивного результату навчально-пізнавальної ді-
яльності студентів та їх відповідне стимулювання 
до систематичної активної навчальної діяльнос-
ті. Сучасні психолого-педагогічні дослідження та 
аналіз світового педагогічного досвіду визначають 
модульно-рейтингову систему організації навчання 
як доцільну, ефективну та перспективну щодо розви-
тку особистості, яка і була нами обрана для організа-
ції процесу навчання інформатики у вищих навчаль-
них закладах економічного профілю. При цьому 
базовими компонентами модульно-рейтингової сис-
теми організації навчання виступають:

модульна організація навчання через структури-• 
зацію змісту навчання на відособлені елементи 
(навчальні модулі) згідно з принципами сис-
темності та науковості; 
навчально-методичне та програмно-методичне • 
забезпечення аудиторної, самостійної роботи 
студентів, розроблене відповідно до принципів 
діяльності та предметності; 
організація навчально-пізнавальної діяльності • 
студентів відповідно до принципів діяльності 
та доступності; 
реалізація фахової спрямованості навчання - на-• 
вчання інформатики повинне бути орієнтоване 
на економічний профіль вищого навчального 
закладу, тобто на об’єм знань і навичок, необ-
хідних для даної професії. Тому навчання ін-
форматики треба організовувати в єдності із 
спеціальними та фаховими дисциплінами (вра-
ховуючи міжпредметні зв’язки); 
систематичний поетапний контроль результатів • 
навчальної діяльності студентів та, при необ-
хідності, своєчасна їх корекція; 
рейтингова система оцінювання знань, розро-• 
блена відповідно до принципу адекватності; 
суб’єкт-суб’єктні відносини між викладачем • 
та студентами, що базуються на принципі па-
ритетності. На лекціях, практичних заняттях, 
лабораторних роботах, контрольних роботах та 
тестах, індивідуальних консультаціях студент 
та викладач повинні бути об’єднані відкритим 

творчим діалогом, їх взаємовідносини повинні 
відбуватися на рівні співтворчості. 
Для відповідної організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів різних 
індивідуально-типологічних груп обов’язково по-
трібно з’ясувати рівень допомоги, який повинен 
надавати викладач кожному студенту, щоб вона 
привела, з одного боку, до засвоєння студентами 
необхідних базових знань, а з іншого боку, до роз-
витку студентів, формування їхніх особистісних 
якостей. Тому розпочинати вивчення кожного но-
вого модуля доцільно з тестування студентів з від-
повідного навчального матеріалу, результати якого 
вкажуть на рівень підготовки кожного першокурс-
ника до продуктивної навчально-пізнавальної ді-
яльності в майбутньому. Процес проведення такого 
тестування потребує досить багато часу, тому тес-
тування проводиться в позаурочний час з викорис-
танням автоматизованої системи контролю знань та 
умінь ТЕСТ за кілька тижнів до початку вивчення 
нового модуля.

Проаналізувавши отримані результати, ви-
кладач повинен дібрати методи додаткової роботи 
з групою студентів або окремими студентами, які 
не володіють базовим рівнем знань та умінь з від-
повідної теми, та усунути визначені прогалини в 
знаннях. З цією метою доцільно використовувати 
мультимедійні навчаючі системи, що суттєво підви-
щує мотивацію навчально-пізнавальної діяльності, 
дозволяє студентам проводити навчання за власним 
темпом самостійної пізнавальної діяльності, ви-
користовувати за бажанням самого студента різні 
режими навчання (покроковий, вільний, експерт-
ний), самостійно планувати хід навчання з ураху-
ванням пропозицій викладача та власного досвіду і 
т. ін. При цьому зручно використовувати розробле-
ну фірмою МультиМедіаТехнології серію мульти-
медійних навчаючих систем TeachPro, яка включає 
вивчення операційної системи Windows та офісних 
програм. Дидактичні можливості її використання 
дозволяють розробити компоненти методичної сис-
теми на основі застосування цих програмних за-
собів відповідно до теорії поетапного формування 
розумових дій.

Знявши прогалини в знаннях та навичках 
окремих студентів з відповідного навчального 
матеріалу, можна розпочати роботу з новим мо-
дулем. При цьому аналіз результатів попередньо 
проведеного тестування надасть можливість ви-
кладачеві більш правильно дозувати допомо-
гу студентам, підвищуючи ефективність їхньої 
навчально-пізнавальної діяльності та не знижуючи 
водночас програмних вимог до змісту навчання. 
Вид допомоги (поділ складної задачі на ряд про-
стіших; вказування причинно-наслідкових зв’язків, 
які необхідні для розв’язування завдання, тощо), що 
надаватиметься студентам, залежатиме від того до 
якої індивідуально-типологічної групи відносяться 
студенти, а рівень допомоги - від рівня підготовки 
студентів з даної теми.
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В залежності від кількості студентів у кожній 
індивідуально-типологічній групі та рівнів їх підго-
товленості до вивчення нового матеріалу, організо-
вувати навчально-пізнавальну діяльність потрібно 
по-різному, дотримуючись наступних психолого-
педагогічних установок: організація навчання сту-
дентів всіх індивідуально-типологічних груп на 
всіх етапах заняття у відповідності до диференційо-
ваного підходу; забезпечення провідної ролі методу 
самостійної роботи; постійний зворотній зв’язок 
шляхом почергового відключення від самостійної 
роботи тієї чи іншої типологічної групи; “зміщен-
ня” етапу заняття відповідно до індивідуально-
типологічних особливостей студентів; раціональне 
поєднання індивідуальної, парно-групової, групо-
вої та фронтальної форм роботи на занятті.

Водночас відбувається перерозподіл пріори-
тетів у виборі таких форм навчання, як лекції, прак-
тичні заняття та лабораторні роботи, самостійна ро-
бота студентів та наукові гуртки. Лекції, втрачаючи 
своє “монопольне становище” серед інших видів 
занять, стають здебільшого установчими, оглядови-
ми чи підсумковими, на яких викладач дає узагаль-
нені відомості з вузлових питань курсу. Тому для 
організації продуктивної навчально-пізнавальної 
діяльності студентів потрібно забезпечити спеці-
альною та навчально-методичною літературою, пе-
дагогічними програмними засобами, використання 
яких надавало б можливості:

ознайомитися з навчальним матеріалом (на-• 
вчальні підручники, навчально-методичні по-
сібники, навчаючі програми); 
через систему вправ, які призначені для само-• 
стійного виконання студентами, формувати у 
них уміння та навички практичного застосуван-
ня відповідних знань (методичні посібники для 
самостійного вивчення дисципліни, навчальні 
практикуми); 
через виконання тестових завдань для самокон-• 
тролю студентів коригувати результати їхньої 
навчально-пізнавальної діяльності та розвива-
ти навички самоаналізу (методичні посібники 
для самостійного вивчення курсу, навчальні 
практикуми, автоматизовані системи контролю 
знань та умінь, навчально-контролюючі про-
грами); 
оперативно зв’язуватися з викладачем для отри-• 
мання консультації або допомоги (Веб-сайт на-
вчального курсу). 
Важливою умовою підвищення ефективності 

навчання є організація об’єктивного та індивідуаль-
ного контролю навчально-пізнавальної діяльності 
кожного студента, що дозволить оперативно отри-
мати якісні, повні характеристики її результатів та 
при необхідності своєчасно відкоригувати відповід-
ні знання та уміння студентів. При цьому основна 
мета контролю знань, вмінь та навичок студентів 
передбачає: виявлення досягнень студентів, крізь 
призму яких розглядаються недоліки в здійснен-
ні навчально-пізнавальної діяльності, прогалини 

в знаннях, навичках тощо; визначення навчальних 
впливів, використання яких створить умови для 
залучення невстигаючих студентів до активної на-
вчальної діяльності.

Відомості, отримані викладачем під час 
контролю якості засвоєння навчального матеріалу, 
потребують детального аналізу та визначення від-
повідних управляючих впливів (у даному випадку 
навчальних впливів) на навчально-пізнавальну ді-
яльність студентів. Конкретний зміст навчальних 
впливів визначається, по-перше, характером ві-
домостей, отриманих за допомогою зворотнього 
зв’язку, та, по-друге, внутрішньою логікою процесу 
учіння.

В кінці вивчення кожного навчального моду-
ля потрібно порівнювати результати тематичного 
контролю навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів з відповідним рівнем знань, умінь та навичок 
студентів, що був визначений на початку вивчення 
даного модуля. Зміни, які відбулися, є передумовою 
поступового зниження рівня допомоги, що надаєть-
ся студентові (а пізніше й переведення студента до 
іншої індивідуально-типологічної групи).

Використання рейтингової системи контр-
олю знань, системи накопичувального типу, в якій 
рейтинг студента визначається як сума набраних 
балів протягом визначеного періоду за результата-
ми всіх форм занять та всіх видів контролю, ство-
рює позитивний характер в навчальній змагаль-
ності. Поінформованість студентів про результати 
їхньої навчальної діяльності, систематичне надання 
можливості кожному з них провести самоконтроль 
власних знань та умінь за допомогою автоматизо-
ваної системи контролю знань, прозорість систе-
ми підсумкового оцінювання сприяє зменшенню 
рівня тривожності у більшості студентів, розвитку 
умінь самоконтролю, формуванню адекватності 
самооцінки. В кінці семестру підраховується під-
сумковий рейтинг студента, який служить основою 
для визначення за встановленою шкалою загальної 
оцінки з навчального курсу.

Висновки. 
Отримані результати дослідження дають під-

стави зробити наступні висновки:
Педагогічно доцільне і виправдане, методично 1. 
грамотне впровадження модульно-рейтингової 
системи навчання у процес навчання інформа-
тики студентів економічних спеціальностей, 
з врахуванням психолого-педагогічних поло-
жень про навчальну діяльність та у відповід-
ності до диференційованого підходу, підвищує 
мотивацію навчальної діяльності студентів та 
формує стійкий пізнавальний інтерес до ІКТ, 
забезпечує індивідуалізацію процесу навчання, 
що сприяє більш якісному та свідомому засво-
єнню навчального матеріалу, надає навчально-
пізнавальній діяльності дослідницького, твор-
чого характеру, продовжуючи формування в 
студентів навичок та умінь самостійної робо-
ти. 
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До найбільш ефективних шляхів управління 2. 
навчальною діяльністю студентів економіч-
них спеціальностей при навчанні інформати-
ки відноситься організація процесу навчання 
на основі діяльнісного підходу, що потребує 
педагогічно-доцільного та комплексного поєд-
нання традиційних методик навчання з сучас-
ними ІКТ. 
Використання ІКТ у процесі навчання потребує 3. 
детального вивчення та врахування психологіч-
них і фізіологічних особливостей студентів. 
Результати педагогічного експерименту до-4. 
зволяють зробити висновки, що впроваджен-
ня модульно-рейтингової системи навчання, 
орієнтованої на систематичне та цілеспрямо-
ване використання засобів сучасних ІКТ, під-
вищує ефективність управління навчально-
пізнавальною діяльністю студентів з різним 
рівнем підготовки та різними здібностями. 
Виконане дослідження не вичерпує постав-

леної проблеми. Роботу доцільно продовжити у на-
ступних напрямках:

підвищення ефективності управління навчально-• 
пізнавальною діяльністю студентів в умовах 
дистанційного навчання; 
для підвищення ефективності навчально-• 
пізнавальної діяльності студентів при вивченні 
дисциплін блоку математичних методів в еко-
номіці розробити комп’ютерно-орієнтовані ме-
тодичні системи навчання.
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STRUKTURA CZYNNIKOWA WYDOLNOŚCI 
BEZTLENOWO-TLENOWEJ KOSZYKARZY 

NA ETAPIE SPECJALISTYCZNEGO BAZOWE-
GO PRZYGOTOWANIA

Tadeusz Huciński, Roman Tymański, Valerij Smulskij 
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w 

Gdańsku (Polska)
53

Adnotacja. Zbadano wydolność beztlenowo-tlenowej u 12 koszy-
karzy zespołu AWFiS Gdańsk. Ustalono strukturę czynnikową stanu 
systemu energetycznego w organizmie zawodników i wyznaczono 
wiodące wskaźniki dla czołowych czynników. W ogólnej struktu-
rze wydolności beztlenowo-tlenowej wyłoniono pięć głównych 
czynników, których udział w ogólnej charakterystyce możliwości 
energetycznych badanych zawodników wynosi 89,5%. Dla każdego 
czynnika wyznaczono jego udział procentowy w ogólnej charak-
terystyce struktury, następnie nadano umowne oznaczenia a także 
określono najbardziej informacyjne wskaźniki i odpowiadające im 
średnie wartości.
Słowa kluczowe: koszykarzy, wydolność beztlenowo-tlenowa, 
struktura czynnikowa.
Annotation. Tymanski R., Smulskij V. Factors of the structure of 
anaerobic-aerobic productivity of basketball players at the stage 
of special basic preparation. The aerobic-anaerobic productivity of 
the AWF&S team basketball players (n=12) were estimated. Factors 
of the structure of athletes’ energy system state and the basic indices 
of leading factors were evaluated. 
Key words: basketball players, anaerobic-aerobic productivity, fac-
tors of structure. 
Анотація. Тиманьські Р., Смульський В. Чиникова струк-
тура анаеробно-аеробної продуктивності баскетболістів на 
етапі спеціалізованої базової підготовки. Досліджували стан 
анаеробно-аеробної продуктивності у 12 баскетболістів команди 
АФВіС (Гданьськ). Визначено чиникову структуру стану енер-
гетичної системи в організмі спортсменів і провідні показники 
для кожного з чиників. У загальній структурі виявлені головні 
показники, які характеризують загальні енергетичні можливості 
спортсменів. Для кожного показника виявлений його відсотко-
вий вклад у загальну структуру. Надано рекомендації й підкрес-
лені важливі інформаційні показники середнього рівня.
Ключові слова: баскетболісти, анаеробно-аеробна продуктив-
ність, чиникова структура.
Аннотация. Тыманьски Р., Смульский В. Факторная струк-
тура анаэробно-аэробной производительности баскетбо-
листов на этапе специализированной базовой подготовки. 
Исследовали состояние анаэробно-аэробных возможностей 12 
баскетболистов команды АФВиС (Гданьськ). Установлена фак-
торная структура состояния системы энергетического обеспече-
ния в организме спортсменов и ведущие показатели для каждого 
из факторов. В общей структуре выявлены главные показатели, 
которые характеризуют общие энергетические возможности 
спортсменов. Для каждого показателя выявлен его процентный 
вклад в общую структуру. Надано рекомендации и подчеркнуты 
важные информационные показатели среднего уровня.
Ключевые слова: баскетболисты, анаэробно-аэробная произво-
дительность, факторная структура.

Wprowadzenie 
Jak wiadomo, koszykówka należy do dyscyplin 

sportu o zmiennej intensywności, związanej z koniecz-
nością krótkotrwałych wysiłków mięśniowych reali-
zowanych w warunkach beztlenowego pozyskiwania 
energii [2]. Jednak mimo to, sportowcy uprawiający 
koszykówkę powinni również charakteryzować się 
odpowiednimi możliwościami w zakresie wydolności 
tlenowej, zapewniającej ekonomiczność wykonywania 
ćwiczeń oraz efektywność przebiegu procesów odno-
wy po znacznych obciążeniach fi zycznych. Dlatego w 
pełni uzasadnione jest, że dla zapewnienia wysokiego 
poziomu przygotowania fi zycznego jako jednego z 
najważniejszych czynników efektywności szkolenia 
sportowego, koszykarze powinni dysponować odpo-
© Tadeusz Huciński, Roman Tymański, Valerij Smulskij, 2009
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wiednim potencjałem energetycznym (beztlenowym 
i tlenowym). Rzeczywiście jak potwierdzają to liczne 
badania, wysoko kwalifi kowani koszykarze charaktery-
zują się dostatecznie wysokimi wskaźnikami możliwo-
ści zarówno beztlenowych jak i tlenowych. Tak warto-
ści maksymalnego zużycia tlenu u koszykarzy osiągają 
50-55 ml·kg-1·min-1 a wskaźnik maksymalnej mocy 
beztlenowej w teście Wingate stanowi 11,790±0,615 
W·kg-1 [3, 4, 6]. Jednak, wskaźniki te przejawiają się 
w mniejszym stopniu, jeśli porównamy je z charak-
terystycznymi dla przedstawicieli dyscyplin sportu o 
ściśle beztlenowym charakterze (bieg na krótkie i śred-
nie dystanse) czy tlenowym (bieg maratoński, narciar-
stwo biegowe) [1]. W związku z tym można założyć, 
istnienie wśród trenujących koszykówkę zawodników 
określonej optymalnej współzależności między efek-
tywnością funkcjonowania tlenowych i beztlenowych 
procesów energetycznych, zachodzących na tle nie 
będących maksymalne możliwych dla tych procesów 
parametrów. Można również przypuszczać, że charak-
ter takiej współzależności kształtuje się w procesie spe-
cyfi cznej działalności treningowej i startowej, zgodnie 
z mechanizmami formowania wegetatywnego kompo-
nentu nawyku ruchowego. Może on zależeć od wielu 
czynników, w tym również od poziomu przygotowania 
sportowców i ich możliwości indywidualnych (wiek, 
płeć, genotyp itp.) 

Należy sadzić, że wyjaśnienie konkretnych 
kwestii, mających związek z przedstawionym prob-
lemem, pomoże ukształtować określone wyobrażenie 
dotyczące znaczenia w treningu koszykówki, specy-
fi cznego dla tej dyscypliny sportu stanu mechanizmów 
energetycznego zabezpieczenia wysiłku – jako ważne-
go czynnika efektywności treningu na różnych etapach 
wieloletniego szkolenia. 

W związku z tym, celem głównym badań jest 
określenie struktury czynnikowej stanu systemów 
energetycznego zabezpieczenia wysiłku koszykarzy 
średniego poziomu przygotowania (etap specjalizowa-
nego bazowego przygotowania).

Materiał i metody
W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 

12 koszykarzy zespołu AWFiS (Gdańsk) o średnim po-
ziomie przygotowania sportowego (etap specjalistycz-
nego bazowego przygotowania wieloletniego szkole-
nia). Badani koszykarze byli w wieku od 19 do 22 lat.

 Badania przeprowadzono w laboratorium diag-
nostyki funkcjonalnej Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w Gdańsku, pod koniec okresu przygoto-
wawczego (2007 r.). 

Dla wyznaczenia wydolności beztlenowej 
(mocy maksymalnej: Wmax i Wmax·kg-1), mocy średniej: 
Wav i Wav·kg-1, pracy ogólnej: KJ∑ i J∑·kg-1, czasu osiąg-
nięcia mocy maksymalnej: TatWmax, czasu utrzymania 
mocy maksymalnej: TrecWmax a także wskaźnika spadku 
mocy: IdecW(%) zawodnicy wykonywali na ergometrie 
rowerowym 30-s Wingate Anaerobic Power Test [5]. 

Dla wyznaczenia wydolności tlenowej koszyka-
rze wykonywali na ergometrze rowerowym test o stop-
niowo zwiększanym obciążeniu do odmowy wg J. Tho-
dena [7]. Dla rejestracji HR wykorzystano “Polar Sport 
Tester”, a dla wskaźników oddechowych – system 
”Cosmed” (K 4 B-2). Podczas testowania rejestrowano 
krytyczną moc pracy (Wcr i Wcr·kg-1), wentylację płuc 
(VE), maksymalny pobór tlenu (V02max i V02max·kg-1), 
zawartość CO2 w powietrzu oddechowym (VCO2), 
wentylacyjny ekwiwalent tlenu (VE/VO2), współczyn-
nik oddechowy (RQ), a również O2 puls (VO2/HR).

Matematyczno-statystyczne opracowanie da-
nych: wyznaczenie średniej arytmetycznej (M), odchy-
lenia standardowego (SD), istotności różnic średnich 
(p), współczynnika korelacji (r), natomiast analizę 
czynnikową wykonano z zastosowaniem programu 
komputerowego do obliczeń „STATISTICA 6,0 PL”.

Wyniki badań
Kluczowym momentem w realizacji głównego 

celu badań było określenie wiodących wskaźników 
wydolności beztlenowej i tlenowej koszykarzy. W ta-
belach 1 i 2 przedstawione zostały ogólne wyniki tego 
badania. 

Tabela 1.
Średnie wielkości wskaźników wydolności beztlenowej koszykarzy zespołu AWFiS (Gdańsk) w teście Wingate 

((n=12)

Statystyka
Wskaźniki wydolności beztlenowej

Wav Wav·kg-1 KJ∑ J∑·kg-1 Wmax Wmax·kg-1 TatWmax
(s)

TrecWmax
(s) IdecW(%)

M
SD

733,7
73,2

8,44
0,53

22,34
2,23

257,5
16,0

913,4
127,1

10,51
1,07

3,86
,67

3,71
1,02

20,9
5,8

Tabela 2.
Średnie wielkości wskaźników wydolności tlenowej koszykarzy zespołu AWFiS (Gdańsk) w teście Wingate ((n=12)

Statystyka VE max
l·min-1

VO2 max
ml·min-1

VCO2 max
ml·min-1

VO2 max
ml·кg-

1·min-1

VE/ 
VO2

VE/ 
VCO2 RQ HRmax

bpm
VO2/HR
ml·bpm-1 W cr Wcr·kg-1

M
SD

156,8
20,7

3830
663

4924
689

44,0
7,3

61,2
7,0

38,3
3,0

1,78
0,14

183,4
8,2

30,4
18,4

335,4
27,1

3,87
0,47
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W związku uzyskanymi rezultatami nasuwa się 
pytanie: w jakim stopniu każdy z badanych systemów 
energetycznych organizmu badanych koszykarzy jest 
zaangażowany w zabezpieczeniu ich aktywności fi -
zycznej oraz które z badanych wskaźników mogą być 
najbardziej informacyjne dla ich charakterystyki? Od-
powiedź na to pytanie można uzyskać wykorzystując 
analizę czynnikową (Factor Analysis) jako metodę ma-
tematycznej klasyfi kacji i redukcji danych. Zastosowa-
nie tej metody pozwoliło wyodrębnić w ogólnej struk-
turze wydolności beztlenowej i tlenowej pięć głównych 
czynników, których wkład w ogólną charakterystykę 
możliwości energetycznych badanych zawodników 
wynosił 89,5% (tab.3). Zgodnie z uzyskanymi danymi, 
największy wkład w tej charakterystyce posiada pierw-
szy czynnik (23,8%), w którym największe wartości 
współczynników (0,959) ujawniły wskaźnik ogólnej 
wydolności tlenowej (VO2 max ). Taka sytuacja może sta-
nowić podstawę dla, z jednej strony umownego nazwa-
nia F1 czynnikiem ogólnej wydolności tlenowej), nato-
miast z drugiej strony przy jego charakterystyce można 
ograniczyć się w analizie tylko wskaźnikiem VO2 max.

Wkład drugiego w znaczeniu czynnika w ogól-
nej dyspersji próbki wskaźników energetycznego zabez-
pieczenia aktywności fi zycznej badanych koszykarzy 
wyniósł 21,4%. Dla niego największy wkład posiadają 
wskaźniki charakteryzujące bezwzględne możliwo-

ści beztlenowe, wśród których największe znaczenie 
współczynnika (0,948) wykazał wskaźnik bezwzględ-
nej mocy średniej w teście Wingate (Wav·kg-1). W 
związku z tym, wskaźnik ten posiada największą moc 
informacyjną w ocenie drugiego czynnika (F2), który 
umownie można nazwać jako czynnik bezwzględnej 
średniej mocy beztlenowej.

Trzeci czynnik (F3,), którego wkład w struk-
turze czynnikowej wynosi 20,8%) umownie nazwano 
czynnikiem ogólnej średniej mocy beztlenowej, po-
nieważ największą moc informacyjną (0,948) posiada 
wskaźnik Wav w teście Wingate.

W czwartym czynniku (F4), którego wkład w 
ogólnej dyspersji próbki wynosi 14,8%, najbardziej 
znaczący współczynnik uzyskał wskaźnik czasu utrzy-
mania mocy maksymalnej w teście Wingate. (0,948). 
W związku z tym dla danego czynnika wskaźnik TrecW-
max należy przyjąć za najbardziej informacyjny, a sam 
czynnik można umownie nazwać czynnikiem czasu 
utrzymania mocy maksymalnej.

W pitym czynniku (F5) najwiksze wartoci 
wspуіczynnikуw (0,818) ujawniіy wskanik O2 puls 
(VO2/HR). Ponieważ wskaźnik ten posiada najwięk-
szą moc informacyjną w ocenie tego czynnika, to jego 
umownie można oznaczyć jako czynnik tlenowej war-
tości skurczów serca.

W tabeli 4 przedstawione jest ogólne podsumo-
wanie wyników wykonanego badania.

Tabela 3. 
Struktura czynnikowa stanu systemów energetycznego zabezpieczenia aktywności fi zycznej koszykarzy zespołu 

AWFiS (Gdańsk) (n=12; tłustym drukiem są zaznaczone współczynniki, których wartość stanowi >0,70)

Wskaźniki1. Czynniki
F1 F2 F3 F4 F5

Beztlenowe

Wav 0,111 0,257 0,948 0,189 0,072
Wav⋅kg-1 0,013 0,948 0,145 0,140 -0,023
∑ KJ 0,030 0,223 0,929 0,085 0,022
J⋅kg-1 -0,101 0,903 0,117 0,300 -0,109
Wmax -0,100 0,402 0,895 -0,036 0,066

Wmax⋅kg-1 -0,215 0,873 0,376 0,058 -0,003
Tat   Wmax -0,117 -0,215 -0,509 -0,768 0,037
Trec Wmax 0,221 0,078 -0,109 0,948 0,042
T dec Wmax( -0,226 0,679 0,493 -0,024 0,129

Tlenowe

VE l·min-1 0,721 -0,434 -0,026 -0,081 -0,016
VO2 max  ml··min-1 0,959 -0,182 0,128 0,125 -0,005
VCO2 max ml·min-1 0,863 -0,284 0,190 0,187 0,070

VO2 max ml··кg-1··min-1 0,929 -0,004 -0,290 0,168 -0,037
VE/ VO2 -0,176 0,300 -0,118 0,804 0,352

VE/ VCO2 0,402 -0,517 -0,004 0,578 0,035
RQ -0,480 0,316 0,121 0,462 0,466

HRmax 0,180 -0,130 -0,400 -0,240 -0,824
VO2/HR 0,331 -0,150 -0,140 0,013 0,818

W cr 0,858 0,210 -0,159 -0,076 0,095
Wcr· kg-1 0,468 0,442 -0,747 0,024 -0,001

Wkład czynnika (%) 23,8 21,4 20,8 14,8 8,7
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Dyskusja 
Uzyskane wyniki badań wskazują na prawid-

łowość założenia o istnieniu wśród trenujących ko-
szykówkę zawodników określonej współzależności 
między efektywnością funkcjonowania różnych syste-
mów energetycznych, zachodzącej na tle nie będących 
maksymalnymi dla tych systemów parametrów. Na 
przykład w przeprowadzonych badaniach wskaźniki 
VO2max·kg-1i Wmax kg-1 (odpowiadano 44,0±7,3 ml·кg-

1··min-1 i 10,51±0,91 Wmax kg-1) okazały się istotnie 
niższe nie tylko w porównaniu z przedstawicielami 
dyscyplin sportu o ściśle beztlenowym czy tlenowym 
charakterze [1, 3, 4]. Okazały się one także niższe od 
analogicznych wskaźników charakterystycznych dla 
koszykarzy ekstraklasy [6]. 

Wyniki niniejszej pracy pozwoliły sformułować 
określenie pojęcia struktury stanu mechanizmów ener-
getycznego zabezpieczenia koszykarzy średniego po-
ziomu kwalifi kacji sportowej (etap specjalizowanego 
bazowego przygotowania) jako komponentu ich ogól-
nej i specjalnej wydolności fi zycznej. 

Wykorzystanie analizy czynnikowej otrzyma-
nych danych pozwoliło wyznaczyć dla badanej grupy 
sportowców 5 czynników, określających strukturę sta-
nu układu energetycznego. Przy tym algorytm analizy 
pozwolił określić najbardziej informacyjne dla każde-
go czynnika wskaźniki, co znacznie ograniczyło ich 
ilość dla analizy i może być podstawą dla racjonalnego 
podejścia do interpretacji badanej struktury. Na tej pod-
stawie, z jednej strony można ocenić ważność każdego 
z czynników w wykazaniu ogólnego energetycznego 
potencjału danej grupy zawodników. Z drugiej strony 
konstatować o większej ważności dla tego potencjału 
czynników, które charakteryzują wydolność beztleno-
wą, ponieważ ich sumaryczny wkład w ogólną charak-
terystykę możliwości energetycznych badanych spor-
towców wyniósł 57,0%, podczas gdy dla czynników 
wydolności tlenowej – 32,5%.

Otrzymane rezultaty należy rozpatrywać z po-
zycji ich znaczenia praktycznego i perspektywy wy-
korzystania ich w dalszych badaniach związanych z 
problemem zwiększenia efektywności treningowej i 
startowej działalności koszykarzy na różnych etapach 
wieloletniego szkolenia sportowego.

Wnioski
Wśród koszykarzy o średnim poziomie kwalifi ka-1. 
cji sportowej (etap specjalizowanego bazowego 
przygotowania) efektywność funkcjonowania tle-
nowych i beztlenowych procesów energetycznych 

zachodzi na tle nie będących maksymalnie moż-
liwych dla tych procesów parametrów. Wskaźni-
ki VO2max·кg-1 i Wmax kg-1 (odpowiednio 44,0±7,3 
ml·кg-1··min-1 i 10,51±0,91 Wmax kg-1) okazały się 
poniżej analogicznych wskaźników charaktery-
stycznych dla koszykarzy ekstraklasy.
W ogólnej strukturze wydolności beztlenowo-2. 
tlenowej wyłoniono pięć głównych czynników, 
których udział w ogólnej charakterystyce moż-
liwości energetycznych badanych zawodników 
wynosi 89,5%. Dla każdego czynnika wyznaczono 
jego udział procentowy w ogólnej charakterystyce 
struktury, następnie nadano umowne oznaczenia a 
także określono najbardziej informacyjne wskaź-
niki i odpowiadające im średnie wartości:
F• 1 – „czynnik ogólnej wydolności tlenowej”: wkład 
–23,8%, wskaźnik - VO2 max,. wartość - 13830±663 
ml·min-1;
F• 2 – „czynnik bezwzględnej średniej mocy beztle-
nowej”: wkład –21,4%, wskaźnik - Wav kg-1, war-
tość - 8,44±0,53 Wav kg-1 ;
F• 3 – „czynnik ogólnej średniej mocy beztleno-
wej: wkład –20,8%, wskaźnik - Wav, wartość - 
733,7±73,2W;
F• 4 – „czynnik czasu utrzymania mocy maksymal-
nej”: wkład –14,8%, wskaźnik - TrecWmax, wartość 
- 3,71±1,02 s;
F• 5 – „czynnik tlenowej wartości skurczów ser-
ca”: wkład –8,7%, wskaźnik - VO2/HR, wartość 
- 30,4±18,4 ml·bpm-1.

 Piśmiennictwo:
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Ronikier A. (200 1). Fizjologia sportu. Warszawa: s. 77.3. 
Ronikier A. (2002). Diagnostyka fi zjologiczna procesu treningo-4. 
wego. W: Zastosowanie metod naukowych na potrzeby sportu 
(pod red. T. Ulatowskiego). – Warszawa, t. XI: 118-119 s. 
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Performance Athlete. – Champaign, Illinois. Human Kinetics 
Books, 1991, 107-173.
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Tabela 4.
Czynniki struktury energetycznego zabezpieczenia wysiłku koszykarzy zespołu AWFiS (Gdańsk) i ich najbardziej 

informacyjne wskaźniki (n=12)

Czynniki Wskaźniki Wartości średnie
(M±SD)

F1 - czynnik ogólnej wydolności tlenowej VO2 max (ml·min-1) 3830±663
F2 - czynnik bezwzględnej średniej mocy beztlenowej. Wav⋅kg-1 8,44±0,53
F3 -

 czynnik ogólnej średniej mocy beztlenowej Wav 733,7±73,2
F4 - czynnik czasu utrzymania mocy maksymalnej TrecWmax (s) 3,71±1,02
F5 - czynnik tlenowej wartości skurczów serca VO2/HR (ml·bpm-) 30,4±18,4
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Annotation. The research group comprised 14 men training recre-
ational body-building in the “TKKF Raj Lodz” Club in Lodz. The 
subjects  were divided into two groups. The experimental group used 
supplementation with creatine monohydrate (twice daily with 5 g) – 
without the saturation phase. The control group comprised athletes 
not subject to the supplementation. Both groups trained in consis-
tence with the “P-RR-S” scheme (“Power, Rep-Range, Shock”). The 
subjects from both groups ate according to a menu containing pre-
cisely determined proportions of all basic nutritional ingredients. The 
level of strength capabilities was defi ned using three basic strength 
tests: barbell squat, fl at bench barbell press, straightening the trunk 
and legs with a barbell in straight hands – the so-called deadlift. Both 
in the experimental and the control group positive changes in the lev-
el of all attempts were achieved. The greatest changes were revealed 
in the control group – the one not using creatine. The changes in 
bodybuilders revealed in the study were not, however, confi rmed sta-
tistically. Such a result of the experiment might have been infl uenced 
by the choice of the subjects and too short a period of observation. 
Key words: creatine, muscle strength, body-building.
Анотація. Владислав Ягелло, Якуб Банах. Вплив вживання 
креатину на м’язову силу чоловіків, які займаються культу-
ризмом. Метою дослідження стало з’ясування питання віднос-
но того, який вплив на м’язову силу чоловіків, котрі займаються 
культуризмом, виявляє вживання на протязі шести тижнів кре-
атину. В дослідженні узяли участь 14 чоловіків, які займалися 
рекреаційним культуризмом у спортивному клубі „TKKF Raj 
Lodz” в Лодзі. Досліджувані були поділені на дві групи. Екс-
периментальна група вживала моноводну форму креатину (два 
рази на день по 5 мг) без фази насичення. Контрольну групу 
складали спортсмени, які не вживали ніяких додатків до жив-
лення. Усі досліджувані тренувалися за одним планом „P-RR-S” 
(„Power, Rep-Range, Shock”) і харчувалися згідно чітко визна-
ченому меню з визначеним співвідношенням усіх основних 
харчових компонентів. Рівень силових можливостей визначали 
шляхом використання трьох вправ зі штангою: присід, жим в 
положенні лежачи на спині, випрямлення тулуба і ніг зі штан-
гою на випростуваних руках (так звана „мертва тяга”). В усіх 
групах були відмічені позитивні зміни результатів усіх трьох 
проб. Найвищі зміни виявлено в контрольній групі спортсменів, 
які не вживали креатин. Проте отримані результати виявилися 
статистично невірогідними. Припущається, що вплив на такий 
результат міг чинити підбір спортсменів, а також нетривалий час 
проведення експерименту.
Ключові слова: креатин, м’язова сила, культуризм.
Аннотация. Владислав Ягелло, Якуб Банах. Влияние приме-
нения креатина на мышечную силу мужчин, занимающихся 
культуризмом. Целью исследования явилось выяснение вопро-
са о том, какое влияние на мышечную силу мужчин, занимаю-
щихся культуризмом, оказывает применение в течение шести 
недель креатина. В исследовании приняли участие 14 мужчин, 
рекреационно занимающихся культуризмом в спортивном клу-
бе „TKKF Raj Lodz” в Лодзи. Исследуемые были разделены на 
две группы. Экспериментальная группа применяла моноводную 
форму креатина (два раза в день по 5 мг) без фазы насыщения. 
Контрольную группу составляли спортсмены, не принимавшие 
никаких добавок к питанию. Все исследуемые тренировались по 
одному плану „P-RR-S” („Power, Rep-Range, Shock”) и питались 
по чётко определённому меню с определённым соотношением 
всех основных пищевых компонентов. Уровень силовых воз-
можностей определяли путём использования трёх упражнений 
со штангой: присед, жим в положении лёжа на спине, разгиба-
ние туловища и ног со штангой, удерживаемой прямыми руками 
(так называемая „мёртвая тяга”). В обеих исследуемых группах 
были отмечены положительные изменения результатов всех трех 
проб. Самые высокие изменения обнаружены в контрольной 
группе, не принимавшей креатин. Однако полученные результа-
ты оказались статистически недостоверными. Предполагается, 
что влияние на такой результат мог оказать подбор занимающих-
ся, а также непродолжительный срок проведения эксперимента.
Ключевые слова: креатин, мышечная сила, культуризм.
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INTRODUCTION
Body-building, in principle, aims at a balanced 

development of all muscle groups as a result of strength 
exercises, a balanced diet and eliminating stressful fac-
tors from life (Weider 1993, Kruszewski 2005). Thus, 
similarly to strength and speed-strength sports, a high 
level of strength is a desirable element. The increase 
in these capabilities allows using greater resistance in 
body-building training, which directly infl uences also a 
greater muscle hypertrophy. 

In order to achieve a suitable level of prepara-
tion in body-building, apart from a rational planning 
of training loads, the key signifi cance is attributed to 
supporting the training with nutritional supplements 
(Smulski et al. 1996, Tomaszewski et al. 2001, Krusze-
wski 2007). One of the most popular substances of per-
mitted supplementation is creatine (C4H9O2N3). 

First references to creatine appeared at the be-
ginning of the 19thc. when a French chemist Chevreul 
discovered in 1832 a new substance in meat and called 
it creatine (from Greek “kreas” – meat) (Górski, Gdak 
2006). Yet only at the beginning of the 1990s did it 
become widely used – presently as the most popular 
supplement taken by athletes. 

Supplementation with creatine products increas-
es the resynthesis of phosphocreatine in muscles, es-
pecially after high-intensity efforts. This contributes to 
the growth of function, endurance, strength and volume 
of muscle mass (Jones 1997, Kruszewski et al. 1999, 
Hultman et al. 2006).

Despite numerous documented effects of using 
creatine, not all study results carried out on athletes 
(representing various disciplines) are unequivocal and 
obvious. Hence, the main aim of the present study was 
to resolve the issue whether creatine supplementation 
in the period of six weeks can signifi cantly infl uence 
the growth of muscle strength in men practising body-
building.

MATERIAL AND METHODS
The research group comprised 14 men training 

recreational body-building in the “TKKF Raj Łódź” 
Club in Łódź. Athletes’ age oscillated between 16-29 
(20.29±3.99). The trainings took place three times a 
week in the afternoons. 

Throughout the experiment (six weeks) the sub-
jects trained in consistence with the „P-RR-S” plan 
(„Power, Rep-Range, Shock”) (Rea, Broser 2006). The 
basis for this training plan was using three types of 
weekly microcycles (three trainings in each one). Each 
microcycle differed in the choice of exercises, breaks 
between the series and the pace of performed exercises. 
Using various regimes of muscle work (eccentric, con-
centric, concentric-eccentric) and the so-called stick 
isometric (Trzaskoma Z., Trzaskoma Ł 2001; Krusze-
wski 2007) were the signifi cant elements of exercises 
in microcycles.  

The three-week stage of the “P-RR-S” training 
plan was repeated twice according to the following 
scheme: 1 and 4 microcycle “Power”, 2 and 5 microcy-
cle “Rep-Range” 3 and 6 microcycle – „Shock”. Using 
the principle of divided training all basic muscle groups 
were trained each week. 
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The subjects  were divided into two groups 
(Tab.1). The experimental group used supplementation 
with creatine monohydrate “Finely Grated Creatine 
250mesh” from a renowned nutritional company. The 
plan of supplementation was following:  

training day (Monday, Wednesday, Friday) – 5g of • 
creatine 30 min before the training, 5g immediate-
ly on completion of the training;

non-training day (Tuesday, Thursday, Saturday, • 
Sunday) – 5g of creatine in the morning on an 
empty stomach, 5g during the time of the training 
(in the evening) on an empty stomach (between 
meals).

The subjects did not achieve the saturation 
phase. The creatine cycle was established for 6 weeks 
(42 days).

The control group comprised athletes not subject 
to the supplementation with creatine monohydrate. 

The subjects from both groups ate according 
to a menu containing precisely determined proportions 
of all basic nutritional ingredients – carbohydrates, 

proteins and fats. Protein-rich diet was implemented, in 
which the daily calories intake amounted to 3200-4000 
kcal. The percentage ratio of protein was 25-30%, fats 
– 20-25%, carbohydrates – 50%. Calculated per 1kg 
of the body mass, proteins contributed 2.3-2.8 g, fats: 
1.0-1.2 g, and carbohydrates: 5.0-6.0 g.

The level of strength capabilities was defi ned 
twice (at the beginning of the experiment and after six 
weeks) by means of three basic strength tests: 

barbell squat (leg muscles), • 
fl at bench barbell press (chest, shoulder girdle and • 
triceps muscles), 
straightening the trunk and legs with a barbell in • 
straight hands, the so-called “deadlift” (back and 
legs muscles).

The obtained results were subject to a basic 
statistical analysis to calculate the arithmetic mean (x), 
standard deviation (±δ), and the signifi cance of differ-
ences (t-criterion).

RESULTS
In result of the carried out research positive 

Table 1
Characteristics of men training bodybuilding, n=14

Group of subjects Statistical 
indicators

Training 
experience, 

years

Age, 
years

Body 
height, cm

Body Mass, cm

1st  measure-
ment 

2nd  meas-
urement

Experimental, 
n=7

x 3.14 21 181.86 88.86 93.14

±σ 1.63 4.12 7.34 12.39 11.47
Max 6 29 194 102 104
Min 1.5 17 174 64 70

Control,
 n=7

x 2.71 19.57 180.86 87.86 90.00
±σ 2.16 4.04 5.24 9.26 8.61

Max 7 25 186 103 104
Min 1 16 171 77 80

Table 2
Signifi cance of differences in strength results (experimental group)

Tests
1st  measurement 2nd  measurement

Test-t Signifi cance 
of differencesx ±σ x ±σ

Flat bench barbell press, kg 137.14 31.04 149.14 30.87 0.73 p < 0.5

«Deadlift», kg 164.71 27 180.14 28.06 1.05 p < 0.4

Barbell squat, kg 142.57 43.76 155.14 43.76 0.54 p < 0.7

Table 3
Signifi cance of differences in strength results (control group)

Tests
1st  measurement 2nd  measurement

Test-t Signifi cance 
of differencesx ±σ x ±σ

Flat bench barbell press, kg 107.86 21.57 118.14 20.14 0.92 p < 0.4

«Deadlift», kg 130 21.6 147 18.89 1.57 p < 0.2

Barbell squat, kg 123.57 24.1 137.43 21.44 1.14 p ≤ 0.3
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changes in the level of muscle strength were found in 
subjects of both groups. In the experimental (using sup-
plementation with creatine monohydrate) the increase 
in the muscle strength in the “deadlift” test amounted 
to 10 to 20 kg (15.43±4.24), in the barbell squat from 
5 to 25 kg (12.57±6.65). The slightest positive changes 
were noted in the fl at bench barbell press – from 5 to 
15 kg (12.00±3.46). Yet, taking into consideration the 
mean values of the experimental group results, no sta-
tistically signifi cant differences were revealed (Tab. 
2).

In the control group (not using supplementa-
tion with creatine monohydrate) also positive changes 
(increases) took place in all three tests (Tab. 3). The 
greatest difference at the strength capabilities level re-
garded the “deadlift” – from 10 to 25 kg (17.00±5.16) 
and the barbell squat – from 10 to 25 kg (13.86±5.40). 
The slightest changes in results were noted in the fl at 
bench barbell press – from 5 to 15 kg (10.29±3.73). 
Also in the control group, just as in the group supple-
mented with creatine monohydrate, these changes were 
not statistically signifi cant. 

DISCUSSION
The results obtained in the study indicate that de-

spite using supplementation with creatine monohydrate 
in the experimental group, the increase in the results of 
strength tests is greater only in one of the three tests – 
the fl at bench barbell press (difference of 1.71 kg). In 
the remaining two tests – “deadlift” and barbell squat – 
slightly better results after six weeks of the experiment 
were obtained by persons from the control group (the 
ones not taking creatine). These differences, however, 
were statistically insignifi cant in both cases. 

 Using creatine supplementation – as indicated 
in numerous studies (Tomaszewski et al. 2001; Hi-Tec 
2002a,b,c; Kruszewski, Wit 2005; Ambroziak 2006; 
Górski, Gdak 2006) – has a positive effect on the pace 
of development of sports results in strength training. 
Why then after six weeks of the experiment did persons 
not taking creatine achieved higher results of strength 
tests than persons supplemented with creatine monohy-
drate? 

One of the reasons might have been the divi-
sion of the participants of the experiment. Men from 
the control group were younger with a shorter training 
experience and lower body mass. Probably that is why 
they reacted better to a highly differentiated training 
„P-RR-S” scheme than persons with greater experience 
(the experimental group). Non-standard training stim-
uli, interweaving microcycles aimed at the develop-
ment of strength, in which subjects trained with loads 
reaching up to 90-95% of the maximal weight (MW), 
with microcycles in which the loads were lowered to 
45-55% MW, with simultaneous shortening of resting 
periods to 1 minute, infl uenced less experienced body-
builders more favourably.

It is also essential to pay attention to the fact that 
the used training scheme which perfectly refl ects the 
basic principle of bodybuilding training – the principle 
of muscle disorientation (Weider 1993, Kruszewski 
2006) is mainly aimed at the growth of muscle mass. 

The increase in strength is in this case treated as a sec-
ondary effect. 

Another probable reason could be a higher 
sports level of the experimental group. The represen-
tatives of this group were signifi cantly ahead of their 
colleagues from the control group in the results of all 
tests: in the fl at bench barbell press by 27.28 kg, in the 
deadlift by 34.71 kg, and in the barbell squat by 19 kg. 
Thus, probably a higher initial level of the results might 
have determined the lower growth of the results in this 
group in the second series of tests.

 The obtained study results correspond with 
the research by Kruszewski et al. (1999). The author 
studied the changes in selected parameters of motor 
potential and somatic features of powerlifting under 
the infl uence of training loads and creatine supplemen-
tation. Intergroup differences, both in persons taking 
creatine supplementation and in the group not taking 
creatine, were statistically insignifi cant.

Research results available in literature indicate 
the possibility of a wide use of creatine supplementa-
tion – from short-term efforts performed with a maxi-
mal intensity up to long-term ones with low intensity 
(Pazdan 1999, Tomaszewski et al. 2001, Hultman et 
al.2006). Still, the results of these studies, just like in 
our case, are not always clearly convincing. Such a 
situation fully justifi es the necessity to carry out further 
research in this fi eld on numerically larger groups and 
in a longer perspective. The confi rmation of these prac-
tical observations in scientifi c experiments could allow 
using creatine as a signifi cant alternative to banned 
doping.

CONCLUSIONS
1. On the basis of the analysis of the results of 

studying changes in muscle power under the infl uence 
of six-week supplementation with creatine monohy-
drate in men training body-building statistically signifi -
cant differences were not found. 

2. Both in the experimental and the control 
group positive changes in the level of all attempts were 
still achieved. The greatest changes were revealed in 
the control group – the one not using creatine. Such 
a result of the experiment might have been infl uenced 
by the choice of the subjects and too short a period of 
observation. 

3. The obtained study results (due to their ambi-
guity) only indicate certain tendencies. In this respect, 
the necessity to carry our research in this fi eld on a 
larger group of body-builders seems obvious. 
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Annotation. JVC9800 camera using a sentinel site in the tournament 
seven of China’s best athletes in women’s weightlifting snatch fi lming 
techniques, shooting a frequency of 50 cells / s, exposure time 1 
/ 250 s. PEAK video analysis system used for the video shoot for 
processing. Analysis of the athletes in the snatch during the knee angle 
and hip angle, trunk angle and time-varying relationship between the 
curves, revealing the excellent Chinese women’s weightlifting snatch 
the technical characteristics of the athletes. 
Key words: women; weightlifting; snatch; sports biomechanics; 
technical analysis 
Анотація. Ван Сіньна. Китайські жінки у важкій атлетиці - 
біомеханічний аналіз техніки рухів. Представлено результати 
відеозйомок камерою JVC9800 техніки семи кращих спортсме-
нок Китаю в жіночій важкій атлетиці на турнірі. Зйомка прово-
дилась із частотою 50 кадрів/с, час експозиції 1/250с. Для оброб-
ки використалася PEAK відео система аналізу зйомок. Аналіз 
руху спортсменок у змінах кута в колінному й тазостегновому 
суглобах, кута нахилу тулуба, а також часу в різні моменти між 
кривими руху, дозволив визначити кращі оптимальні технічні 
характеристики.
Ключові слова: жінки, важка атлетика, ривок, спортивна біоме-
ханіка, аналіз техніки.
Аннотация. Ван Синьна. Китайские женщины в тяжелой ат-
летике - биомеханический анализ техники движений. Пред-
ставлены результаты видеосъемок камерой JVC9800 техники 
семи лучших спортсменок Китая в женской тяжелой атлетике на 
турнире. Съемка производилась с частотой 50 кадров/с, время 
экспозиции 1/250с. Для обработки использовалась PEAK видео 
системы анализа съемок. Анализ движения спортсменок в из-
менениях угла в коленном и тазобедренном суставах, угла на-
клона туловища, а также времени в различные моменты между 
кривыми движения, позволил определить лучшие оптимальные 
технические характеристики.
Ключевые слова: женщины, тяжелая атлетика, рывок, спортив-
ная биомеханика, анализ техники.
© Wang Xinna, 2009

Introduction 
International Olympic Committee since 1996 

as the Summer Olympic Games women’s weightlifting 
competition will be included in the 2000 Sydney 
Olympics, the women’s weightlifting has been the 
rapid development of the project. Technical action 
weightlifting snatch and clean and jerk at two athletes 
to snatch fast, continuous action will be referred to bar 
Taiwan from weightlifting straight arm movements in 
the head and legs straight, feet standing on a horizontal 
position, maintaining that state of complete stability. 
It is the fi rst weightlifting moves, but it is also a very 
strong technical action, action snatch a direct impact on 
the fi nal results to weightlifting. Into the past several 
decades, experts and scholars at home and abroad to 
adopt more advanced technology research method 
of weight lifting, weight training methods research. 
However, most of the clean technology research, to 
snatch a relatively small technology only for technical 
tests of statistical indicators. Lack of technique 
and movement to reveal the theoretical analysis of 
biomechanics. Therefore, we will snatch technology 
players throughout the process of technical indicators 
and analysis of statistics. 

Research purposes
In this study, in reference to research results 

and experience of our predecessors on the basis of 
the method of using video analysis of China’s best 
athletes in women’s weightlifting competition in the 
technical analysis of movement in order to reveal 
the Chinese women’s weightlifter snatch excellent 
technical features, at the same time strive to IT services 
means there is a new breakthrough for the coaches 
and athletes training for the provision of simple and 
practical, effective means of testing scientifi c training. 
Weightlifting snatch of biomechanical characteristics 
of movement to explore and study the level of play for 
them to provide research and technology protection. 

Research results
To participate in the National Championship 

in 2007, the women’s snatch at all levels to carry out 
performance analysis of the fi rst athletes, the basic 
conditions in Table 1.

Table 1 
The basic situation of the study

Name snatch-level results
Yang Lian 48kg 96 kg
Xiong Li 53kg 98kg
Jiang Jingjing 58kg 98kg
ShuJiean 63kg 110kg
LuLisha 69kg 118kg
SunRuiping 75kg 75kg
Zhang Zheng 75+kg 131kg

Stages of Action 
In order to facilitate the scientifi c, technical and 

detailed analysis of the snatch action, this action also 
in this study is divided into fi ve stages. (1) preparatory 
stages: from the athletes to grasp barbell chest natural 
legs open ready to bell. (2) to bell stages: from the 
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barbell from the start to the largest extensor moment 
(the maximum angle of knee joint) end of the extension 
to the so-called bell action. The largest angle from the 
knee extensor moment to moment cited the largest 
knee (knee angle minimum) concluded that the cited 
reference bell knee action. (3) force phase: the knee 
joint angle of knee cited the greatest moments from 
the beginning to the barbell at all times to maximize 
the speed of the end of that phase of the largest force. 
(4) Squat support phase: the maximum speed from the 
barbell to the barbell at all times the highest point of 
the end. (5) rose stages: from the squat to stand up to 
all the body. 

Barbell snatch the process of vertical velocity 
and physical focal point for the study on the relationship 
between joint angle 

Projects in the weightlifting snatch technique, 
the athletes body hip angle, knee angle change on the 
success or failure of actions and the vertical bar has a 
direct impact speed. 

Knee angle curve over time 
Analysis of samples found in the snatch 

technique, off from the barbell to the barbell until then 
athletes, athletes knee angle curve over time showed 
two peaks plus one valley (see Figure 1-7), two peaks 
corresponding to force the two athletes, a trough primers 
corresponding knee action athletes. 

Fig.1. Yang Lian knee angle in time of curve

Fig.2. Xiong Li knee angle in time of curve

Knee technology primers snatch technique is 
very important, citing knee action is in place to affect 
a large extent after the completion of action. The fi rst 
of two peaks with the athletes and the speed of force to 
accelerate the increase in the slope of the corresponding, 
when the knee angle of the fi rst two peaks in maximum 
speed reached the maximum value. From the test data 
can be seen from the perspective of six athletes were 
extensor 168.5 degrees, 175 degrees, 163.6 degrees, 
161 degrees, 158.7 degrees, 157.9 degrees, 160.6 

degrees, extension in place, and action to complete than 
good leg strength brought into full play, directly for the 
second time a force fully prepared to do. 

Fig. 3. Jiang Jingjing knee angle in time of curve

Fig. 4. Shu Jiean knee angle in time of curve

Fig. 5. Lu Lisha knee angle in time of curve

Fig. 6. Sun Ruiping knee angle in time of curve

Fig. 7. Zhang Zheng knee angle in time of curve

Hip angle curve over time 
Can be found from Figure 8-14, in the snatch 

move the completion of the technical process, the 
athlete’s hip joint angle changes with the passage of 
time is always increasing, only a peak, that is, the second 
force in the Department. In the entire hip joint angle 
changes in snatch action is very large, reaching about 
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150 degrees. The adequacy of the hip extension has 
become the second force to measure the effectiveness 
of a standard. Through the study found that the time 
to open the hip joint will affect the completion of 
the entire movement. Snatch of elite athletes for the 
technical performance of the fi rst stage of the main 
force to complete action on extensor, trunk changed 
little action until the beginning of primers knee and hip 
was quickly opened. 

Fig.8. Yang Lian hip angle in time of curve

Fig. 9. Xiong Li hip angle in time of curve

Fig.10. Jiang Jingjing hip angle in time of curve

Fig. 11. Shu Jiean hip angle in time of curve

Fig.12. Lu Lisha hip angle in time of curve

From Figure 6 in the hip joint angle curve over 
time can be seen, from off the bar to force the fi rst 
stage, the rate of change of hip joint angle smaller than 
curve More gentle. The force from the fi rst force to the 
second end of the beginning of this stage, the rate of 
change of hip joint angle larger on the hip movement in 

the snatch force the second phase play a major role. We 
can see that the center vertical barbell velocity knee in 
place from the beginning of primer to the second force 
the pace of the end of this stage the rate of change of 
the largest centers barbell vertical velocity, knee angle 
and the angle between the hip at the same time, made 
in the second power stage of the athletes knee and hip 
joints fully extended is the greatest weight to enhance 
the speed of the main factors.

Fig.13. Sun Ruiping hip angle in time of curve

Fig.14. Zhang Zheng hip angle in time of curve

Trunk angle curve over time 
Trunk angle is the hip joint with the shoulder 

of the two-point connection with the horizontal angle. 
The point of view may reveal the athletes in the trunk 
during the snatch technique of pitching situation. 
From the trunk angle curve over time can be seen(see 
Figure 15-21), the trunk angle fi rst and then gradually 
increased to reduce. 

Fig. 15. Yang Lian trunk angle in time of curve

Mainly due to the weight force of the fi rst phase 
to be completed by the extensor movements, the trunk 
can not be stressed too early, so the leg strength in 
order to give full play to the very beginning, however, 
reduced the trunk angle. Citation knee action from the 
beginning to the end of the second force this stage, the 
trunk angle increase is due to the development of hip 
joint force to fi ght the reasons. This is hip once again 
the second time in the weight lifting force plays an 
important role. 
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Fig.16 Xiong LI trunk angle in time of curve

Fig.17. Jiang Jingjing trunk angle in time of curve

Fig. 18. Shu Jiean trunk angle in time of curve

Fig.19. Lu Lisha trunk angle in time of curve

Fig. 20. Sun Ruiping trunk angle in time of curve

Fig. 21. Zhang Zheng trunk angle in time of curve

Conclusion 
By studying the body posture angle and the 

relationship between technology found in the snatch, 
snatch technique in the process, the knee angle changes 
over time double peaks: the hip joint angle changes 
with time curve for the increasing trend, showing a 
single peak; trunk angle changes over time laughing 
stock of the performance for the fi rst increase in a 
single peak curve. Bell to the main course of action 
to be completed by the extensor, trunk changed little 
action until the beginning of primers knee and hip was 
quickly opened.

Prospects for further research
Athletes in the snatch, the focus of the 

movement of the body, physical characteristics of 
the various sectors of the movement, muscle strength 
characteristics of barbell trajectory of the movement 
have a certain impact on technology. This will be the 
focus of future research. In addition, further study of 
elite athletes from different countries the technical 
architecture of the characteristics of action between the 
same points with different point.
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