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Анотації:
Показано напрямки засвоєння 
та використання методів само-
регуляції в практичній діяльності 
вчителів фізичної культури. Са-
морегуляція позитивно впливає 
на забезпечення психологічного 
захисту від психотравмуючих 
факторів. Навчання саморегуля-
тивним діям у студентські роки 
привело молодих фахівців до 
змін особистісних утворень. Це 
дало можливість здійснювати 
керування психоемоційною сфе-
рою. Усвідомлене використання 
методів та прийомів саморегу-
ляції сприяє збільшенню показ-
ників мобілізуючих компонентів 
психіки.

Ровный А.С., Голенкова Ю.В. Исследова-
ние эффективности использования само-
регуляции в управлении психическими 
функциями в практической деятельности 
учителей физической культуры. Показа-
ны направления усвоения и использования 
методов саморегуляции в практической дея-
тельности учителей физической культуры. 
Саморегуляция положительно влияет на обе-
спечение психологической защиты от психо-
травмирующих факторов. Обучение саморе-
гулятивным действиям в студенческие годы 
привело молодых специалистов к изменениям 
личностных образований. Это дало возмож-
ность осуществлять управление психоэмоци-
ональной сферой. Осознанное использование 
методов и приемов саморегуляции оказывает 
содействие увеличению показателей мобили-
зующих компонентов психики.

Rovniy A.S., Golenkova Y.V. The Study 
to effi ciency of the self-regulation use 
in management psychic function in 
practical activity of the teachers of the 
physical culture. Directions of master-
ing and use of methods of self-regulation 
in practical activity of teachers of physical 
culture are rotined. Self-regulation posi-
tively infl uences on providing of the psy-
chological protecting from psychological 
injuring factors. Teaching self-regulation 
actions in student years brought young 
specialists over to the changes of person-
ality educations. It enabled to carry out a 
management a psychological emotional 
sphere. The realized use of methods and 
receptions of self-regulation is rendered 
by an assistance the increase of indexes 
of mobilizable components of psyche.
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Вступ. 1

Діяльність вчителя фізичної культури представляє 
собою інтегральний трудовий процес, який включає в 
себе різні форми роботи [1;2]. Специфіка праці вчите-
ля фізичної культури полягає у поєднанні фізичного 
навантаження, психічної напруги та впливів факторів 
зовнішнього середовища. Успішність професійної ді-
яльності залежить, насамперед, від професійної під-
готовки людини. Але використання знань на практиці, 
які супроводжуються психічною та емоційною напру-
гою, веде у молодих фахівців до зниження мотивації у 
педагогічній діяльності, що, в свою чергу, ускладнює 
виконання професійних обов’язків.

 Відсутність вмінь використовувати прийоми само-
регуляції може привести до розвитку цілого спектру 
несприятливих функціональних станів. Характерни-
ми для педагогічної діяльності являються втома, пси-
хічна напруга, стрес, емоційна напруга [6]. Тривале 
відчуття цих станів обумовлює виникнення комплек-
су психосоматичних захворювань та незадоволення 
працею [5]. В сучасних дослідженнях комплекс дано-
го роду був названий «феноменом вигорання». 

Дослідження особистісних особливостей студен-
тів педагогічних навчальних закладів факультетів 
фізичної культури показало, що для більшості з них 
характерна недостатня усвідомленість життєвого пси-
хологічного досвіду, дискретність та схематичність 
уявлень про себе та майбутню професійну діяльність, 
що обумовлено недостатнім розвитком рефлексивних 
механізмів як одним з факторів [3;4;7].

Таким чином, проблема профілактики несприятли-
вих функціональних станів та усвідомленого форму-
вання оптимальних для педагогічної діяльності станів 
1 © Ровний А.С., Голенкова Ю.В., 2009

полягає в проблемі розвитку особистості. Головним 
рішенням даної проблеми має стати удосконалення 
процесу та механізмів особистісної саморегуляції.

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Харківського національного педагогічного універси-
тету імені Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - вивчення ефективності ви-

користання методів саморегуляції у практичній діяль-
ності учителів фізичної культури на здатність керува-
ти своїми психічними функціями.

Завдання дослідження:
1. Дослідити рівень психологічного захисту вчителів 
фізичної культури, які протягом навчально-
го року використовували прийоми та методи 
саморегуляції.

2. Здійснити порівняльний аналіз впливу прийомів 
саморегуляції на мобілізуючі компоненти психіки 
молодих фахівців з фізичної культури та студентів 
факультету фізичної культури.
Організація та методи дослідження. Досліджен-

ня було проведено на базі факультету фізичної куль-
тури Харківського національного педагогічного уні-
верситету імені Г.С.Сковороди. В експерименті брали 
участь 40 вчителів фізичної культури, які працюють 
протягом року в ЗОШ. Вони були поділені на 2 групи: 
експериментальна (20 чоловік)- колишні студенти, які 
вивчали прийоми саморегуляції та використовували 
їх протягом навчального року в школі; контрольна 
група (20 чоловік) – також колишні студенти, які не 
засвоювали прийоми саморегуляції. Вік учасників до-
слідження 21-23 років.

Вчителі фізичної культури використовували при-
йоми та методи саморегуляції на протязі учбового 
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року. Рівень психологічного захисту вчителів було пе-
ревірено за допомогою методики «Діагностика рівня 
емоційного вигорання» В.В. Бойко. Для проведення 
порівняльного аналізу мобілізуючих компонентів пси-
хіки молодих фахівців та студентів застосовувались 
анкети «СУПОС-8».

Результати дослідження.
З метою перевірки гіпотези, що засвоєння та ви-

користання прийомів та методів саморегуляції буде 
допомагати вчителям фізичної культури в керуванні 
своїми психічними функціями, було проведено дослі-
дження механізму психологічного захисту в формі по-
вного або часткового виключення емоцій у відповідь 
на психотравмуючі впливи.

Отримані дані показали цікаві зміни у досліджу-
ваних молодих фахівців. Перший симптом «тривога 
та депресія» у першій фазі «Напруга» був виражений 
у представників контрольної групи. Тільки у 10,2 % 
вчителів фізичної культури він не склався, хоча у 35,4 
% він був на стадії формування, у 41,7 % - він по-
вністю склався, а у 18,9 % - цей симптом домінував 
(табл.1).

У той час у молодих фахівців експериментальної 
групи були інші показники: у 50,7 % вчителів цей симп-
том не склався, а у 49,3 % він тільки складався. Тобто 
група вчителів, яка не використовувала засоби саморе-
гуляції, мала високий рівень тривоги та депресії.

Наступний симптом цієї фази «загнаність у кліт-
ку» у досліджуваних групи контролю був більш вира-
женим, ніж у фахівців експериментальної групи. Так, 
у 20,8 % групи контролю він не склався, а в експери-
ментальній групі у 64,2 % досліджуваних. Симптом, 
що складався був у 19,1% в контрольній групі та у 
35,8 % - в експериментальній. У вчителів контрольної 
групи у 43,3 % цей симптом склався, а у 16,6 % став 
домінувати. Ці данні вказують на наявність у дослі-
джуваних контрольної групи почуття загнаності, без-
порадності у своїй професійній діяльності.

Симптом «невдоволеність собою» на 100 % не 
склався у фахівців експериментальної групи. Це озна-
чає, що ці люди задоволені собою та своєю роботою в 
якості вчителя фізичної культури. В контрольній групі 
у 17,8 % досліджуваних симптом не склався; симп-
том, що складається був у 38,1 %, а у 43,2 % він був 
повністю складеним. Тобто, у вчителів контрольної 
групи яскраво проявлена незадоволеність викладаць-
кою діяльністю. Показники симптому «переживання 
психотравмуючих обставин» аналогічні попереднім 
показникам (рис.1).У представників експерименталь-
ної групи не склався у 64,4 %, почав складатися у 35,6 
%. В контрольній групі третина фахівців емоційно пе-
реживають психотравмуючі обставини.

Отримані дані свідчать про те, що молоді вчителя 
з групи контролю в своїй трудовій діяльності відчу-
вають суттєву психоемоційну напругу. Представники 
експериментальної групи досить непогано справля-
ються з емоційною напругою, що є результатом від-
працьованого механізму психологічного захисту.

Друга фаза «Резистенція» - центральна в процесі 
розвитку стресорних реакцій. Перший симптом «неа-
декватне вибіркове емоційне реагування» у досліджу-

ваних експериментальної групи не склався у 50,8 %, а 
складається у 49,2%. У той час у фахівців контрольної 
групи симптом склався у 13,1 %, складається у 29,0%, 
а склався у 57,0 % (табл. 1). Тобто половина вчителів з 
групи, де не використовували прийоми саморегуляції, 
мали неадекватні емоційні реакції. 

Симптом «емоційно-моральної дезорієнтації» у 
молодих фахівців експериментальної групи не склав-
ся у 65,6 %, склався у 36,1 %. В контрольній групі 
у 11,7 % досліджуваних симптом не склався, у 36,7 
% - складається, повністю склався у 51,6 %. Тобто, 
більш половини молодих фахівців даної групи мали 
емоційно-моральну дезорієнтацію. Аналіз показників 
симптомів «розширення сфери економії емоцій» та 
«редукція професійних обов’язків» показав, що більш 
третини оптантів з групи контролю слабо керують 
своїми емоційними реакціями, не вміють дозувати та 
економно витрачати енергетичні ресурси та мають не 
повне уявлення про свої професійні обов’язки.

Третя фаза «Виснаження» має 4 симптоми. Пер-
ший з них «емоційний дефіцит» у половини представ-
ників експериментальної групи не склався (у 52,3 %), 
а в 47,7 % фахівців цей симптом такий, що склада-
ється (табл. 1). Вчителі контрольної групи у реакціях 
психологічного захисту не могли повноцінно регулю-
вати свої емоційні прояви.

Симптом «емоційна відстороненість»серед оптан-
тів експериментальної групи у 66,1 % не склався, а в 
33,9 % був на етапі формування. В контрольній групі 
у 19,5 % він не склався, складається у 41,4 %, а склав-
ся повністю у 39,1%. Аналіз симптому «особистісна 
відстороненість» показав, що великий відсоток дослі-
джуваних контрольної групи мали в своїх психічних 
реакціях емоційну та особистісну відстороненість, 
котра негативно впливає на ефективність захисних 
реакцій при різного роду напруги психіки.

Симптом «психосоматичні та психовегетативні 
порушення» в контрольній групі вчителів не склався 
у 5,4%, складається у 66,9%, у 27,7% - склався. При 
цьому у 83,6 % він не склався, а у 16,4 % - складаєть-
ся. Зрозуміло, що у досліджуваних експериментальної 
групи психосоматичних та психовегетативних пору-
шень було значно менше, ніж у їхніх колег з контроль-
ної групи. Фаза «Виснаження» показала, що кількість 
молодих фахівців контрольної групи мали психоемо-
ційне виснаження в своїй трудовій діяльності.

Аналізуючи в цілому всі показники по фазам син-
дрому емоційного вигорання слід підкреслити, що по-
казники досліджуваних контрольної групи вказують 
на слабкість захисних психоемоційних механізмів. 

З метою перевірки впливу прийомів саморегуляції 
на мобілізуючі компоненти психіки молодих фахівців 
були використанні анкети «СУПОС-8».

Як показали дані, мобілізуючі компоненти у до-
сліджуваних, які займалися саморегуляцією за рік 
професійної діяльності зростають з 63 балів до 93 ба-
лів. У той же час компоненти демобілізуючі психічні 
функції зменшились від 39 до 14 балів(Рис.1). 

Молоді фахівці, які не використовували прийоми 
саморегуляції, наприкінці півріччя мали достатньо 
високий рівень показників мобілізуючих компонентів 
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Таблиця 1.
Дані по фазам «Напруга», «Резистенція», «Виснаження» 
у представників контрольної та експериментальної груп

Група

Симптоми «вигорання» Сума показників 
симптомів

Напруга

Фаза напруги
Тривога та 
депресія

«Загнаність у 
клітку»

Невдоволеність 
собою

Переживання 
психотравмуючих 

обставин
К 12,7 ** 12,0** 11,8** 10,2** 46,7±
Е 7,3* 5,6** 4,6* 5,9* 23,4 - 

Резистенція
Фаза 

резистенції

Неадекват-
не вибіркове 
емоційне 
реагування

Емоційно-
моральна 

дезорієнтація

Розширення 
сфери економії 

емоцій

Редукція 
професійних 
обов’язків 

К 10,7** 12,0** 12,3** 11,6** 46,6±
Е 6,1* 6,1* 5,5* 6,3* 24,0-

Виснаження
Фаза висна-

ження
Емоційний 
дефіцит

Емоційна 
відстороненість

Особистісна 
відстороненість 

Психосоматичні 
та психовегета-
тивні порушення 

К 12,2* 12,8** 13,3** 13,0** 51,3±
Е 6,5* 5,9* 6,3* 6,7* 25,4-

Примітка: *- симптом, що не склався; **- симптом, що складається;
          ***- симптом, що склався;- - фаза, яка не сформувалась; 
          ± - фаза, яка на стадії формування; + - фаза, яка була сформована.

Рис.2. Дані про співвідношення мобілізуючих та демобілізуючих компонентів 
психіки вчителів фізичної культури контрольної групи.

Рис.1. Дані про співвідношення мобілізуючих та демобілізуючих компонентів 
психіки вчителів фізичної культури експериментальної групи.
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(53 бали), але наприкінці року вони зменшилися до 24 
балів, а демобілізуючи компоненти , навпаки, збіль-
шилися з 57 до 88 балів (рис.2).

Таким чином, можна констатувати, що попереднє 
навчання та використання прийомів і методів само-
регуляції в практичній діяльності вчителів фізичної 
культури, забезпечує оптимізацію їхніх психічних 
функцій, створює умови для проявлення психічного 
спокою, відчуття сили та енергії.

Проведений аналіз даних мобілізуючих та демобі-
лізуючих компонентів у студентів та молодих фахів-
ців виявив, що використання саморегуляції у групі 
вчителів надало більш дійовий вплив на мобілізацію 
їхньої психіки до трудової діяльності, ніж у студентів 
(Табл. 1).

Отримані дані свідчать про те, що використання 
прийомів саморегуляції вчителями фізичної культури 
ефективно та мотивація використання методів само-
регуляції вчителями більш усвідомлене, ніж у студен-
тів. Молоді фахівці, які засвоїли методи саморегуля-
ції у студентські роки та використовували їх у своїй 
практичній діяльності, оволоділи ними краще, ніж 
студенти.

Висновки:
1.Використання методів саморегуляції студента-
ми в процесі навчання сприяє зберіганню більш 
стабільного психоемоційного стану, забезпечен-
ню психологічного захисту від психотравмуючих 
факторів та успішності в своїй трудовій діяльності. 

2. Усвідомлене використання методів та прийомів 
саморегуляції вчителями фізичної культури сприяє 
збільшенню показників мобілізуючих компонентів 
психіки, що створює умови для проявлення 
психічного спокою, відчуття сили та енергії.
Подальші дослідження передбачається провести в 

напрямку вивчення інших аспектів впливу методів са-
морегуляції на формування особистості майбутнього 
вчителя фізичної культури.

Таблиця 2.
Порівняльні дані про мобілізуючи та демобілізуючи компоненти у студентів та вчителів фізичної культури

Студенти Вчителі фізичної культури
(молоді фахівці)

Мобілізуючи
компоненти

Демобілізуючи
компоненти

Мобілізуючи
компоненти

Демобілізуючи
компоненти

а б а б в г в г
65 86 34 21 63 93 39 14

 Примітка: а – початок семестру; б – кінець семестру;
             в – після 6 місяців;  г – після 12 місяців.
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