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Аннотации:
Обґрунтовано важливість включення 
етапу домашньої реабілітації до ком-
плексних реабілітаційно-відновних 
технологій та програм для дітей 
4-7 років. Обґрунтування наведено з 
теоретичної та практичної точок зору. 
Визначено орієнтовний зміст програ-
ми домашньої реабілітації для даного 
контингенту дітей. Програми повинні 
забезпечити вплив на двох рівнях: 
місцевому та загальному; на рівні 
дихальної та імунної систем. Наведено 
аналіз програм домашньої реабілітації 
дітей. Представлено дані про готовність 
більшості батьків займатися вдома з 
дітьми. 

Арешина Ю.Б. Содержание про-
грамм домашней реабилитации для 
детей 4 - 7 лет, больных на рецидив-
ный бронхит. Обоснована важность 
включения этапа домашней реабили-
тации в комплексные реабилитацион-
ные восстановительные технологии и 
программы для детей 4 - 7 лет. Обо-
снование приведено с теоретической и 
практической точек зрения. Определе-
но ориентировочное содержание про-
граммы домашней реабилитации для 
данного контингента детей. Программы 
должны обеспечить влияние на двух 
уровнях: местном и общем; на уров-
не дыхательной и иммунной систем. 
Приведен анализ программ домашней 
реабилитации детей. Представлены 
данные о готовности большинства ро-
дителей заниматься с детьми дома.

Areshina U.B. Maintenance of the pro-
grams of home rehabilitation for the 
children of 4 - 7 years old, patients on 
a recurrent bronchitis. Importance of in-
cluding of the stage of home rehabilitation 
is grounded in complex rehabilitation res-
toration technologies and programs for 
the children of 4 - 7 years old. A ground is 
resulted from the theoretical and practical 
points of view. Reference maintenance 
of the program of home rehabilitation is 
certain for this contingent of children. The 
programs must provide infl uence on two 
levels: local and general; at the level of 
the respiratory and immune systems. The 
analysis of the programs of home rehabil-
itation of children is resulted. Most given 
about readiness parents are presented to 
read with the children of house.

Ключевые слова:
діти, рецидивний бронхіт, домашня 
реабілітація, програма.

дети, рецидивирующий бронхит, до-
машняя реабилитация, программа.

children, recurrent bronchitis, home reha-
bilitation, program.

Зміст програм домашньої реабілітації для дітей 4-7 років, 
хворих на рецидивний бронхіт

Юлія Арєшина
Інститут фізичної культури

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Вступ. 1

За даними епідеміологічних досліджень, з 1998 
до 2008 року кількість пульмологічних захворювань 
у дітей збільшилася у 3,6 рази. Зростання їх 
розповсюдженості відбулося переважно за рахунок 
гострих та рецидивних форм патології дихальних 
шляхів. Серед даної групи захворювань одне з 
чільних місць належить бронхітам. Вони входять до 
групи найчастіших причин, з яких звертаються до 
педіатрів.

Однією з даної групи патологій, які є цікавими для 
дитячих пульмонологів, є рецидивний бронхіт (РБ). 
Є відомості, що з віком може відбутися перетворення 
цього захворювання на більш тяжкі – бронхіальну астму 
(БА) або хронічний бронхіт (ХБ) [1]. У економічно 
розвинених країнах проблема боротьби з хронічними 
респіраторними захворюваннями (ХРЗ), до яких 
відносять, зокрема, БА та ХБ, є однією з пріоритетних 
проблем медицини та фізичної реабілітації, тому що 
якість життя пацієнтів, які мають дані захворювання є 
низькою, що становить загрозу благополуччю країни 
в цілому [5; 6]. Звісно, захворювання на РБ у дитячому 
віці – не є єдиною причиною появи ХРЗ, проте кожна 
можливість зменшити розповсюдженість даної групи 
захворювань є важливою, оскільки дані статистики не 
є заспокійливими. Так, згідно даних ВОЗ, у 2005 році 
від ХРЗ у всьому світі загинуло 4 млн. людей, якщо ж 
не вжити спеціальних заходів, то у наступні 10 років 
смертність зросте на 30% [6].

Згідно сучасним уявленням, рецидивний бронхіт 
(РБ) – це захворювання бронхів із повторенням епі-
зодів гострого бронхіту, які повторюються 2-3 рази на 
рік протягом 1-2 років і протікають на фоні гострих 
респіраторних інфекцій. Тривають вони 2 тижні і 
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більше. У періоді ремісії наявні порушення імунної 
та ендокринної систем [4]. РБ зустрічається у дітей 
різного віку, але найчастіше – у періоді від 4 (3) до7 
(8) років. Суттєвим э той факт, що у дітей з РБ пору-
шується як місцевий імунітет (тобто імунітет власне 
дихальних шляхів, бронхіального дерева), так і імун-
ний захист усього організму, який уже не в змозі за-
безпечити стійкість до мікробної агресії [3]. Тобто під 
час розробки реабілітаційних технологій та програм 
обов’язково повинна приділятися увага зміцненню за-
гального імунітету та імунітету дихальних шляхів.

Проблемою імунореабілітації дітей при РБ займа-
лися такі автори, як Ю.К. Больбот, С.В. Аліфанова, 
Л.Ш. Дудченко, В.В. Лейкіна та ін. Ними було дослі-
джено та розроблено особливості використання ряду 
фармакологічних препаратів з метою підвищення іму-
нітету у дітей з РБ, доведено ефективність їх засто-
сування. Проте проблема використання натуральних 
засобів з метою підвищення імунітету ними не роз-
глядалася.

Щодо розробок відновлювальних технологій та 
програм, які базувалися б на природних засобах, то 
слід зазначити, що вони існують, але призначені або 
здебільшого для більш широкого контингенту – дітей, 
які часто та довго хворіють (ЧДХ) на респіраторні за-
хворювання (О.М. Мятига, 2004). Тобто, мало врахо-
вуються особливості основного захворювання, на які 
особливо можна було б звернути увагу під час про-
ходження курсу фізичної реабілітації при лікуванні у 
стаціонарі та під час домашніх занять з батьками. 

Разом з тим існують спеціальні програми з ЛФК 
для підлітків із бронхітами та пневмоніями (В.С. Че-
пурна, 2003). Для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку, які страждають на РБ, таких програм 
або технологій не розроблено.
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Важливою проблемою є розробка адекватних тех-
нологій відновлення здоров’я дітей з РБ з урахуван-
ням синдромно-патогенетичного принципу на під-
ставі загальнометодологічного підходу до фізичної 
реабілітації даної категорії реабілітантів [5]. 

Одним із суттєвих невивчених моментів залиша-
ється відсутність чітко структурованих програм для 
дітей з респіраторними захворюваннями, зокрема РБ. 
Подібні програми мають залучати дитину, яка страж-
дає на РБ, до процесу оздоровлення у різних умовах, 
у яких вона може перебувати: стаціонар лікарні, до-
шкільні освітньо-виховні заклади, домашнє середови-
ще. І якщо у перелічених вище наукових дослідженнях 
і наводяться певні дані щодо реабілітації (фізичної чи 
медикаментозної) дітей в умовах лікарень, у шкіль-
них чи дошкільних освітніх закладах, оздоровлення 
на санаторно-курортному етапі реабілітації (О.О. Га-
лаченко, 2008), то про використання домашньої реабі-
літації як одного з найважливіших факторів впливу на 
дітей з РБ не йдеться.

Робота виконана за планом НДР кафедри фізич-
ної реабілітації Інституту фізичної культури СумДПУ 
ім. А.С. Макаренка за темою «Теоретико-методологічні 
та організаційно-методичні проблеми здоров’я, фізич-
ної реабілітації та корекційної педагогіки».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є визначення потреби у ді-

тей, які страждають на РБ, та їх батьків у програмах 
домашньої реабілітації, а також визначення змісту та 
структури таких програм.

Організація дослідження. З метою визначення ста-
ну розвитку домашньої реабілітації у родинах у дітей, 
які страждають на РБ, було проведено опитування та 
анкетування.

Опитування проводилося серед батьків дітей 4-7 
років, хворих на РБ, які перебувають на стаціонарно-
му лікуванні у пульмонологічному відділенні Сум-
ської обласної дитячої клінічної лікарні (всього 78 
осіб). При опитуванні пропонувалося відповісти на 
такі питання:
чи виконуються оздоровчі процедури вдома, якщо • 
так – то наскільки регулярно та які саме;
чи хотіли б батьки отримувати після проведеного • 
курсу фізичної реабілітації додатково методичні 
рекомендації для домашньої реабілітації у вигляді 
брошур та підтримувати контакт з реабілітологом.
Анкетування проводилося на базі Сумського спеці-

ального дошкільного навчального закладу (ясла-сад) 
№20 «Посмішка» серед батьків дітей 5-6 років, які 
часто та тривало хворіють (серед них 23 дитини, які 
мають РБ). Анкети включали, зокрема такі питання:
чи проводяться у сім’ї заходи щодо запобігання за-• 
хворювань дихальних шляхів;
якщо подібні заходи проводяться, то наскільки регу-• 
лярно і що включають;
чи потрібні батькам домашні програми для занять з • 
дітьми, які мають РБ;
чи готові батьки до систематичного виконання до-• 
машніх реабілітаційно-оздоровчих процедур та 
співпраці з реабілітологом.

Результати дослідження. 
Під час проведення опитування були отримані такі 

дані. Усі опитувані відповіли, що перебувають на ста-
ціонарному лікуванні не вперше та кожного разу їм 
призначають курс фізичної реабілітації.

З метою підтримання нормального стану здоров’я 
дитини спеціальних заходів вживають 55 опитуваних 
батьків (70,5 %). З них користуються природними за-
собами оздоровлення – 32 опитуваних (41 % від за-
гальної кількості опитаних), при чому 25 осіб (32,1 %) 
стверджують, що виконують оздоровчі рекомендації 
постійно. 23 чоловіки з опитуваних (29,5 %) викорис-
товують переважно фармакологічні препарати з ме-
тою зміцнення імунітету у період розповсюдженості 
респіраторних захворювань (восени та навесні), до за-
гартування, масаж та фізичні вправи використовують 
епізодично.

Висловили побажання отримувати програми для 
проведення елементарних реабілітаційних процедур 
вдома 72 опитуваних (92,3 %), з них 28 осіб (35,9 %) 
мають досить обмежене уявлення про особливості 
використання та оздоровчі ефекти засобів фізичної 
реабілітації при РОБ у дітей. Ті ж 72 опитуваних ви-
словили готовність займатися вдома проведенням 
реабілітаційно-оздоровчих заходів. 6 опитуваних 
(15,4 %) зайняли нейтральну позицію щодо отриман-
ня подібних програм, при цьому ніхто з опитаних не 
висловив відверто негативного ставлення до даної 
пропозиції. 

В результаті анкетування, проведеного серед бать-
ків дітей які мають РБ, були отримані наступні відпові-
ді. Заходи, спрямовані на підтримання належного ста-
ну здоров’я у дітей, проводять постійно та регулярно 
у 12 родинах (52,2 %), виключно у осінньо-зимовий та 
зимово-весняний період - у 7 родинах (30,4 %), прово-
дять такі заходи зрідка у 2 родинах (8,7 %), повністю 
покладаються на поради лікарів щодо лікування дити-
ни (переважно медикаментозне лікування) також у 2 
родинах (8,7 %).

Зміст оздоровчо-реабілітаційних процедур вклю-
чає ряд популярних методів від вживання вітамінів та 
природних речовин, які мають протизастудні власти-
вості (часник, цибуля) до фізіотерапії та санаторно-
курортного лікування. Не відповіли на питання щодо 
змісту оздоровчо-реабілітаційних заходів, хоча й 
зазначили, що проводять їх 5 осіб (21,7 %). Цікаво, 
що жоден з опитаних батьків не відмітив в арсеналі 
домашніх відновних процедур виконання фізичних 
вправ, проведення елементарних процедур масажу та 
дотримання належних харчових звичок (обмеження 
вживання певних продуктів).

Щодо наявності потреби у програмах домашньої 
реабілітації були отримані наступні дані. Відповіли 
на запитання позитивно 19 батьків (82,6 %). Вони 
висловили своє бажання проводити вдома оздоровчі 
процедури за можливості контакту з реабілітологом. 
Висловили своє небажання отримувати подібні про-
грами 4 батьків (17,4 %), при чому двоє з них вдаються 
до нечастого проведення оздоровчо-реабілітаційних 
процедур, один опитуваний повністю покладається на 
призначення лікарів, а ще один стверджує, що дитина 
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приймає біологічно активні добавки відомої фірми з 
метою профілактики респіраторних захворювань.

Отримана інформація свідчить про низьку обізна-
ність батьків дітей, хворих на РОБ, у сфері оздоровлен-
ня та фізичної реабілітації; недостатню інформованість 
їх щодо використання натуральних засобів відновлення 
та підтримання здоров’я своїх дітей; невисоку ефектив-
ність реабілітаційних процедур, які проводяться під час 
перебування дитини на стаціонарному лікуванні, з точ-
ки зору попередження рецидивів РБ; наявність потреби 
у проведенні роз’яснювальних бесід щодо правил ви-
користання та позитивних ефектів процедур фізичної 
реабілітації, а також наданні конкретних практичних 
рекомендацій для домашніх занять.

Тож, переконавшись у необхідності створення спе-
ціальних програм домашньої реабілітації для дітей, 
які страждають на РБ, було розроблено орієнтовну 
домашню програму, яка включає коло натуральних 
засобів. При розробці програми було враховано не-
достатні знання батьків у сфері застосування таких 
потужних засобів оздоровлення, як фізична культура, 
масаж, дієтотерапія. 

Розроблена орієнтовна програма домашньої реа-
білітації для дітей з РБ містить блок-схему програми 
та короткі теоретичні відомості про особливості пе-
ребігу захворювання, його можливі наслідки для по-
дальшого життя дитини за відсутності цілеспрямова-
них реабілітаційно-оздоровчих впливів, а також про 
засоби, які було включено до даної програми, мож-
ливості їх саногенетичного впливу при РБ. Доступно 
для пересічного мешканця обґрунтовано необхідність 
використання представлених засобів. Після цього на-
ведено докладні практичні рекомендації щодо вико-
ристання кожного із природних засобів, які входять до 
змісту програми. Наприкінці програми на окремому 
аркуші надано контактну інформацію реабілітолога, 
до якого батьки можуть звернутися за роз’ясненнями 
та додатковою інформацією щодо використання 
реабілітаційно-оздоровчих засобів для дитини з РБ.

Розглянемо природні засоби, які є складовими 
програми домашньої реабілітації для дітей з РБ. Тож, 
програма містить 4 розділи-блоки:
Лікувальна фізична культура (ЛФК)1. , яка включає 
короткі розминочні комплекси, вправи для розви-
тку серцево-судинної та дихальної систем, фізичні 
вправи хатха-йоги (асани), дихальні вправи хатха-
йоги. Особливістю практичних рекомендацій, на-
даних для виконання вправ ЛФК є використання 
особливого виду дихання, який полягає у вольовій 
ліквідації глибокого дихання (за К.П. Бутейком), 
особливо під час розминки, виконання асан та ди-
хальних вправ хатха-йоги. Іще однією важливою 
складовою комплексів ЛФК є вправи, запозичені з 
цигун-терапії, які допомагають нормалізувати енер-
гетичний баланс у тілі людини.
Загартування2. , яке використовується у вигляді міс-
цевих загартовуючих процедур, спрямованих на 
стопи. Такий вибір пояснюється тим, що, по-перше, 
згідно індивідуальній конституції кожної людини 
(яку визначають східні фахівці у сфері оздоровлен-
ня), не всім підходять інтенсивні холодові процеду-

ри, навіть за умови дотримання всіх відомих прин-
ципів загартування. А по-друге, побоюваннями 
батьків застосовувати загальні процедури із загар-
товуванням холодом. Тому запропонувавши саме 
місцеві процедури, ми прагнули підвищити частку 
батьків, які залучать своїх дітей до загартування.
Су-джок терапія.3.  Це метод, розроблений південно-
корейським вченим, професором Пак Чже Ву, поля-
гає у забезпеченні цілеспрямованого впливу на спе-
ціальні рефлекторні зони кисті та стопи, пов’язані 
з певними органами та ділянками тіла [7]. У роботі 
з дітьми застосовувалися тільки рефлекторні зони 
кисті з метою більш адекватного сприйняття про-
цедур су-джок терапії. У розробленій програмі до-
машньої реабілітації наведено рекомендації щодо 
мануального впливу на необхідні рефлекторні зони 
(зокрема, з допомогою спеціальних паличок), а та-
кож використання насіннятерапії (накладання насі-
нин на ділянки визначених рефлекторних зон).
Дієтотерапія.4.  Особливістю практичних рекомен-
дацій з харчування стало пояснення обрання на-
лежного раціону харчування з позицій стародавньої 
медичної, оздоровчої системи Сходу – Аюрведи. 
Згідно Аюрведі, розрізняють 3 основних типи ін-
дивідуальної конституції людини, які одночасно є 
основоположними життєвими принципами (вата 
– вітер, пітта – вогонь, капха – слиз), нормальний 
баланс яких забезпечує збереження здоров’я, а дис-
баланс – призводить до виникнення хвороб. Такі 
життєві принципи мають певну вікову, добову та 
сезонну динаміку, а також можуть збільшуватися 
або зменшуватися в залежності від їжі, яку вживає 
людина[2]. Знаючи про захворювання, які може ви-
кликати зростання того чи іншого життєвого прин-
ципу в організмі людини, і про особливості спів-
відношення життєвих принципів і різних продуктів 
харчування, можна цілеспрямовано змінювати свій 
раціон з метою запобігання певних захворювань. 
Дані ідеї лягли в основу рекомендацій щодо харчу-
вання у розробленій програмі домашньої реабіліта-
ції для дітей з РБ.
До даної програми також було включено розділ, 

який стосується можливостей використання засобів 
фізичної реабілітації при загостренні РБ або при зви-
чайних застудних захворюваннях. Крім того, наведе-
но список літератури, яка рекомендована до ознайом-
лення батькам дітей з РБ.

Дана програма покликана допомогти вирішити за-
вдання, які висуваються Всесвітнім альянсом проти 
респіраторних захворювань (ВАРЗ), а саме забезпечи-
ти зміцнення здоров’я та профілактику рецидивів РБ. 
Наявність у програмі короткої теоретичної частини 
та надання контактних даних реабілітолога допома-
гає вирішити іще одне завдання ВАРЗ – забезпечення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи на підтримку 
практичних кроків у боротьбі з респіраторними за-
хворюваннями [6].

Висновки. 
У ході проведеного дослідження теоретично та 

практично доведено необхідність включення до-
машньої реабілітації до комплексних реабілітаційно-
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відновних технологій та програм для дітей з РБ. Вста-
новлено, що до складу домашніх реабілітаційних 
програм мають входити такі засоби, які при комплек-
сному застосуванні здатні забезпечити вплив на двох 
рівнях: місцевому та загальному, а також на рівні ди-
хальної та імунної систем. 

Визначено недостатній рівень розробленості про-
грам домашньої реабілітації для дітей з РБ та наяв-
ність потреби у таких програмах і готовність займа-
тися вдома у переважної більшості батьків даного 
контингенту дітей. 

Коротко описано орієнтовний зміст програми до-
машньої реабілітації для дітей з РБ 4-7 років.

Перспектива подальших наукових досліджень у 
даному напрямку полягає у створенні та перевірці 
ефективності комплексної реабілітаційної технології 
для дітей, які страждають на РБ, яка включала б до-
машню реабілітацію, що проводилася б згідно описа-
ній програмі.
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Аннотации:
В статье обсуждается преиму-
щественное влияние физических 
упражнений учебного плана по 
дисциплине физическая культура 
на структуру физической подготов-
ленности студентов в трёхлетнем 
цикле обучения. Использование 
факторного анализа   позволило 
проследить позитивные изменения 
в структуре подготовленности уча-
щихся. Выделено два статистиче-
ски значимых, относительно неза-
висимых фактора, объединяющих 
группы показателей выносливости 
и скоростно-силовых качеств. Обо-
снован минимум показателей кон-
троля, позволяющих объективно 
характеризовать общее влияние 
физических упражнений на струк-
туру подготовленности занимаю-
щихся. 

Бака Р. Структура і критерії підго-
товленості студентів у динаміці три-
річного навчання в Коледжі. У статті 
обговорюється вплив фізичних вправ 
навчального плану з дисципліни фізич-
ного виховання на структуру фізичної 
підготовленості студентів у трирічному 
циклі навчання. Використання фактор-
ного аналізу дало можливість прослідку-
вати позитивні зміни в структурі підготов-
леності студентів коледжу. Виділено два 
відносно незалежних статистично суттє-
вих фактори, що об’єднують групи показ-
ників витривалості та швидкісно-силових 
якостей. Для контролю обґрунтовано мі-
німум показників, які дають можливість 
об’єктивно характеризувати загальний 
вплив фізичних вправ на структуру фі-
зичної підготовленості студентів.

Baka R. The structure and criteria of 
physical preparation of students to the 
course of three years’ long studiers in 
the college. In this article, a substantial 
impact of the physical exercises included in 
the teaching programmer in the framework 
of physical education training on the 
structure of physical preparation of students 
of the three years’ long teaching cycle was 
established. Utilization of a factual analysis 
allowed for tracking positive changes in the 
structure of preparation of the students. Two 
statistical values relative to independent 
factors were identifi ed, linking groups of 
the stamina index and speed – strength 
features. The minimum quantity of control 
indices were created, which will allow for 
objective characterization of the generalized 
impact of physical exercises on the structure 
of preparation of the students. 

Ключевые слова:
структура, критерии, физичес-
кая, подготовленность, учебный, 
процесс.

структура, критерії, фізична, підго-
товленість, навчальний, процес.

structure, criterion, physical preparation, 
learning process. 

Структура и критерии физической подготовленности 
студентов в динамике трёхлетнего обучения в колледже

Бака Р.
Педагогический колледж в Белостоке, Польша

Введение. 1

При организации исследования исходили из обще-
известных положений о том, что физическая подго-
товленность систематически занимающихся физи-
ческими упражнениями приводит к положительным 
результатам в структуре подготовленности в том слу-
чае, если эти упражнения и режимы их реализации от-
вечают индивидуальным особенностям контингента 
(2, 5, 6, 7). 

В условиях физического воспитания студентов 
учебных заведений проследить влияние общеприня-
тых программ физического воспитания на состояние 
физической подготовленности занимающихся оказы-
вается весьма сложным делом в связи с несколькими 
объективными причинами. Основные из них возника-
ют в связи с существенными индивидуальными разли-
чиями в уровне физического развития и подготовлен-
ности учащихся, обусловленными наследственными 
факторами, особенностями биологического развития 
и социальными условиями жизни (4). Существенное 
влияние на отношение к физической активности, как 
неотъемлемой части культуры, оказывают и психоло-
гические приоритеты, определяющие общий стиль 
жизни и поведения занимающихся. Очевидно, в силу 
перечисленных выше объективных причин, в условиях 
трёхлетнего цикла обучения в колледже общий уро-
вень и структура физической подготовленности сту-
дентов изменялись разнохарактерно. Эти данные были 
представлены в наших предшествующих публикациях, 
где прослеживалось три категории занимающихся с 
различными особенностями становления физической 
подготовленности в процессе обучения (1, 2). 

Первая – характеризовалась преимущественным 
11 © Бака Р., 2009

развитием какого-либо двигательного качества (на-
пример, силы) на фоне относительно несущественных 
изменений уровня других двигательных качеств. Вто-
рая категория – это те студенты, у которых повыше-
ние уровня развития одного из двигательных качеств 
приводило к незначительному снижению показателей 
в других качествах. Третья, наиболее многочисленная, 
объединяла студентов с относительно несуществен-
ным повышением результатов в общем комплексе 
контрольных показателях.

Использование количественных и качественных 
критериев  свидетельствовало о слабо выраженных 
изменениях физической подготовленности студентов 
в трёхлетнем цикле обучения в колледже (1). Эти им-
перические данные послужили основанием для по-
иска путей совершенствования программного мате-
риала по дисциплине физическая культура и системы 
контроля в физической подготовленности студентов. 
Предполагали, что изучение факторной структуры 
показателей физической подготовленности, зареги-
стрированных у группы студентов в начале, а затем в 
конце трёхлетнего цикла обучения, позволит выявить 
оптимальный круг физических упражнений опосре-
дованно влияющих на формирование общей структу-
ры физической подготовленности занимающихся. А 
результаты статистического анализа позволят усовер-
шенствовать методы подготовки и критерии физиче-
ской подготовленности студентов.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования - изучить структурные измене-

ния физической подготовленности студентов в услови-
ях трёхлетнего цикла обучения. Параллельно выявить 
преимущественное влияние отдельных упражнений и 
их комплексов на общую структуру физической под-
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готовленности и усовершенствовать её комплексную 
оценку. Можно полагать, что такая информация по-
зволила бы в рабочем порядке оптимизировать содер-
жание программ по физической подготовке студентов 
в колледже. 

Методология исследования базировалась на экс-
периментальном материале, полученном в процессе 
трёхлетнего наблюдения за специально отобранной 
группой студентов мужского пола (n=26). Содержа-
ние программного материала по физическому вос-
питанию в цикле обучения и технология измерения 
каждого из контрольных показателей представлены в 
наших предыдущих публикациях (2). Материалы пер-
вичного и заключительного обследования студентов 
представлены в табл. 1. Анализ этих материалов осу-
ществлялся по программе статистического анализа 
(Statistik PL, 5,0), которая позволяла получить общие 
статистические данные, корреляционную матрицу и 
матрицу факторных весов (3).

Результаты исследований.
Сравнительный анализ результатов обследования 

студентов в начале и в конце трёхлетнего цикла обу-
чения не позволял объективно характеризовать общее 
влияние физических упражнений на состояние двига-
тельной функции обследованных (табл. 1).

Как видно в таблице, существенное изменение 
структуры физической подготовленности студентов 
имело место только в группе силовых показателей. 
Так, например, прирост результатов в количестве под-

тягиваний в висе на перекладине составлял 42,3%; в 
количестве сгибаний туловища лёжа на спине в тече-
ние 30 сек. – 3,5%; силовой выносливости и времени 
достижения максимальной мощности в тесте Vingate 
– 12,3 и 20,8% соответственно. В тоже время в пока-
зателях силы сгибателей кисти и прыгучести прирост 
результатов оказывался статистически не существен-
ным – 2,2 и 0,9% соответственно. А результаты в беге 
на 50 м, где силовой компонент существенно влияет 
на мощность движений бегунов, к концу третьего года 
обучения в среднем снизились с 6,8 до 7,2 сек. (5,9%). 
Положительные изменения имели место в показате-
лях PWC170 (7,5%) и максимального потребления кис-
лорода (6,2%) (табл. 2). 

Заключительное обследование
Примечание: нумерация и название показателей 

соответствует данным табл. 1; коэффициенты  корре-
ляции умножены на 1000; достоверность коэффици-
ентов при р<0,005=0,390; р<0,01=0,550

По всей видимости, первичные результаты обсле-
дования, которые характеризовались высокой вариа-
тивностью, в большинстве контрольных измерений 
существенно повлияли на содержание корреляцион-
ной матрицы. 

Так, например, трудно объяснить, что результаты 
обследованных в беге на 1000 м, во многом обуслов-
ленные состоянием системы дыхания и энергообеспе-
чения мышечной деятельности, практически не корре-
лировали с показателями средней мощности (W/Kg), 

Таблица 1
Показатели физической подготовленности студентов (n=26) в трёхлетнем цикле обучения (1 – 3 курс)

Показатели Изменения в 
цикле обучения % t, p V%

1 Бег на 50 м, с 6,8-7,2 5,9 5,04<0,001 3,9

2 Бег на 1000 м, с 239-227 5,3 2,92<0,01 6,0

3 Бег 4х10 м, с 10,4-9,9 4,6 4,26<0,001 6,3

4 Прыжок в длину, см 233,2-235,2 0,9 0,75>0,05 23,1

5 Подтягивание в висе, раз 8,0-11,4 42,3 6,39<0,001 35,6

6 Сгибание туловища лёжа на спине (30с), раз 27,8-28,7 3,5 2,14<0,05 13,9

7 Наклон вперёд, см 10,5-10,5 0 0 3,7

8 Сила кисти, кг 56,9-58,2 2,2 2,04>0,05 16,0

9 PWC170 Кгм.мин 1214-1261 7,5 2,58<0,05 22,4

10 VO2max мл·кг-1, мин-1 42,8-43,9 6,2 2,33<0,05 12,4

11 W/Kg (средняя мощность) 7,9-7,8 1,4 0,65>0,05 10,0

12 W/Kg (максим. мощность) 9,5-9,7 1,2 0,93>0,05 9,9

13 J/Кg (общая работа) 238,2-234,7 1,5 0,65>0,05 8,5

14 Силовая выносливость, % 79,5-89,2 2,3 2,49<0,05 12,7

15 Время достижения Рmax, с 5,0-6,4 20,8 3,19<0,05 11,6

16 Время удержания порога Рmax, с 3,7-3,6 2,8 0,7>0,05 21,8

Примечание: показатели 9 – 10 зарегистрированы в тесте PWC170;  11-16 в тес те Vingate
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общей работы  (J/Kg) в Vingate тесте (r=0,293 и 0,350; 
р>0,05). Не установлено достоверных связей и между 
группой показателей силовой выносливости, времени 
достижения и сохранения максимальной мощности 
(Рmax) в этом же тесте (r=0,102-0,288; р>0,05). В то 
же время эти показатели достоверно коррелировали с 

результатами в беге на 1000 м (r=0,393-0,500).
В целом результаты корреляционного анализа по-

казателей первичного и заключительного обследо-
вания не позволяли проследить какого-либо чёткого 
влияния занятий различными физическими упражне-
ниями на состояние и структуру двигательной функ-

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа показателей физической подготовленности обследованных (n=26) в 

начале и в конце трёхлетнего цикла обучения

Первичное обследование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 х 398 488 501 112 097 049 399 057 300 350 518 280 179 401 397

2 475 х 187 129 311 203 008 015 403 399 293 401 350 409 399 500

3 679 402 х 177 112 052 113 400 211 173 206 308 208 402 390 188

4 623 049 299 х 098 199 077 388 115 093 180 216 179 155 084 101

5 213 381 098 193 х 602 203 409 171 103 212 104 039 402 188 299

6 388 113 077 216 439 х 317 213 110 088 045 102 116 333 079 183

7 113 097 084 151 094 155 х 104 210 183 105 173 098 114 077 300

8 513 111 664 429 731 115 029 х 316 115 183 099 191 392 200 393

9 116 629 381 088 169 089 154 113 х 408 381 401 394 113 290 400

10 211 514 220 189 017 159 200 015 399 х 404 299 409 197 391 399

11 400 417 390 294 073 100 084 299 403 609 х 320 405 337 291 401

12 693 715 401 159 219 007 197 216 408 397 800 х 406 391 399 405

13 392 499 216 109 201 083 116 209 571 604 529 571 х 288 391 480

14 283 513 396 183 593 514 016 423 209 313 400 421 400 х 193 102

15 339 475 407 193 217 090 112 214 401 398 409 506 407 380 х 333

16 407 709 395 009 390 117 244 407 555 581 402 613 619 116 429 х

Таблица 3
Факторная структура физической подготовленности студентов (n=26) в цикле обучения

Показатели 
Факторы и % общей дисперсии

Первичное 
обследование

Заключительное 
обследование

41,3 22,8 11,0 52,2 30,1 1,8
1 Бег на 50 м, с 199 415 004 116 720 017
2 Бег на 1000 м, с 628 188 111 802 333 101
3 Бег 4х10 м, с 211 602 084 159 743 093
4 Прыжок в длину, см 0,94 399 115 200 692 107
5 Подтягивание в висе, раз 554 029 006 619 091 300
6 Сгибание туловища лёжа на спине (30с), раз 007 213 101 101 421 359
7 Наклон вперёд, см 113 109 444 100 193 218
8 Сила кисти, кг 0,41 317 398 011 488 149
9 PWC170 Кгм.мин 619 211 221 814 213 187
10 VO2max мл·кг-1, мин-1 514 155 024 711 070 114
11 W/Kg (средняя мощность) 203 388 129 009 403 003
12 W/Kg (максим. мощность) 181 466 216 703 802 017
13 J/Кg (общая работа) 293 017 529 601 013 273
14 Силовая выносливость, % 071 222 400 111 040 389
15 Время достижения Рmax, с 313 417 014 583 400 112
16 Время удержания порога Рmax, с 579 158 117 691 069 091
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ции занимающихся в трёхлетнем цикле обучения.
Обращает внимание лишь существенное увеличе-

ние парных корреляций в матрице заключительного 
обследования (56) по сравнению с матрицей исхо-
дных данных (36) и значительное увеличение валид-
ности отдельных корреляций на уровне р<0,01 (16:1). 
Более точную информацию о преимущественных 
изменениях в структуре физической подготовленно-
сти студентов предполагали получить, опираясь на 
результаты факторного анализа (табл. 3). Как видно 
в таблице, логически объяснить результаты анализа 
становится возможным при обсуждении лишь двух 
статистически значимых фактора, вклад которых 
составлял 60-80% общей дисперсии данных корре-
ляционных матриц. В целом,   матрицы, рассчитан-
ные по результатам исходного и заключительного 
обследования студентов, оставались принципиально 
подобными. И в первой, и во второй матрице на пер-
вом факторе (41,3 и 52,2%) с максимально высокими 
коэффициентами отделились показатели, характери-
зующие общее состояние работоспособности обсле-
дованных в циклических локомоциях. 

Информативными в блоке контрольных показате-
лей исходного обследования оказывались результаты 
в беге на 1000 м (r=0,628), мощности в тесте PWC170 
(r=0,619), максимального потребления VO2 в этом же 
тесте (r=0,514) и показатель, характеризующий спо-
собность сохранять порог мощности работы в тесте 
Vingate (r=0,572). Эта тенденция сохранилась и в ма-
трице показателей заключительного обследования. 
Однако общий вес этого фактора возрос до 52,2% за 
счёт повышения корреляционной валидности практи-
чески всех показателей в большей или меньшей мере 
отражающих состояние системы дыхания и энергоо-
беспечения мышечной деятельности в условиях ци-
клических нагрузок.

Как видно в табл. 3, на втором факторе в обеих 
матрицах (22,8 и 30,1%) группировались показатели, 
отражающие преимущественное развитие скоростно-
силовых способностей обследованных. И в этом фак-
торе имело место повышение валидности коэффици-
ентов корреляции в таких показателях, как бег на 50 
м (r=0,720), бег 4х10 м (r=0,743), прыжок в длину с 
места (r=0,692) и показателя максимальной мощности 
в Vingate тесте (r=0,802). Объяснить содержание тре-
тьего фактора (11,0 и 1,8%) сложно по двум причи-
нам: его вклад в общий массив корреляций оказывал-
ся недостаточно весомым, а валидность показателей в 
одной и другой матрица была несопоставимой. 

Выводы.
Установлено, что в процессе трёхлетнего обучения 

в колледже в структуре физической подготовленности 
студентов произошли следующие изменения:
относительно несущественное повышение • 
скоростно-силовых возможностей, в среднем 4,3%, 
на фоне преимущественного развития показателей 
работоспособности в аэробных и анаэробных усло-
виях мышечной деятельности, в среднем 5,46%;
чёткое разделение общего комплекса из 16 кон-• 
трольных показателей на двух относительно неза-
висимых факторах, вклад каждого из которых повы-

сился на 10,9 и 7,3% соответственно;
 существенное повышение валидности отдельных • 
показателей, отражающие преимущественную ин-
формативность каждого из них в своём факторе.
Результаты факторного анализа позволяют реко-

мендовать для оценки физической работоспособности 
обследованных в аэробно-анаэробных условиях вы-
борочно один из показателей: результат в беге на 1000 
м; в тесте PWC170; максимальной мощности в  Vingate 
тесте. Их валидность в общем комплексе показателей, 
характеризующих работоспособность обследован-
ных в аэробных и анаэробных условиях оказывалась 
самой высокой (r=0,800; 0,802; 0,814). Для оценки 
скоростно-силовых и координационных способностей 
объективной информацией могут служить результаты 
в беге 4х10 м и прыжках в длину с места. Их валид-
ность в группе скоростно-силовых показателей также 
была самой высокой (r=0,740 и 0,692). Комплексное 
использование приведенных выше показателей позво-
ляет характеризовать изменения в структуре физиче-
ской подготовленности студентов и, на этой основе, 
совершенствовать процесс физической подготовки в 
многолетнем цикле обучения. 
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Анотації:
Перспективним напрямком віднос-
но прогнозування до прояву гнуч-
кості юними гімнастками є мож-
ливість застосування генетичних 
маркерів під час проведення від-
бору, що сприяють  прогнозуван-
ню успішності занять художньою 
гімнастикою. Враховуючи високу 
генетичну зумовленість здібностей 
до прояву гнучкості та підвищені 
вимоги цього виду спорту до рівня 
її розвитку можна передбачити, що 
застосування генетичних маркерів 
гнучкості допоможе знизити відсо-
ток помилок під час відбору. Авто-
рами визначена організаційна 
структура та педагогічна техно-
логія застосування традиційних 
методів і маркерів дерматогліфі-
ки для прогнозування якості гнуч-
кості в художній гімнастиці.

Белокопытова Ж.А., Дячук А.М., Кожев-
никова Л.К. Прогнозирование способно-
стей к проявлению пальцевой дермато-
глифики в художественной гимнастике. 
Перспективным направлением относитель-
но прогнозирования к проявлению гибкости 
юными гимнастками является возможность 
применения генетических маркеров во 
время проведения отбора, что способству-
ют прогнозированию успешности занятий 
художественной гимнастикой. Учитывая 
высокую генетическую обусловленность 
способностей к проявлению гибкости и по-
вышенные требования этого вида спорта к 
уровню ее развития можно предусмотреть, 
что применение генетических маркеров 
гибкости поможет снизить процент ошибок 
во время отбора. Авторами определена 
организационная структура и педагогиче-
ская технология применения традиционных 
методов и маркеров дерматоглифики для 
прогнозирования качества гибкости в худо-
жественной гимнастике.

Bilokopitova G.A., Dyachuk A.M. Pro-
jecting the abilities to manifestation 
the according to the data of fi nger 
dermatogliphics in callisthenic. By per-
spective direction in relation to prognosti-
cation to the display of fl exibility possibility 
of application of genetic markers during 
the selection is young gymnasts, which  
prognostications of success of employ-
ments by a calisthenics promote. Taking 
into account the high genetic conditional-
ity of capacities for the display of fl exibility 
and the promoted requirements of this 
type of sport to the level of its develop-
ment can be foreseen, that application 
of genetic markers of fl exibility will help 
to reduce the percent of errors during a 
selection. By authors an organizational 
structure and pedagogical technology of 
using traditional methods and markers of 
dermatogliphics for projecting the mani-
festation the fl exibility in a callisthenic. 

Ключові слова:
художня гімнастика, гнучкість, 
пальцева дерматогліфіка, маркер, 
педагогічна технологія, тести.

художественная гимнастика, гибкость, 
пальцевая дерматоглифика, маркер, педа-
гогическая технология, тесты.

callisthenic, fl exibility, fi nger dermatog-
liphics, marks, pedagogical technology, 
tests.

Прогнозування здібностей 
до прояву гнучкості за даними пальцевої дерматогліфіки 

в художній гімнастиці
Білокопитова Ж.А., Дячук А.М., Кожевнікова Л.К.*

Національний університет фізичного виховання і спорту України
*Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського

Вступ.1 
В художній гімнастиці спортивне орієнтування, 

відбір і прогнозування перспективності дітей 
ускладнені за тією причиною, що проводяться в 
такому віці (7-8 років), коли ще не створені умови для 
формування та становлення спортивних здібностей. 
Не знаючи індивідуального росту та розвитку 
дитини, неможливо визначити її придатність до 
занять художньою гімнастикою з достатнім  ступенем 
об’єктивності тільки  за результатами педагогічного 
тестування [2,8]. Тому перспективним напрямком 
відносно прогнозування до прояву гнучкості юними 
гімнастками є можливість застосування методу 
пальцевої дерматогліфіки [3,5].

Автори [4,6,7,8] відмічають, що застосування 
генетичних маркерів під час проведення відбору 
сприяють об’єктивізації прогнозування успішності 
занять художньою гімнастикою. Оскільки гнучкість 
являє собою одну з провідних якостей в цьому виді 
спорту і при цьому висока її генетична обумовленість, 
застосування маркерів дерматогліфіки цієї якості є 
перспективним напрямком у вдосконаленні процесу 
відбору дівчаток на етапі початкової підготовки під 
час переходу до навчально-тренувальних груп. Проте, 
будь-яких конкретних відомостей про прогнозування 
якості гнучкості методом пальцевої дерматогліфіки в 
художній гімнастиці ми не знайшли. Тому для фахівців 
художньої гімнастики найбільшу зацікавленість 
представляє прогнозування гнучкості на основі 
інформативних показників.

Обрана тема нашого дослідження пов’язана з 
планом НДР Національного університету фізичного 
виховання і спорту України на 2008-2010р.р.

 © Білокопитова Ж.А., Дячук А.М., 
        Кожевнікова Л.К., 2009

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Виходячи з даної проблеми, об’єкт дослідження: 

гнучкість, пальцева дерматогліфіка.
Предмет дослідження: педагогічна технологія 

застосування традиційних методів і маркерів 
дерматогліфіки для прогнозування якості гнучкості в 
художній гімнастиці. 

Мета дослідження: вивчити та розробити методику 
прогнозування здібностей до прояву гнучкості на 
основі даних пальцевої дерматогліфіки.

Основними завданнями були: 
а) вивчення теоретико-методологічних основ прогно-
зування здібностей до прояву гнучкості в художній 
гімнастиці; 

б) дослідження можливості прогнозування 
здібностей до прояву гнучкості на основі засто-
сування традиційної методики і методу пальцевої 
дерматогліфіки.
Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел проводився з 

метою вивчення методик педагогічного тестування 
та маркерів дерматогліфіки якості гнучкості. Він 
показав, що маркери дерматогліфіки практично не 
застосовуються на практиці прогнозування рухових 
якостей, зокрема гнучкості, хоча їхнє застосування 
може допомогти в об’єктивності процесу відбору. Для 
педагогічного тестування були обрані тести, що були 
рекомендовані Програмою для ДЮСШ [8] та Т.С. Ли-
сицькою у власній модифікації. Зокрема, для оцінки 
виконання моста, шпагату та викруту гімнастичної 
палиці, були введені лінійні вимірювання (см). Для 
оцінки якості гнучкості за даними пальцевої дермато-
гліфіки застосована методика Л.П.Сергієнко [5]. Ана-
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ліз літератури, що стосується досліджень з дермато-
гліфіки, свідчить про перспективність і актуальність 
цього напрямку досліджень.

Факти спортивної практики свідчать, що ніяка, на-
віть удосконалена технологія тренування не здібна 
розширити генетично зумовлені межі індивідуальних 
можливостей організму. Тому застосування генетичних 
маркерів може сприяти об’єктивізації відбору дітей для 
занять конкретним видом спорту. Одним із напрямків в 
сучасній теорії і практиці відбору є застосування марке-
рів дерматогліфіки рухових якостей та індивідуальних 
властивостей нервової діяльності. Завдяки порівняльній 
доступності досліджень з дерматогліфіки їх можна за-
стосовувати у практиці відбору дітей до дитячих спор-
тивних шкіл. Особливу цінність ця методика має для тих 
видів спорту, в яких відбір відбувається в ранньому віці, 
оскільки надає можливості прогнозувати успішність за-
нять без урахування рухового досвіду [1].

В нинішній час знайдені маркери з дерматогліфіки 
багатьох рухових якостей. В художній гімнастиці од-
нією з важливіших якостей є гнучкість. Враховуючи 
високу генетичну зумовленість здібностей до прояву 
гнучкості та підвищені вимоги цього виду спорту до 
рівня її розвитку можна передбачити, що застосуван-
ня генетичних (дерматогліфічних) маркерів гнучкості 
допоможе знизити відсоток помилок під час відбору.

В основі методики дерматогліфічних досліджень, 
яка була запропонована Л.П.Сергієнко [5] лежить 
оцінка типів рисунків на подушечках пальців. Най-
дені маркери, що свідчать про добрі здібності до про-
яву гнучкості – це сполучення на 4-му та 5-му паль-

цях лівої руки рисунків типу Y x W, W x Y, W x A, A 
x W. Необхідно досліджувати наскільки достовірний 
облік цих маркерів для спортсменок, які займаються 
художньою гімнастикою.

У дослідженні прийняли участь 20 гімнасток 9-13 
років, які мають стаж занять від 2 до 7 років. Серед 
них: одна гімнастка ІІІ розряду, вісім гімнасток І 
розряду, вісім кандидатів у майстри спорту і два 
майстри спорту. Дослідження проводилися після 
спеціальної розминки. 

Рис. 1. Діаграма середніх тестових показників: 
Y – оцінка в балах; Х – номер тесту

Таблиця 1
Результати педагогічного тестування

№ п/п П.-І. тест
1

тест
2

тест
3

тест
4

тест
5

тест
6

X  
бали

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Б. – А.
Б. – Т.
Г. – О. 
Г. – О.
Г. – А.
Д.- О.
Д. – І.
Д. – М.
І. – А.
К. – Ю.
К. – Л.
М. –  Ю.
М. – О.
П. – М.
П.- А.
П. – Ю.
С. – І. 
С. – А.
Т. – О.
Ф. – М.

6
5
3
4
4
4
5
3
5
0
3
5
3
3
4
2
5
5
4
4

4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
3
3
5
3
5
5
5
5

6
5
6
5
5
5
6
5
5
4
5
5
5
3
5
4
6
5
5
5

5
5
5
4
4
4
4
4
6
2
4
4
4
1
3
3
5
4
4
4

5
4
6
4
5
5
5
2
5
3
3
4
5
2
3
2
6
5
3
3

4
5
6
5
5
3
4
2
5
3
3
5
2
4
5
2
5
4
2
3

5,0
4,83
5,33
4,5
4,83
4,33
4,83
3,5
5,17
2,33
3,83
4,66
3,83
2,67
4,17
2,67
5,33
4,33
3,83
4,17

X 3,8 4,6 5,15 3,85 4,15 3,9 4,25

b 1,34 0,53 0,8 1,07 1,07 1,07 1,19
m 0,3 0,12 0,79 0,22 0,24 0,24 0,49

6  

5  

4  

3  

У 
 

2  

1  

0  
1            2           3           4           5           6 

Х  
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Оцінку гнучкості гімнасток проводили на основі 
педагогічного тестування з метою вивчення рівня 
розвитку гнучкості у дівчаток, які займаються 
художньою гімнастикою. Для цієї мети досліджувалися 
такі контрольні вправи: міст з нахилом назад; нахил 
уперед з положення сіду ноги разом; шпагат (правою, 
лівою); прямий шпагат; переведення (викрут) 
гімнастичної палиці.

Перша контрольна вправа “міст” застосовувалась 
з метою визначення сумарної рухливості у плечових, 
тазостегнових, хребтових суглобах. Дослідження 
показали, що рівень розвитку рухливості під час 
виконання цієї вправи практично не залежить від 
стажу занять, а от кваліфікації гімнастки. Дівчатка, що 
тренувалися 2 роки демонструють граничну гнучкість, в 
той  час, як гімнастки, що тренувалися 7 років отримали 
оцінку в 0 балів. Цей факт підтверджує високу генетичну 
обумовленість рівня розвитку якості гнучкості (табл.1). 
Середній бал за виконання “моста” для всієї групи m=3,8 
бали, при відносно високій величині S=±1,34 бали.

Результати виконання другої вправи – нахил уперед 
в цілому вище m=4,65 при малому значенні S=±0,53. 
Між двома тестами спостерігається взаємозв’язок.

Для оцінки рухливості у тазостегнових суглобах 
гімнастки виконували шпагати (правою, лівою, пря-
мий). Результати виконання шпагату з правої ноги в се-
редньому високі m=5,15 бали, шпагат з лівої ноги вико-
нано в цілому гірше, ніж з правої і склав m=3,85 бали.

Прямий шпагат гімнастки виконали в цілому до-
бре m=4,15 бали. З метою визначення ступеню рух-
ливості у плечових суглобах гімнастки виконували 
викрут гімнастичної палиці, середній результат m=3,9 
бали (табл.1).

На підставі результатів виконання контрольного 
тесту побудована діаграма середніх тестових показни-
ків (рис.1), де по осі Х відкладені середні значення (m) 
для кожного тесту, а по осі Y – номера тестів.

Дослідження з дерматогліфіки проводилися 
спочатку з метою визначення відсоткового 
співвідношення частоти різних пальцевих типів 
рисунків, які зустрічаються (табл. 2).

Наступні дослідження з дерматогліфіки проводили-
ся з метою оцінки спадкоємної схильності до прояву 
якості гнучкості. Проведені дослідження показали, що 
більшість гімнасток мають сприятливий прогноз роз-
витку якості гнучкості, частота рисунку типу B x Y, що 
зустрічається, була  у 7 гімнасток, рисунок типу Y x B  - 
у 9 гімнасток, один рисунок типу A x B і три рисунки Y x 
Y. Таким чином, тільки три гімнастки із двадцяти мають 
несприятливий прогноз розвитку якості гнучкості.

Також був виявлений взаємозв’язок даних пальцевої 
дерматогліфіки з даними педагогічного тестування 
за допомогою коефіцієнта кореляції. Отримане 
розрахункове значення коефіцієнта кореляції, що 
дорівнювало 0,98, свідчить про наявність високого 

статистичного взаємозв’язку між результатами 
педагогічного тестування та дерматогліфічними 
дослідженнями, що надає підставу для використання 
цієї методики для прогнозування цієї якості у практиці 
відбору дівчаток для занять художньою гімнастикою.

Висновки.
Проведений аналіз науково-методичної літератури 1. 
показав, що у сучасній теорії і практиці відбору за-
стосування маркерів дерматогліфіки рухових яко-
стей є одним із сучасних напрямків.
Враховуючи підвищені вимоги художньої 2. 
гімнастики до прояву якості гнучкості можна при-
пустити, що застосування маркерів дерматогліфіки 
допоможе тренерам ДЮСШ прогнозувати здібності 
до виду спорту за даною якістю. Крім того, метод 
пальцевої дерматогліфіки можу бути додатковим 
критерієм під час переведення з групи початкової 
підготовки до навчально-тренувальних груп .
Виявлений високий ступінь достовірності 3. 
досліджень з дерматогліфіки для прогнозування 
якості гнучкості можна рекомендувати для засто-
сування у практиці відбору дівчаток для занять ху-
дожньою гімнастикою.
Подальші дослідження  в обраному напрямку слід 

сконцентрувати на побудові моделі прогнозування на 
основі рівняння регресії, прогнозування здібностей 
до проявe гнучкості на підставі методу пальцевої 
дерматогліфіки (шляхом перевірки та зіставлення) та 
застосування додаткових тестів для визначення рівня 
розвитку гнучкості.
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Таблиця 2
Відсоткове співвідношення частоті різних типів пальцевих рисунків і їхніх оцінок, які зустрічаються

Тип кожного рисунка Відсоток досліджуваних Оцінка в балах
B x Y
Y x B
A x B

35
               45 85%

5

5
5
5

Y x Y 15 2
}
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Введение.1

Сегодня становятся привычными тревожные данные 
о  систематическом ухудшении состояния здоровья, сни-
жении уровня физической подготовленности студентов. 
Недостаток осмысленной двигательной активности (ги-
подинамия) приводит к ослаблению защитных сил орга-
низма и серьезным нарушениям здоровья [1].

Физическая культура имеет особенно большое 
значение для формирования необходимых в жизни 
двигательных умений, навыков, овладения основами 
их практического использования в разнообразных 
условиях двигательной деятельности.

Одним из видов внеучебных занятий является 
аэробика - новый массовый вид спорта, впитавший 
в себя различные направления. В этом спорте отсут-
ствуют травмоопасные элементы, но в то же время он 
требует от занимающихся выносливости, сосредото-
ченности и желания заниматься [2,3]. 

Известно, что занятия аэробного характера – одна 
из наиболее популярных, доступных и эффектив-
ных форм оздоровительного влияния на организм, 
что положительно влияет на функциональность всех 
физиологических систем организма занимающихся. 
При регулярном посещении занятий по аэробики со-
вершенствуется сердечно-сосудистая и дыхательная 
системы, активизируются обменные процессы в ор-
ганизме, улучшается самочувствие, снижается масса 
тела, повышается работоспособность [4,5].

 Базовыми упражнениями в аэробике являются 
различные виды ходьбы, бега, подскоки и прыжки, 
махи ногами, приседания, выпады. Применение этих 
упражнений в сочетании с передвижениями обеспе-
чивает разнообразное воздействие на организм [6].

 Однако, исследований, которые были бы направ-
лены на интегральную комплексную оценку влияния 
занятий аэробного характера на организм студенток в 
доступной нам литературе не обнаружено.
© Беляева П.В., 2009

Интегральная комплексная система оценки 
влияния занятий аэробикой на организм студенток

Беляева П.В.
Запорожский национальный университет

 Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что по данным комплексной оценки оздо-
ровительного влияния занятий аэробикой со студент-
ками в начале, середине и в конце года практически 
открывает возможности для накопления информации, 
которая поможет своевременно корректировать физи-
ческое состояние, физическую подготовленность на 
занятиях физическим воспитанием.

 Исследования выполнены согласно теме: « Педа-
гогические и медико-биологические аспекты жизне-
деятельности человека в реальных условиях внешней 
среды и возможности коррекции психосоматического 
здоровья » (ДРН № 0102 U007830).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: оценить физическое развитие, 

морфо-функциональное состояние студенток 1-2 кур-
сов по показателям интегральной комплексной систе-
ме оценки.

Задачи исследования:
Настоящее исследование посвящено интегральной 

комплексной оценки состояния здоровья студенток 
под влиянием занятий аэробного характера.

Исходя из цели исследования были поставлены 
следующие задачи:
1.Определить морфо-функциональные показатели, 
предусмотренные интегральной оценкой студенток 
в процессе занятий аэробикой.

2. Определить уровень развития физических качеств 
студенток занимающихся оздоровительной аэроби-
кой.

3. Определить количество пропущенных по болезни 
занятий на протяжении года.

4. Выявить эффективность влияния занятий оздоро-
вительной аэробикой на организм студенток по из-
менению показателей интегральной комплексной 
оценки.
Организация исследования: в исследовании при-

нимали участие 20 студенток Запорожского нацио-
нального университета в возрасте 17-18 лет, занима-

Аннотации:
Показано улучшение общего фи-
зического состояния за счет тони-
зирующего действия физических 
упражнений. Достоверное измене-
ние показателей физической под-
готовленности девушек в конце 
года наблюдались в двух тестах 
(сгибание и разгибание рук в упо-
ре лёжа; прыжки в длину с места). 
Достоверные изменения показате-
лей морфо-функционального со-
стояния в конце года наблюдались 
в задержке дыхания на вдохе и за-
держке дыхания на выдохе. Пока-
затели заболеваемости студенток 
при занятиях аэробикой снижались  
к концу года. 

Бєляєва П.В. Інтегральна комплек-
сна система оцінки впливу занять 
аеробікою на організм студенток. 
Показано поліпшення загального фі-
зичного стану за рахунок тонізуючої 
дії фізичних вправ. Достовірна зміна 
показників фізичної підготовленості 
дівчат наприкінці року спостерігалися 
у двох тестах (згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи; стрибки в довжину 
з місця). Достовірні зміни показників 
морфо-функціонального стану напри-
кінці року спостерігалися в затримці 
подиху на вдиху і затримці подиху на 
видиху. Показники захворюваності сту-
денток при заняттях аеробікою знижу-
валися  під кінець року.

Belyaeva P.V. Integrated overall system 
of an estimation of effect of exercises by 
aerobics on an organism of students. Im-
proving a general physical condition is exhib-
ited at the expense of tonic action of physical 
exercises. Reliable change of parameters of 
physical readiness of girls in a close of the 
year were supervised in two tests (an infl ec-
tion and an extension of arms in a stop laying; 
broad jumps from a place). Reliable changes 
of parameters of a morphological functional 
condition in a close of the year were super-
vised in a breath holding on an inspiration and 
a breath holding on an exhalation. Parameters 
of a case rate of students at exercises by aer-
obics were reduced to a close of the year.

Ключевые слова:
здоровье, аэробика, гиподинамия, 
выносливость, организм, развитие.

здоров'я, аеробіка, гіподинамія, витри-
валість, організм, розвиток.

health, aerobics, hypodynamia, endurance, 
organism, development.
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ющихся аэробикой. Учебно-тренировочные занятия 
проводились 3 раза в неделю по 60 минут.

Методы исследования: 
Анализ и обобщение литературных источников;
Определение морфо-функциональных показателей, 

входящих в интегральную оценку: физическое разви-
тие по данным объема бедер, объема талии, окружно-
сти правого и левого плеча и разности показателей в 
напряженном и расслабленном состоянии, см; показа-
тели частоты сердечных сокращений (ЧСС), уд/мин; 
показатели задержки дыхания на вдохе (ЗД вдох), сек; 
показатели задержки дыхания на выдохе (ЗД выдох), 
сек; индекс гипоксии определяли по формуле: 

ИГ=  ЧСС уд/мин покой / ЗД выдох, сек
Для определения и оценки фактического уровня 

физической подготовленности студенток использова-
ли тесты, входящие в интегральную оценку: прыжок в 
длину с места, см; подъем туловища в сед из и.п. лежа 
на спине за 30 сек., количество раз; максимальное 
количество прыжков через скакалку за 30 сек., коли-
чество раз; сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, 
количество раз. 

Оценка за качество выполнения комплекса аэроби-
ки (оценивали по 5 бальной системе);

Показатели заболеваемости определяли по количе-
ству пропущенных по болезни занятий на протяжении 
учебного года;

Оздоровительное влияния занятий аэробикой оце-
нивали по среднестатической интегральной оценке 
в баллах путем подсчета суммы баллов по каждому 
показателю и затем путем деления его на количество 
измеряемых показателей.

Результаты исследования и их обсуждение.
Проведенное нами исследование показало, что 

морфо-функциональное состояние студенток, занима-
ющихся аэробикой в течение учебного года позволило 
выявить динамику изменений показателей.

Так, объем талии в начале года составил 69±0,9 см 
и имел тенденцию к улучшению с середины к концу 
года (t = 2,7). В середине года объём талии уменьшил-
ся до 67,3±0,9 см, в конце года составил 66,2±0,9 см, 
изменения носили достоверный характер.

В начале учебного года показатель объёма бёдер 
составлял 98,4±1,0 см, в середине -  96,2±0,9 см, в 
конце -  95,1±0,9 см. Показатель объёма бёдер имел 
тенденцию к улучшению к концу года (t=1,8).

Разница между окружностью правого и левого пле-
ча в напряжённом и расслабленном состоянии в нача-
ле года была 2,3±0,9 см (правое плечо) и 2,0±0,9 см 
(левое плечо); в середине года -  3,0±0,9 см и 2,9±0,9 
см; в конце года -  3,2±0,9 см  и 3,1±0,9 см. Достовер-
ного улучшения этого показателя к концу года не от-
мечалось (t правое плечо =0,1;  t левое плечо =0,1).  

Показатели частоты сердечных сокращений оста-
вались без изменений до середины года: 72,2±1,1 уд/
мин. Затем наблюдалось недостоверное снижение до 
70,0±1,1 уд/мин. Показатель ЧСС имел тенденцию к 
улучшению в конце года (t=1,7).

Показатель разницы частоты сердечных сокраще-
ний сидя и стоя оставался неизменным до конца года: 
5,9±0,6 уд/мин. Достоверного улучшения показателя 
не было (t=0,2).

Показатель задержки дыхания на вдохе в начале 
года был равен 39,3±0,9 сек., до середины года имел 

тенденцию к улучшению и составил 42,2±0,7 сек, а за-
тем достоверно улучшался к концу года (t=2,9) и был 
равен 43,2±0,3 сек.

Показатель задержки дыхания на выдохе досто-
верно улучшался к концу     года (t=2,9).

Так, в начале года результат составил 31,9±0,6 сек; 
в середине года -  32,3±0,6; в конце года -  34,8±0,7 сек 
(рис. 1).

Индекс гипоксии (ИГ) в начале года составлял 
3,4±0,1 у.е., а затем к середине года уменьшился до 
3,33±0,1 у.е. Достоверности улучшения этого пока-
зателя от начала к середине года замечено не было 
(t=0,7). К концу года показатель ИГ уменьшился до 
3,2±0,1 .Результат имел тенденцию к улучшению к 
концу года (t=1,4).

Оценка показателей морфо-функционального со-
стояния (в баллах) улучшалась от начала к концу года. 

Так, оценка показателя объёма бёдер в начале года 
составлял 4 балла, а в конце улучшился и был равен 
5 баллам. Показатель задержки дыхания на выдохе 
улучшился от начала года (3 балла) к середине года 
(4 балла).

Таким образом, оценка показателей морфо-
функционального состояния студенток занимающих-
ся аэробикой в течение учебного года показала, что из 
8 показателей от начала к концу года достоверно улуч-
шились показатели задержки дыхания на вдохе (t=2,9) 
и на выдохе (t=2,9), в 4 тестах отмечалась тенденция к 
улучшению результатов. В 2 тестах не было отмечено 
достоверного улучшения (t=0,1 и t=0,2) 

Интегральная оценка, предусматривающая иссле-
дование физической подготовленности девушек, за-
нимающихся аэробикой в течение года дало следую-
щие результаты.

Показатель сгибание-разгибание рук в упоре лёжа 
в начале года составил 17,9±0,5 раз, к середине имел 
тенденцию к улучшению (t=1,3) и был равен 18,9±0,5 
раз и достоверно улучшился к концу года и составил 
22,8±0,9 раз (t=3,4). 

Прыжок в длину с места в начале года у девочек 
составил 162,6±1,3 см, в середине года -  164,0±1,4 см, 
достоверного улучшения замечено не было (t=0,7), но 
к концу года показатель достиг 166,7±1,2 см и наблю-
далась тенденция к улучшению (t=1,5).

Подъём туловища в сед из исходного положения 
лёжа за 30 секунд показал, что результат улучшился 
от середины к концу года и составил 22,2±1,2; отмеча-
лась тенденция к улучшению показателя (t=1,7).

Показатель в прыжках через скакалку за 30 секунд 
в начале года составил 46,4±1,6 раз, в середине года -  
48,1±1,4 раз, в конце года 49,8±1,8 раз. Достоверного 
улучшения этого показателя не было отмечено (t=0,8) 
(рис.2).

Оценка показателей физической подготовленности 
(в баллах) по всем показателям улучшалась от начала 
к концу года.

Таким образом, оценка показателей физической 
подготовленности девушек, занимающихся аэроби-
кой в течение года показала, что из 4 показателей от 
начала к концу года достоверно улучшился показа-
тель в сгибании-разгибании рук в упоре лёжа (t=3,4); 
в 2 тестах отмечалась лишь тенденция к улучшению 
результата и в  прыжках через скакалку за 30 сек не 
было достоверного улучшения (t=0,8).



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2009

17

Исследование показателей заболеваемости девочек 
на протяжении учебного года показало, что уровень 
заболеваемости понижается с начала  к концу учеб-
ного года. В начале года по болезни было пропущено 
7 занятий, в середине года этот показатель снизился 
до 5 дней, в конце года он составлял 2 пропущенных 
занятия.

Выводы.
Таким образом, наши исследования показали, 

что занятия аэробикой улучшают общее физиче-
ское состояние студенток, так как уровень морфо-
функциональных показателей, предусмотренных ин-
тегральной оценкой в процессе занятий аэробикой 
повышается. Наиболее высокая бальная оценка была 
отмечена в конце года в таких морфо-функциональных 
показателях: объём талии, объём бёдер, разница ЧСС 
стоя и сидя, задержка дыхания на выдохе по срав-
нению с началом года. Достоверное изменение по-
казателей физической подготовленности девушек в 
конце года наблюдались в двух тестах (сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа и в прыжке в длину с 
места). Достоверные изменения показателей морфо-
функционального состояния в конце года наблюда-

лись в задержке дыхания на вдохе и задержке дыхания 
на выдохе. Показатели заболеваемости студенток, по-
сещающих занятия аэробикой на протяжении учебно-
го года, снижались  к концу года. 

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем инте-
гральной комплексной системы оценки влияния заня-
тий аэробикой на организм студенток.
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Рис.2  Показатели физической подготовленности студенток, занимающихся аэробикой

Рис.1 Показатели морфо-функционального состояния студенток, занимающихся аэробикой
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Науково-теоретичні основи професійної підготовки 
майбутніх фахівців у коледжі

Ірина Бойчук
Житомирський базовий фармацевтичний коледж

Вступ.1

Важливим кроком до формування загальноєвро-
пейського освітнього простору стала Болонська кон-
венція, яка започаткувала процес інтеграції освітніх 
систем європейських країн та з’явилася як результат 
формування європейського співтовариства, зростання 
вимог до професійної компетентності кваліфікованих 
фахівців. Не виключенням у даному процесі є і систе-
ма підготовки майбутніх фахівців в Україні.

Упроваджена в Україні нова модель вищої освіти 
покликана готувати фахівців відповідної кваліфіка-
ції та відповідного рівня компетентності, яка дозво-
ляла б на високому рівні виконувати свої професійні 
обов’язки.

Сьогодні підготовку фахівців фармації в Україні 
здійснюють за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та ма-
гістра. У коледжах здійснюється підготовка молод-
ших спеціалістів-фармацевтів та бакалаврів фармації. 
Суспільна значущість і складність професії фарма-
цевта вимагає від нього високого рівня професійної 
підготовки, досконалих знань сучасної теорії та фар-
мацевтичної практики, опанування навичками, відпо-
відними методами фармацевтичної діяльності.

Робота виконана за планом НДР Житомирського 
базового фармацевтичного коледжу.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Наше дослідження передбачає визначення комплек-

су педагогічних умов, які б сприяли якісній підготов-
ці компетентного фахівця, але насамперед необхідно 
провести аналіз та визначення сутності, взаємозв’язку 
і взаємозумовленості понять, які складають основу 
науково-теоретичного підґрунтя проблеми визначен-
ня та дослідження педагогічних умов професійної 
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підготовки майбутніх фахівців у коледжах.
Результати дослідження. 
Найбільш загальним поняттям, на думку Вітвиць-

кої С. С., є поняття «освіта». Освіту можна розглядати 
як систему, процес і результат процесу пізнання [1]. 

Як зазначає С. Я. Батищев, професійна освіта – це 
процес формування та збагачення знань, навичок та 
умінь, необхідних для заняття певним видом опла-
чуваної діяльності. Визначення використовується в 
трьох значеннях:

1) навчальна діяльність, пов’язана з виконанням 
спеціалізованих функцій в системі технологічного 
розділення праці. Включає чотири компоненти: а) 
розширення та поглиблення фундаментальних знань, 
які є теоретичними основами професії; б) набуття 
знань зі спеціальних дисциплін, які належать до га-
лузей професійних знань; в) удосконалення навичок 
виконання професійних операцій; 2) система закла-
дів, призначених для підвищення професійної квалі-
фікації та засвоєння нових видів професійної діяль-
ності; 3) набуті людиною розуміння суті професійної 
діяльності, а також його знання, уміння, навички, які 
визначають здатність до виконання спеціалізованих 
функцій у професійній діяльності [2].

 Н. Г. Ничкало у словнику подає три визначення 
поняття професійна освіта: 

1) cукупність знань, навичок і вмінь, оволодіння 
якими дає змогу працювати спеціалістом вищої і се-
редньої кваліфікації; 2) підготовка в навчальних за-
кладах спеціалістів для трудової діяльності в певній 
галузі народного господарства, науки, культури; 3) 
складова частина системи освіти [3].

Друге значення професійної освіти, з наведених 
вище, передбачає існування системи навчальних за-
кладів з професійної підготовки фахівців, певною 

Анотації:
Розглядається значення, зміст 
та наслідковість між поняттями: 
«професійна освіта» - «профе-
сійна підготовка» - «педагогічна 
система» - «педагогічні умови»-
«кваліфікація» - «компетентність». 
Поняття є науково-теоретичною 
основою визначення та  дослі-
дження педагогічних умов про-
фесійної підготовки фахівців у ко-
леджі. Поняття «компетентність» 
є більш широким ніж поняття 
«кваліфікація». Воно поєднує на-
явність знань умінь і навичок для 
виконання певного виду роботи 
та особистісну, складну характе-
ристику людини. 

Бойчук И.Д. Научно-теоретические основы 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов в колледже. Рассматривает-
ся значение, содержание и последственные 
связи между понятиями: «профессиональ-
ное образование» - «профессиональная 
подготовка» - «педагогическая система» 
- «педагогические условия» - «квалифика-
ция» - «компетентность». Понятия являются 
научно-теоретической основой определения 
и  исследования педагогических условий 
профессиональной подготовки специалистов 
в колледже. Понятие «компетентность» яв-
ляется более широким, чем понятие «квали-
фикация». Оно объединяет наличие знаний 
умений и навыков для выполнения опреде-
ленного вида работы и личностную, сложную 
характеристику человека. 

Boichuk I.D. Scientifi c-theoretical fun-
damentals of professional training of 
the future experts in college. It is exam-
ine the meaning, contents and commu-
nications between concepts: “vocational 
training” – “professional training” – “a 
pedagogical system” – “pedagogical con-
ditions” – “qualifi cation” – “competence”. 
Concepts are a scientifi c-theoretical basis 
of determining and research of pedagogi-
cal conditions of professional training of 
experts in college. The concept “compe-
tence” is wider, than concept “qualifi ca-
tion”. It unites availability of knowledge 
of skills for executing a determined kind 
of operation and personal, a composite 
characteristic of the person.

Ключові слова:
професійна підготовка, педаго-
гічна система, педагогічні умови, 
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профессиональная подготовка, педагоги-
ческая система, педагогические  условия, 
квалификация, компетентность.

professional training, pedagogical system, 
pedagogical conditions, qualifi cation, 
competence.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2009

19

ланкою якої є коледжі, «які здійснюють підготовку 
фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними 
програмами молодшого спеціаліста та бакалавра з од-
ного або кількох споріднених напрямів підготовки або 
спеціальностей, мають необхідний кадровий потенці-
ал, матеріально-технічну базу. 

Для набуття людиною певної професійної кваліфі-
кації, яка буде визначати її місце у суспільстві, осно-
вним компонентом професійної освіти, на це вказують 
наведені вище визначення, є професійна підготовка і 
визначається як «сукупність спеціальних знань, нави-
чок та умінь, якостей, трудового досвіду та норм пове-
дінки, які забезпечують можливість успішної роботи з 
певної професії» [2]. 

Інше визначення професійної підготовки розгля-
дає її як процес формування фахівця для однієї з га-
лузей трудової діяльності, пов’язаного з оволодінням 
певним родом занять, професією [4].

У сучасній психолого-педагогічній літературі існує 
декілька підходів до визначення сутності професійної 
підготовки. Психологи розглядають її як засіб прирос-
ту індивідуального потенціалу особистості, розвитку 
резервних сил, пізнавальної і творчої активності на 
основі оволодіння загальнонауковими та професійно-
значущими знаннями,, вміннями й навичками. Пред-
ставники педагогічної науки вбачають сутність такої 
підготовки у набутті людиною професійної освіти, що 
є результатом засвоєння інтелектуальних знань, умінь 
та формування необхідних особистісних професійних 
якостей. Аналіз професійної підготовки, проведений 
В. А. Семиченко, розглядає її у трьох аспектах: як про-
цес, в ході якого відбувається професійне становлен-
ня майбутніх фахівців; як мету і результат діяльності 
навчального закладу; як сенс включення студента у 
навчально-виховну діяльність [5]. 

Набуття та удосконалення навичок виконання 
професійних операцій відбувається через професій-
ну практичну підготовку частину навчання в профе-
сійному навчальному закладі, в процесі якої студент 
одержує необхідні для професійної діяльності нави-
чки та уміння, а також спеціальні практичні знання. 
Зміст професійної практичної підготовки визнача-
ється навчальними планами, розробленими на основі 
кваліфікаційної характеристики, реалізується в про-
цесі виробничого навчання та виробничої практики.

Ми у своєму дослідженні будемо розглядати про-
фесійну освіту фармацевтів як складову частину сту-
пеневої освіти, що передбачає оволодіння знаннями, 
уміннями, навичками майбутнього фармацевта, спря-
мована на максимально повноцінну професійну само-
реалізацію особистості і зорієнтована на кон’юнктуру 
ринку праці.

У сучасній педагогічній літературі професійне 
навчання пропонується розглядати як педагогічну 
систему загальної системи підготовки фахівця, якій 
притаманні всі ознаки, властивості та принципи до-
слідження, характерні для систем [6,7].

Науковцями поняття «система» трактується по-
різному.

Зокрема Т.І. Ільїна вважає, що систему необ-
хідно розглядати як упорядковану сукупність 

взаємопов’язаних елементів, що об’єднані спільною 
метою функціонування та єдністю керування й мо-
жуть вступати у взаємодію з середовищем як цілісна 
єдність [8].

На думку Ю. К. Бабанського, педагогічна систе-
ма – певна спільність елементів, що функціонують 
за внутрішніми законами, притаманними лише їй, є 
цілісним утворенням, яке наділене інтегративними 
властивостями [9,с. 15].

В. П. Беспалько вважає, що педагогічна система має 
певні елементи або об’єкти з їхніми взаємозв’язками 
та функціями.

Стосовно процесу професійної підготовки фарма-
цевтів у коледжі під загальним визначенням поняття 
«система» ми будемо розуміти упорядковану певним 
чином множину компонентів, що взаємопов’язані 
між собою і створюють цілісну єдність, яка володіє 
інтегративними властивостями й закономірностями, 
що дозволяють успішно реалізувати мету діяльності 
системи.

На нашу думку цілісність є однією з важливіших 
умов системи навчального процесу при підготовці фа-
хівців у коледжі. 

А. Н. Орлов, розкриваючи проблеми ефективності 
управління навчально-виховним процесом, наголошує 
на необхідності розкриття специфіки вищого навчаль-
ного закладу, виявлення закономірностей і протиріч 
педагогічного процесу, Він розглядає цей процес як 
керовану систему, основними структурними компо-
нентами якої є: ціль і задачі, засоби, форми і моделі 
організації навчального процесу, органи управління, 
викладачі й студенти [10].

В. П. Безпалько наголошує, що основними струк-
турними елементами педагогічної системи є: цілі під-
готовки фахівця; зміст навчання та виховання; дидак-
тичні процеси як способи здійснення педагогічного 
процесу;студенти та викладачі; організаційні форми 
педагогічної діяльності.

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити ви-
сновок, що професійне навчання молодшого спеці-
аліста й бакалавра в коледжі має здійснюватись на 
засадах розкриття структури кожного елемента сис-
теми, з вивченням функціональних зв’язків за умови 
забезпечення його цілісності.

Повноцінна та якісна діяльність коледжу як сис-
теми професійної підготовки фармацевтів неможлива 
без створення певних умов успішного функціонуван-
ня всіх компонентів педагогічної системи.

Ми розглядаємо умову як філософську категорію, 
в якій відображається відношення речі до тих факто-
рів, завдяки яким вона виникає і існує.

«Умова є необхідною обставиною, яка уможлив-
лює здійснення, створення і утворення чого-набудь 
або сприяє чомусь» [11].  Її особливістю є те, що 
вона сама, без діяльності людини, не може стати 
«визначально-продуктивною». У вищих навчальних 
закладах умови лише створюють сприятливі можли-
вості для студентів у здобутті знань, формуванні умінь 
і розвитку навичок. «Умова – це філософська катего-
рія, в якій відображаються універсальні відношення 
речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та іс-
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нує. Завдяки наявності відповідних умов властивості 
речей переходять з можливості в дійсність» [12]. О. 
В. Шупта розуміє умови як обставини, факти, за яких 
відбувається даний процес [13].

Оскільки реалізація процесу професійної підго-
товки фармацевта відбувається під час навчального 
процесу, виходячи із предмета нашого дослідження, 
серед видів умов ми обрали педагогічні. Питання про 
педагогічні умови розглядається у роботах багатьох 
дослідників.

Як вважає В. І. Андрєєв, педагогічні умови – це ре-
зультат «цілеспрямованого відбору, конструювання та 
застосування елементів змісту, методів а також органі-
заційних форм навчання для досягнення цілей» [14].

 С. М. Хатунцева підкреслює двоїстий характер 
«педагогічних умов». На її думку, з одного боку, пе-
дагогічні умови  це джерело виникнення, існування та 
розвитку самого педагогічного процесу, запорука його 
присутності та можливостей вдосконалення. Більш 
того, спеціально створені педагогічні умови мають 
здатність регулювати педагогічний процес, можли-
вість робити його компоненти співвідносними один 
до одного [15]. 

Розглядаючи категорію «педагогічні умови» в меж-
ах професійної підготовки майбутніх фармацевтів, ми 
визначаємо педагогічні умови як сукупність обста-
вин, які створюють сприятливу ситуацію для ефек-
тивного протікання навчально-виховного процесу та 
якісної підготовки майбутнього фахівця-фармацевта в 
умовах коледжу.

У контексті нашого дослідження ми визначаємо 
сукупність педагогічних умов професійної підготов-
ки фармацевта як доцільно організовану комбінацію 
умов, які визначають специфіку процесу професійної 
підготовки та активізують потреби, орієнтації, зусил-
ля для розвитку ефективної педагогічної діяльності 
викладача та студента.

У свою чергу в процесі реформуванні професій-
ної освіти необхідною є корекція змісту педагогічних 
умов професійної підготовки майбутніх фахівців і, 
насамперед, відповідно до стандартів, конкретної 
освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Розглянемо сутність поняття «кваліфікація» і по-
хідного від нього «кваліфікаційна характеристика». 
В Українському педагогічному словнику» подається 
таке визначення кваліфікації: «кваліфікація (від лат. 
quails – який за якістю та fasio – роблю) – cтупінь про-
фесійної підготовки працівника, наявність у нього 
знань умінь і навичок, необхідних для виконання ним 
певного виду роботи (16; с. 158). У європейській тра-
диції, як свідчить Конвенція Ради Європи і ЮНЕС-
КО про визнання кваліфікації вищої освіти в євро-
пейському регіоні, яка була прийнята у Лісабоні 11 
квітня 1997 р., узагальнюючий термін «кваліфікація» 
(qualifi cation) використовується для позначення доку-
мента з певної освітньої програми, який дає право на 
продовження освіти або виконання певної діяльнос-
ті (академічна і професійна кваліфікації). У Канаді, 
США й інших країнах, зокрема і в Україні, цей термін 
використовується у звичному для нас розумінні для 
позначення конкретного змісту професійної освіти.

У  вимогах до розробки нових галузевих стандартів 
вищої освіти  поняття «кваліфікація» визначається як 
здатність виконувати завдання та обов’язки відповід-
ної роботи. Кваліфікація визначається рівнем освіти та 
спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається 
завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому 
відповідати колу та складності професійних завдань 
та обов’язків. 

Звернемо увагу на обґрунтовану Н. Г. Ничкало 
необхідність змін у понятійному апараті методології 
професійно-технічної освіти, що традиційно зорієн-
тована на аналіз саме фахового аспекту випускника 
професійно-технічного навчального закладу. Виник-
нення нетрадиційних професій і спеціальностей, за-
стосування принципово нових засобів виробництва 
зумовлюють зміни в сутності поняття «кваліфіка-
ція». Раніше воно визначалося складністю робіт, 
тривалістю навчання і професійним стажем, відте-
пер – ще й здатністю до швидкої переорієнтації на 
нові види діяльності. Тому «центр тяжіння квалі-
фікаційних вимог щораз помітніше переміщується 
з суто фізичних зусиль у царину інтелектуальних 
знань і вмінь» [17; с.108].

Саме про такий аспект змін наголошувалось на 
підсумковому засіданні 42-ї сесії Міжнародної кон-
ференції ЮНЕСКО з питань освіти Генеральний ди-
ректор ЮНЕСКО Ф. Майор. Він акцентував на тому, 
що для значної кількості населення розвинутих кра-
їн характерним є спосіб життя, який визначається не 
лише високим рівнем економічних стандартів, але й 
більш високим рівнем соціальних домагань. За наяв-
ності вибору перевага надається діяльності, що зорі-
єнтована на досягнення постматеріальних цінностей 
(творчий характер праці, повноцінне дозвілля тощо). 
Вимоги до фармацевтів на сучасному етапі базуються 
на професійно важливих якостях: професійні знання, 
уміння, навички, ділові, особистісні та психологічні 
якості. На Міжнародній нараді зі стратегії фармацев-
тичної освіти в Європі, що відбулась 11-12 жовтня 
2005 року у Москві запропоновано вказані практичні 
якості фармацевта називати компетенціями.

Результати формування системи компетенцій є од-
ним із ключових моментів оцінки якості знань. Мова 
йде не про перебудову змісту освіти, а про вдоскона-
лення освітніх технологій на основі постійної вза-
ємодії викладача зі студентом. Результати освіти – це 
очікувані й вимірювані конкретні досягнення студен-
тів (випускників), які визначають, що здатний робити 
студент (випускник) по завершенні всієї або частини 
освітньої програми, набуває певної кваліфікації.

Рівень підготовки сучасного фахівця вимагає роз-
робки компетентнісного підходу до навчання. Так Е. 
Ф. Зеєр наголошує на наступному: компетентнісний 
підхід – це пріоритетна орієнтація на цілі – вектори 
освіти: навченість, самовизначення, самоактуалізація, 
соціалізація та розвиток індивідуальності. Як інстру-
ментальні засоби досягнення цієї мети виступають 
принципово нові метаутворюючі конструкти компе-
тентності – компетенції та мета якості [18]. 

Згідно з визначенням Міжнародного департа-
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менту стандартів для навчання, досягнень та освіти 
(International Board of Standarts for Traning, Performance 
and Instruction (IBSTPI) поняття компетентності – це є 
спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, 
виконувати завдання або роботу. При цьому вказане 
поняття передбачає набір знань, навичок та умінь, 
що дають змогу особистості ефективно здійснювати 
діяльність або виконувати певні функції, які підляга-
ють досягненню певних стандартів у галузі професії 
або виду діяльності. Для того, щоб полегшити процес 
оцінювання компетентностей. Департамент пропонує 
виділити такі показники, як набуті знання, вміння, на-
вички та навчальні досягнення. 

Висновки. 
Отже, аналізуючи поняття «компетентність», мож-

на зробити висновок, що воно є більш широким ніж 
поняття «кваліфікація» і поєднує наявність знань 
умінь і навичок, необхідних для виконання певного 
виду роботи та особистісну, складну характеристику 
людини, що засвідчує достатню її обізнаність, умі-
лість, вправність у певному колі питань, ділові та пси-
хологічні якості фахівця.

Перспективи подальших досліджень передбачають 
визначення комплексу педагогічних умов підготовки 
компетентного фахівця-фармацевта, експерименталь-
ної їх перевірки та обґрунтування результатів.
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Основи організації науково-дослідної діяльності учнів 
у загальноосвітньому навчальному закладі

Васильєва С.О.
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Вступ.1

Провідним принципом державної освітньої полі-
тики України, накресленим у “Національній доктрині 
розвитку освіти”, визначено принцип єдності освіти і 
науки, реалізація якого передбачає концентрацію сил і 
ресурсів на підготовці молодих науковців-дослідників 
як пріоритетній стратегічній меті освіти, створення 
науково-інформаційного поля для дітей, молоді і всьо-
го активного населення, інтенсифікацію наукових до-
сліджень у закладах освіти, підтримку і стимулюван-
ня здібної молоді, формування змісту освіти на основі 
новітніх наукових та технологічних досягнень. Така 
спрямованість сучасної освіти, що зумовлена необ-
хідністю підготовки майбутніх висококваліфікованих 
фахівців різних галузей науки, техніки, виробництва, 
відбита у низці державних документів: законах Украї-
ни “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про 
позашкільну освіту”, “Концепції національного ви-
ховання” та ін. Одним із провідних шляхів реалізації 
накреслених у них положень є організація науково-
дослідної діяльності школярів загальноосвітніх на-
вчальних закладів. 

Про актуальність проблеми організації науково-
дослідної діяльності учнів на сучасному етапі роз-
витку педагогічної науки і практики свідчить увага 
вчених до вирішення пов’язаних з нею питань. Так, 
теоретичні основи науково-дослідної діяльності роз-
робляли Л. Байкова, В. Воробйова, Л. Гребенкіна, 
І. Зимня, Н. Кушнаренко, Л. Левченко, А. Лудченко, 
Г. Примак, М. Романова, Ю. Туранов, В. Уруський, 
В. Шейко, О. Щербаков та інші вчені. В їхніх роботах 
висвітлюється сутність науково-дослідної діяльності, 
розглядаються її основні компоненти, аналізують-
ся питання оцінювання результатів такої діяльності. 
Науково-дослідна діяльність учнів загальноосвітньо-

1© Васильєва С.О., 2009

го навчального закладу – це складний багатогранний 
процес, для успішної реалізації якого  потрібні певні 
організація та управління. 

Дослідження виконано відповідно до плану на-
укової роботи кафедри загальної педагогіки Харків-
ського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди як складник дослідження “Під-
вищення ефективності навчально-виховного процесу 
в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних за-
кладах”. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної статті є визначення понять  “Органі-

зація та “Управління, виявити місце науково-дослідної 
діяльності учнів у системі організації загальноосвіт-
нього навчального закладу.

Результати дослідження.
“Організація”, за дослідженням Ш. Гумерова, 

– поняття, що виникло на початку ХХ ст. як спеці-
ально науковий термін у межах біології (Т. Шванн, 
М. Шлейден) та соціології (Г. Спенсер), було перене-
сено представниками органічної школи в соціології 
(А. Шеффле, П. Лілієнфельд, Р. Вормс) на суспільство 
методом екстраполяції, що сприяло розвиткові по-
няття “організація” як міждисциплінарного терміна, 
пов’язаного з визначенням компонентів та функцій 
різних об’єктів [3, 99-100].

Поступово термін “організація” остаточно втратив 
свій вузькоспеціальний характер. Так, за досліджен-
ням Ш. Гумерова, одним із провідних дослідників 
поняття “організації” є вітчизняний вчений О. Богда-
нов, який розробив власну теорію організації, згідно 
з якою будь-яка діяльність людини розглядається як 
матеріал для збагачення досвіду людства з вдоскона-
лення організації подальшої діяльності. Але, на його 
думку, “організація” – надзвичайно широке поняття, 
що охоплює не тільки діяльність людини, вона існує 

Анотації:
Вивчається організація науково-
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навіть у всесвіті, забезпечуючи певну стабільність 
зоряних систем. О. Богданов наполягав на створенні 
універсальної теорії організації, що містила б єдині 
підходи до аналізу її форм та способів реалізації, не-
залежно від ступеня глобальності системи, яка орга-
нізується [3].

З виникненням кібернетики термін організація 
став полідисциплінарним поняттям, що зумовило 
синтез знань, накопичених у різних галузях науки та 
узагальнення їх в єдину теорію організації (М. Аль-
берт, О. Василенко, Б. Вульфов, О. Виханський, 
Ш. Гумеров, Р. Дафт, М. Марков, М. Мескон, О. Нау-
мов; М. Поташник, Т. Шамова, Ф. Хедоурі та інші, по-
ступовий розвиток якої був пов’язаний із системними 
дослідженнями (О. Авер’янов, В. Афанасьєв, І. Блау-
берг, О. Ракитов, В. Садовський), де увага приділялась 
самоорганізації різних за масштабами та функціями 
систем, у тому числі педагогічних (Ю. Бабанський, 
В. Беспалько, О. Василенко, О. Єрмола, Т. Ільїна, 
Н. Кузьміна, Ю. Конаржевський, А. Куракіна, Л. Но-
викова, Л. Москалець, О. Орлов, Л. Спірні, О. Суджик, 
Ю. Татур та інші). 

Сьогодні термін “організація” претендує на відне-
сення до класу загальнонаукових категорій, проте в 
наукових колах ще й досі немає єдності щодо визна-
чення змісту цього поняття. Аналіз наукових поглядів 
на сучасне розуміння терміна “організація” дає змогу 
обґрунтувати власну позицію з цього приводу, найдо-
цільнішу в рамках нашого дослідження.

Організація – це одне з головних понять системно-
го підходу, яке характеризує внутрішню упорядкова-
ність елементів цілого, а також сукупність процесів, 
які зумовлюють взаємозв’язки між окремими систе-
мами [9, 55].

З таких саме позицій філософський словник 
дає тлумачення терміна “організація” як форми 
взаємозв’язку, встановленого між елементами сис-
теми відповідно до законів її існування, а також як 
процесу чи стану упорядкування, як будови або типу 
функціонування системи [13, 456]. 

У межах системного підходу М. Кабушкін [4, 21-
22] також наводить декілька визначень терміна “ор-
ганізація”. Він розуміє організацію як процес, за до-
помогою якого створюється та зберігається структура 
системи, що керує або є керованою, а також як сукуп-
ність (система) взаємовідносин, прав, обов’язків, ці-
лей, ролей, видів діяльності, що мають місце під час 
спільної праці.

В енциклопедичному соціологічному словнику 
Г. Осипова організація розглядається, з одного боку, 
як системний об’єкт – штучне об’єднання, яке посідає 
певне місце в суспільстві та виконує певні функції, а 
з другого – з діяльнісних позицій – як вид діяльності, 
що містить розподіл функцій, зовнішніх та внутріш-
ніх взаємозв’язків тощо [14].

Неоднозначне тлумачення терміна “організація”, 
пов’язане із застосуванням різних наукових підходів 
до його вивчення, спостерігається й у працях захід-
них учених М. Альберта, Р. Дафта, М. Мескона, Ф. 
Хедоурі [7;58]. Так, Р. Дафт демонструє два погляди 
на визначення цього поняття: у межах системного 

підходу organization – це соціальне утворення, що має 
спеціально створену структуру та визначену мету, 
якій підпорядкована його діяльність; в рамках функ-
ціонального – organizing – управлінська функція, яка 
передбачає призначення виробничих завдань, їх угру-
повання у відділах компанії і розподіл ресурсів між 
ними; розміщення організаційних ресурсів для досяг-
нення стратегічних цілей [7, 804].

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі визначають 
організацію з діяльнісних та системних позицій як 
певну групу людей, діяльність яких свідомо коорди-
нується для досягнення загальної мети, та як процес 
створення структури підприємства, що надає змогу 
людям ефективно працювати разом, з метою досяг-
нення його цілей [7, 339].

З позицій діяльнісного підходу Б. Вульфов, М. По-
ташник відзначають, що поняття “організація” надто 
багатогранне, і підкреслюють, що “організовувати 
можна і матеріальні засоби, і справу, і самого себе, але 
насамперед людей” [2, 22].

Застосовуючи діяльнісний та кібернетичний під-
ходи, Т. Шамова, П. Третьяков, М. Капустин визнача-
ють організацію як діяльність суб’єкта управління із 
формування та регулювання певної структури органі-
заційних взаємодій за допомогою сукупності спосо-
бів, засобів та впливів, необхідних для ефективного 
досягнення цілей [12, 71].

Сучасні автори (М. Альберт, Р. Дафт, В. Лізін-
ський, М. Мескон, І. Орлова, Ф. Хедоурі та інші) [7,6], 
які досліджують організацію з позицій системного 
та кібернетичного підходів, особливу увагу приділя-
ють проблемі встановлення взаємовідносин між цим 
поняттям та терміном “управління”. У їхніх працях, 
з одного боку, організація розуміється як система, 
що потребує управління – діяльності, яка “дозволяє 
вирішувати проблеми організації шляхом підготов-
ки, мотивації, стимулювання та розумної організації 
взаємодії особистості та колективу” [6,10]; з друго-
го – організація розглядається як складний поетап-
ний процес упорядкування елементів системи, який є 
функцією управління. 

Питання управління певними об’єктами, зокре-
ма педагогічними системами, що безпосередньо 
пов’язано з темою нашого дослідження, викликають 
великий інтерес у науковців. Соціальне управління 
розглядали В. Афанасьєв, М. Бочаров, Н. Кузьміна, 
М. Марков; питання психології управління – Г. Го-
ловченко, В. Шпалинський; управління в педагогіці 
досліджували Ю. Бабанський, В. Беспалько, Ю. Ва-
сильєв, Г. Габдулін, Ю. Конаржевський, О. Орлов, 
М. Поташник, М. Сунцов та інші вчені. 

В. Симонов [9] розглядає управління як цілеспря-
мований вплив суб’єкта управління на об’єкт шляхом 
науково обґрунтованого планування, організації, ко-
ординування, регулювання та контролю за діяльніс-
тю, у тому числі й педагогічною.

Дослідник питань шкільного управління М. Сун-
цов [10] характеризує його як процес науково об-
ґрунтованого впливу на педагогічний колектив та со-
ціальне оточення засобами планування, організації, 
контролю і корекції діяльності з метою навчання й 
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виховання учнів. Аналогічно визначає шкільне управ-
ління М. Поташник. На його думку, це особливий вид 
діяльності, який може бути “описаний та організова-
ний у структурі компонентів діяльності: мотиви, цілі, 
завдання, зміст, форми, методи, умови, результат” [8, 
21]. М. Поташник підкреслює, що управління виконує 
певні функції, а саме: “прогнозування, програмуван-
ня, планування, організацію, регулювання, контроль, 
аналіз, стимулювання та корекцію” [8, 21].

П. Третьяков [11;12] виділив в управлінні, зокре-
ма педагогічному, процеси, які, в свою чергу, розподі-
лив на функції, стадії та операції. Він виокремив такі 
функціональні стадії управління: мотиваційно-цільову, 
інформаційну, аналітичну, планово-прогностичну, 
організаційно-виконавчу, контрольно-оцінювальну, 
регулятивно-корекційну [11, 48]. Автор вважав, що 
об’єднання функціональних стадій найчастіше відбува-
ється у мікропроцесах (аналіз, самопланування, само-
організація, самопланування, самоконтроль, самооцін-
ка, саморегуляція) на основі мотивації і мети; ці стадії 
можуть входити в процес, функцію, або підфункцію.

Ю. Конаржевський [5] в управлінні навчально-
виховним процесом визначив такі управлінські функ-
ції: педагогічний аналіз, планування, підготовку, при-
йняття рішення, організацію внутрішнього контролю, 
регулювання. Для ефективної роботи він вважав необ-
хідним взаємозв’язок усіх функцій системи, ствер-
джуючи при цьому, що результат однієї функції має 
бути основою реалізації інших.

Таким чином, управління завжди передбачає на-
явність певних етапів, стадій, функцій. Аналіз різних 
підходів до управління показує, що багато хто з до-
слідників виділяє спільні функції в управлінні: пла-
нування, організацію, керівництво, стимулювання, 
контроль, підтримку установленого режиму праці 
системи, які всі разом створюють управління шко-
лою. Підкреслимо, що більшість учених (Ю. Васи-
льєв, Ю. Конаржевський, М. Поташник, В. Симонов, 
М. Сунцов) розглядають організацію як функцію 
управління. Так, М. Поташник відзначає, що “орга-
нізація – це управлінська функція, вона передбачає 
вивчення стану питання, виявлення кінцевої мети 
та комплексу робочих завдань, підготовку, розробку 
змісту, форм, методів майбутньої діяльності, розпо-
діл кадрів, постановку завдань перед виконавцями, 
створення робочого настрою, надання за необхіднос-
ті допомоги”[2, 40]. З таких саме позицій ми будемо 
розглядати організацію – як функцію управління, що 
передбачає наявність мети, завдань, змісту, форм, спо-
собів реалізації, створення відповідної робочої атмос-
фери, здобуття результату та його корекцію.

Аналіз літературних джерел [14;16-18;32;48;80-
84], у яких розглядається управління педагогічними 
системами, показує, що загальноосвітня школа як пе-
дагогічна система складається із таких компонентів: 
колективу вчителів, колективу учнів, мети, завдань, 
принципів, змісту, методів і форм, які одночасно є 
компонентами організації. Слід відзначити багато-
гранність організації науково-дослідної діяльності та 
врахувати, що всі структури в системі взаємодіють та 
впливають одна на одну.  

Загалом, вивчення існуючих у сучасній науковій 
літературі підходів до розуміння термінів “організа-
ція” та “управління” дає змогу стверджувати, що в 
межах нашого дослідження необхідно застосовувати 
системний та діяльнісний наукові підходи. Систем-
ний передбачає розглядання організації як системно-
го об’єкта, виокремлення в ньому певних компонентів 
та визначення їх функцій. Діяльнісний – вивчення ор-
ганізації як процесу, що характеризується мотивами, 
цілями, завданнями, змістом, формами, методами, ре-
зультатами. 

Застосування системного підходу вимагає ви-
вчення науково-дослідної діяльності як однієї із 
структур шкільної організації, яка, в свою чергу, є 
взаємопов’язаною з більш широким соціальним про-
стором. Щоб виявити місце науково-дослідної діяль-
ності у шкільній системі, слід розглянути різноманіт-
ні зв’язки між структурами шкільної системи як за 
вертикаллю (ієрархія в системі), так і за горизонтал-
лю (зв’язок між компонентами в системі). Зв’язки між 
різноманітними ієрархічними рівнями системи реалі-
зуються за допомогою управління. Кожна структура 
передбачає наявність складу (органи управління), ви-
конання певних функцій, обов’язків та прав суб’єктів. 
Структурну схему науково-дослідної діяльності учнів 
у шкільній системі складено за науково-методичними 
матеріалами роботи середніх загальноосвітніх закла-
дів м. Харкова .

Аналізуючи наведену схему, можна визначити три 
основних рівні шкільної організації (адміністратив-
ний, вчительський, учнівський) та дослідити підпо-
рядкованість структур науково-дослідної діяльності 
у шкільній організації середнього загальноосвітнього 
закладу. Для цього доцільно кожен рівень шкільної 
організації розглянути детальніше і визначити місце 
та функції різних структур щодо керівництва науково-
дослідною діяльністю учнів та її реалізації. 

На першому – адміністративному рівні – науково-
дослідна робота підпорядкована директорові та 
науково-методичній раді; цей рівень складається з таких 
структур, як педагогічна рада, нарада при директорові, 
рада школи з психологом. Визначено функції основних 
структур цього рівня: управлінську, організаторську, 
господарську, виховну, контрольну, координуючу.

Другий рівень шкільної організаційної структу-
ри – вчительський – об’єднує вчителів-предметників, 
керівників гуртків, факультативів, педагогів-
організаторів тощо та складається з таких структур, 
як школа молодого вчителя, методичні об’єднання, 
творчі групи вчителів з оволодіння прийомами роз-
вивального навчання та новими педагогічними техно-
логіями, що покликані підготувати їх до керівництва 
науково-дослідною діяльністю учнів.

Серед структур, які безпосередньо пов’язані з 
науково-дослідною діяльністю, важливе місце посі-
дає науково-методична рада, робота якої здійснюєть-
ся під керівництвом заступника директора з науково-
методичної роботи (притаманно для шкіл нового 
типу: у середніх загальноосвітніх школах її функцію 
виконує заступник директора з навчально-виховної 
роботи) та передбачає взаємодію психолога, вчителів, 
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методистів, а також залучення найкращих наукових 
сил. Науково-методична рада координує науково-
дослідну діяльність у школі, яка реалізується через 
методичні об’єднання, методичні декади, конференції 
для вчителів, консультації з організації конкурсів для 
юних науковців.

Робота методичних об’єднань – це творче спів-
робітництво вчителів-предметників, адміністрації та 
науковців, спрямоване на вдосконалення процесу ви-
кладання тієї чи іншої шкільної дисципліни. Важли-
вим компонентом діяльності методичних об’єднань є 
розробка та впровадження нових технологій навчання 
і виховання. Отже, робота методичних об’єднань та-
кож сприяє реалізації науково-дослідної діяльності у 
загальноосвітньому навчальному закладі.

Особлива роль в організації науково-дослідної ді-
яльності учнів належить психологічній службі школи, 
де ведуться психолого-педагогічні дослідження рівня 
розвитку, здібностей, інтересів кожного учня. Психо-
логом накопичується значна база даних, яка дозволяє 
систематично фіксувати психологічний стан учня і 
допомагає вчителям помітити та стимулювати його 
дослідницькі здібності та уподобання.

Третій рівень – учнівський. До його структури 
входять: факультативи, секції, гуртки, об’єднання за 
інтересами, а також шкільне наукове товариство, де 
безпосередньо реалізується науково-дослідна діяль-
ність учнів. Слід зазначити, що науково-дослідна ді-
яльність учнів загальноосвітніх закладів відбувається 
переважно в наукових товариствах, тому у складеній 
схемі (додаток Б) основною структурою, де реалізу-
ється науково-дослідна діяльність учнів, є шкільне на-
укове товариство. Реалізація зазначених рівнів шкіль-
ної структури має певну специфіку залежно від типу 
закладу, де вона відбувається.

Так, аналіз шкільної документації переконує, що ор-
ганізаційна структура загальноосвітньої школи відріз-
няється від структур ліцеїв та гімназій, у яких науково-
дослідна діяльність організована на більш високому 
рівні. На основі аналізу організаційної структури ре-
ально діючих закладів було зазначено, що на адміні-
стративному та вчительському рівнях структура є більш 
складною, містить більшу кількість суб’єктів управлін-
ня науково-дослідною діяльністю учнів (заступник ди-
ректора з дослідно-експериментальної роботи). 

На першому рівні головною функцією таких 
суб’єктів управління науково-дослідною діяльністю, 
як заступник директора з дослідно-експериментальної 
роботи та заступник директора з науково-методичної 
роботи, стає у ліцеях та гімназіях саме організація 
науково-дослідної, дослідно-експериментальної і 
науково-методичної діяльності вчителів та учнів. 
Вони аналізують наявні й перспективні можливос-
ті освітньої установи щодо здійснення інноваційних 
перетворень у сфері організації науково-дослідної ді-
яльності учнів, рівень розвитку структур, орієнтова-
них на таку організацію; готовність педагогів та учнів 
до здійснення дослідницької діяльності; вивчають хід, 
результати та проблеми організації науково-дослідної 
діяльності вчителів та учнів; прогнозують тенденції її 
розвитку; планують і організують створення та діяль-

ність шкільних структур, що забезпечують науково-
дослідну діяльність в освітньому закладі та за його 
межами, підвищення професійної компетентності 
учасників цього виду діяльності тощо. 

Дещо інші функції у порівнянні з середніми за-
гальноосвітніми закладами виконує у ліцеях, гімназі-
ях та інших закладах нового типу науково-методична 
рада, що є громадським органом внутрішньошкільно-
го керування. Вона створюється в освітній установі з 
метою реалізації програм підвищення якості освіти і 
навчання. До складу науково-методичної ради входять 
керівники шкільних кафедр, окремі вчителі-новатори, 
працівники вищих навчальних закладів, які здійсню-
ють наукове консультування та обмін досвідом з про-
блем теорії і методики викладання навчальних дисци-
плін, що позитивно впливає на хід та результативність 
дослідницької діяльності педагогів і учнів. Головни-
ми завданнями науково-методичної ради є розробка 
стратегії науково-методичної роботи в освітній уста-
нові; організація системи підвищення педагогічної 
майстерності вчительського колективу; організація 
роботи науково-методичних служб; забезпечення ме-
ханізму взаємодії освітньої установи з вищими на-
вчальними закладами.

На другому рівні організаційної структури освіт-
ньої установи інноваційного типу вводяться нові 
суб'єкти управління (науковий керівник, який здій-
снює підготовку педагогічного колективу до науково-
дослідної діяльності та інші), а також створюються 
лабораторії наукових досліджень, експертні ради, 
малі педагогічні ради, організується співробітництво 
з вищими навчальними закладами, започатковується 
робота предметних кафедр (методичні об’єднання в 
деяких школах називаються кафедрами), тимчасових 
творчих колективів, творчих лабораторій учителів, 
вдосконалюється діяльність школи молодого вчителя, 
психологічної служби тощо. 

Лабораторія науково-педагогічних досліджень здій-
снює науково-методичне забезпечення функціонування 
та розвитку освітньої установи; розробляє теоретичні 
питання внутрішньошкільного керування освітнім про-
цесом, систему педагогічного моніторингу; організує 
перепідготовку педагогічного колективу за допомогою 
теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, зокре-
ма, з проблем організації науково-дослідної діяльнос-
ті, індивідуальних і групових консультацій з питань 
науково-методичної роботи педагогічного колективу; 
координує роботу проблемних учительських та учнів-
ських лабораторій; є експериментальною базою для 
студентських наукових досліджень.  

Експертні ради створюються в середніх інновацій-
них загальноосвітніх закладах для проведення експер-
тизи рівня професійно-педагогічної кваліфікації під 
час атестації педагогічних працівників; оцінювання 
якості професійно-педагогічної діяльності за такими 
показниками, як забезпеченість навчальними матері-
алами, різноманітність форм організації навчання та 
науково-дослідної діяльності учнів, доцільність мето-
дів, прийомів і засобів такої організації.

Малі педагогічні ради є оперативним органом освіт-
ньої установи, створюються вони не в усіх школах, а 
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частіше в гімназіях та ліцеях. Саме мала педагогічна 
рада  забезпечує контроль за рівнем виконання вимог 
до навчальних програм та планів науково-дослідної 
роботи, а також сприяє підвищенню творчого потен-
ціалу педагогічного колективу щодо навчання та орга-
нізації науково-дослідної діяльності учнів.

Значну роль у діяльності організаційних струк-
тур гімназії та ліцею відіграють предметні кафедри. 
Освоєння нововведень, дослідницька, експеримен-
тальна і координаційна роботи завдають труднощів у 
діяльності методичних об'єднань. Кафедра ж покли-
кана розв’язувати ці проблеми, об’єднуючи зусилля 
вчителів і наукових співробітників. Важливими ком-
понентами діяльності кафедр, крім паритетного осво-
єння наукових і практичних інновацій, є обов'язкова 
науково-дослідна діяльність її членів, що допускає 
експериментальну діяльність, розробку, обговорення 
й експертизу нових технологій навчання, виховання і 
розвитку, а також діяльність щодо здійснення консуль-
тативних, прогнозуючих, моніторингових, експертних 
і атестаційних функцій. Керує кафедрою завідувач, 
що володіє певними управлінськими повноваження-
ми: здійснює планування та організацію її роботи, 
керівництво і контроль за діяльністю викладачів, має 
право підпису документів, розроблених кафедрою, 
тобто право прийняття одноосібних чи колегіальних 
управлінських рішень у межах своєї компетенції.

На третьому - учнівському рівні в освітніх уста-
новах нового типу створюються органи учнівського 
самоуправління (учнівські та батьківські ради), діє 
розширена мережа факультативів, консультаційних 
центрів, студій, клубів, гуртків з організації науково-
дослідної діяльності учнів. Такі організаційні струк-
тури різноманітних навчальних закладів мають зна-
чний рівень варіативності. Покажемо це на прикладі 
реально діючих середніх інноваційних закладів. 

Висновки.
Таким чином, згідно з результатами системно-

го аналізу організація науково-дослідної діяльності 
учнів у середніх навчальних закладах має враховувати 
їх структуру. У межах кожного з рівнів існує широ-
ка варіативність суб’єктів управління та структурних 
компонентів залежно від специфічних особливостей 
загальноосвітнього закладу, де здійснюється органі-
зація науково-дослідної діяльності учнів (стандартні 
інноваційні). Аналіз роботи реально діючих закла-
дів м. Харкова переконує, що в загальноосвітніх на-
вчальних закладах інноваційного типу організація 
науково-дослідної роботи учнів перебуває на вищо-
му рівні завдяки впровадженню у структуру закладу 
нових суб’єктів управління, розвитку учнівського са-
моуправління, тісної співпраці з різноманітними соці-
альними інститутами, зокрема вищими навчальними 
закладами тощо.

Усе викладене вище дає підстави стверджувати: 
організація та управління, що є необхідними при • 
здійсненні науково-дослідної діяльності учня, є 
складними науковими поняттями, розкриття яких 
вимагає застосування комплексу наукових підходів;
за допомогою системного, діяльнісного, кіберне-• 
тичного підходів організація науково-дослідної ді-

яльності учнів загальноосвітнього навчального за-
кладу розглядається як система керування однією 
з ланок шкільної структури, що має свій механізм 
функціонування; 
на підставі комплексу підходів до розглядання 

об’єкта нашого дослідження можна узагальнити: 
організація завжди має цілеспрямований характер, 
складається з певних етапів та має певну структуру; 
структура науково-дослідної діяльності учнів у за-
гальноосвітньому навчальному закладі складається з 
адміністративного, вчительського та учнівського рів-
нів, кожен з яких має варіативність структур залежно 
від виду загальноосвітнього навчального закладу.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення інших проблем організації 
науково-дослідної діяльності учнів у загальноосвіт-
ньому навчальному закладі.
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Анотації:
Розглядається питання про соці-
альну природу сучасного спорту 
вищих досягнень. Виявляється його 
соціально-культурний потенціал. 
Оцінюються можливості спорту ви-
ступити в якості дієвого фактору 
рішення проблем у суспільстві. По-
казана необхідність модернізації 
моделі соціального життя. В сучас-
них умовах змагальна діяльність у 
спорті вищих досягнень є для сучас-
ної людини джерелом самоствер-
дження, моральної сили, філософії 
успіху. Спортивна діяльність вчить 
членів соціуму демократичності, 
толерантності, професіоналізму, 
вмінню конкурувати, перемагати й 
програвати, конфліктувати й співп-
рацювати між собою. 

Визитей Н.Н., Качуровский Д.О. Спорт 
высших достижений и его социально-
культурная миссия в новых условиях 
развития общества. Рассматривается во-
прос о социальной природе современного 
спорта высших достижений. Представлен 
его социально-культурный потенциал. 
Оцениваются возможности спорта вы-
ступить в качестве действенного фактора 
решения проблем в обществе. Показана 
необходимость модернизации модели со-
циальной жизни. В современных условиях 
соревновательная деятельность в спорте 
высших достижений является для совре-
менного человека источником самоутверж-
дения, моральной силы, философии успе-
ха. Спортивная деятельность учит членов 
социума демократичности, толерантности, 
профессионализма, умению конкуриро-
вать, побеждать и проигрывать, конфлик-
товать и сотрудничать между собой.

Visitey N.N., Kachurovs’kiy D.O. Sport 
of high performance and its social 
and cultural mission in the new cir-
cumstances of society development. 
A question is examined about social na-
ture of modern sport of higher achieve-
ments. Its social cultural potential is 
presented. Sport possibilities to come 
forward as an effective factor of decision 
of problems in society are estimated. 
The necessity of modernization of model 
of social life is rotined. In modern terms 
competition activity in sport of higher 
achievements is for a modern man the 
source of self-affi rmation, moral force, 
philosophy of success. Sporting activity 
teaches the members of socio of demo-
craticness, tolerance, professionalism, to 
ability to compete, win and lose, confl ict 
and co-operate between itself.

Ключові слова:
спорт вищих досягнень, суспіль-
ство, спортивна діяльність, са-
моствердження, принцип чесного 
суперництва.

спорт высших достижений, общество, 
спортивная деятельность, самоутверж-
дение, принцип честного соперничества.

sport of high performance, society, sport 
activity, self-affi rmation, fair play.

Спорт вищих досягнень і його соціально-культурна місія 
в нових умовах розвитку суспільства

Візитей М.М., Качуровський Д.О.
Національний інститут фізичного виховання і спорту Молдови

Спортивний комплекс «Метеор» ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»

Вступ.1

В ситуації масштабних трансформацій життя сус-
пільства, через які ми сьогодні проходимо, суттєво 
загострюється питання про функції, які виконує і які 
може в нових умовах виконати кожний окремий со-
ціальний інститут, кожна діяльність. З одного боку, 
будь-яка діяльність має свої власні, притаманні саме 
їй форми організації і функціонування, свої перспек-
тиви розвитку і в зв’язку з цим часто чинить певний 
опір змінам, що відбуваються. Однак, з іншого боку, 
перед нею неодмінно стає завдання знайти своє місце 
в контексті змін, що відбуваються. Ще більше трид-
цяти п’яти років тому науковці зрозуміли, що «вірна 
оцінка стану спорту, а головне, чітке уявлення о тен-
денціях його розвитку дозволяють тренеру ретельніше 
вирішувати питання відбору спортсменів, визначати 
перспективні завдання багаторічного тренування…» 
[1, с. 5]. 

Наразі сучасні теоретики спорту шукають відпо-
віді на такі питання як: якими повинні бути фізична 
культура и спорт в сучасному суспільстві, як сус-
пільство і спорт вливають одне на одного, як зробити 
спорт більш гуманістично орієнтованим, як вирішити 
проблеми, які існують в спортивному середовищі і чи 
можливо це взагалі?

В даній публікації ми маємо намір обговорити стан 
і перспективи спорту вищих досягнень як соціального 
інституту, а також змагальної діяльності як основної 
характеристики спорту, з окресленої вище точки зору.

Перш за все треба зазначити, що проникнути у 
сутність, зрозуміти механізм впливу на суспільство, 
спрогнозувати наслідки такого впливу і дати оцінку 
об’єктивну оцінку явища «спорт» автори намагаються 
1  © Візитей М.М., Качуровський Д.О., 2009

протягом багатьох століть починаючи від епохи Анти-
чності (хоча базова характеристика спорту – змагаль-
ність – була важливим елементом життя давніх циві-
лізацій далеко задовго до античного періоду в історії 
людства). У ХХ-му сторіччі спорт став предметом 
наукового дискурсу, оскільки розвиток суспільства за-
діяв цей вид людської діяльності в політичній, куль-
турній, економічній, соціальній сфері. Навіть більше 
– спорт та інші соціальні інститути є взаємовпливо-
вими. Зрозуміло, що будь-який соціальний інститут 
розвивається і змінюється під впливом розвитку всієї 
людської цивілізації – ця динаміка є запорукою його 
існування взагалі. Відповідно до цих процесів перед 
дослідниками постало завдання зрозуміти як саме 
змінюється інститут спорту і яке значення в житті лю-
дини він може мати.

 У сучасній літературі – філософській, соціологіч-
ній, культурологічній, педагогічній – оцінка значення 
спорту як соціально-культурного інституту є досить 
неоднозначною. Звертають на себе увагу дві обста-
вини.  Перша – це полярність оцінок явища «спорт»; 
друга – недостатня аргументованість відповідних су-
джень з цієї тематики, принаймні вона є набагато мен-
шою, ніж у випадку, коли мова йде про культурний 
потенціал і соціальне значення багатьох інших видів 
людської діяльності. Переважна кількість авторів роз-
глядають «спорт» як предмет дослідження соціології 
спорту у двох значеннях: у вузькому – як змагальну 
діяльність і пов’язані із нею інші види діяльності; та у 
широкому – як багатофункціональне суспільне явище. 
Втім дослідники так чи інакше погоджуються, що від-
мінною особливістю спорту є змагальна діяльність, а 
основною метою – є досягнення найвищих спортив-
них результатів.
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Ілюструючи сказане вище, пошлемося перш за 
все на представників гуманітарного знання західної 
інтелектуальної еліти. Й. Хейзинга, автор концеп-
ції, що розглядає людську культуру в якості ігрового 
феномену, вважає, що сучасний спорт знаходиться 
«осторонь культурного процесу», і момент гри в ньо-
му досить спотворений [23, с. 233]. В цілому анало-
гічну точку зору має О. Шпенглер [21, с. 47]. Однак 
інший, не менш авторитетний дослідник Х. Ортега-
і-Гассет (так само як і Й. Хейзинга прихильник кон-
цепції «культури-гри»), в певному розумінні ставить 
сучасний спорт за приклад всім іншим видам люд-
ської діяльності, в тому числі і трудової: «Протилеж-
ним праці є інший тип зусилля, що народжується не з 
обов’язку, а як вільний і  щирий поклик життєвої по-
тенції: спорт» [26, с. 195-196].

Варто зазначити, що автори досить часто сучасний 
спорт не заперечують в цілому, як це робить Й. Хей-
зинга, однак, оцінюючи його потенціал, відводять для 
нього другорядне місце в культурі, зокрема вважають 
його елементом виключно «масової культури» [22]. 
Хоча насправді вже не виникає сумнівів, що спорт у 
всіх його проявах здатен впливати на всі галузі життя 
суспільства, і тим самим доводить свою власну силу і 
потенціал як окремого суспільного інституту.

Перелік діаметрально протилежних оцінок спорту 
можна легко продовжити, особливо якщо звернутись 
до авторів, праці яких присвячені спорту безпосеред-
ньо. Звернемо увагу зокрема на позицію засновника 
сучасних олімпійських ігор П’єра де Кубертена. Бага-
то хто оцінюючі її загалом, вважає, що вона занадто 
романтична. Однак авторові не відмовиш в реалізмі, 
коли він стверджує: «Спорт – це засіб, за допомогою 
якого можна викликати як найбільш шляхетні, так і 
найбільш ниці пристрасті… і який рівною мірою 
може служити як зміцненню миру, так і підготовці до 
війни» [10, с. 320].

Точку зору де Кубертена щодо двоїстої природи 
спорту поділяють й інші сучасні дослідники. Напри-
клад, Дутчак М.В., який пише про наступне: «У фі-
зичному вихованні з античних часів до сьогодення 
спостерігається діалектична єдність та протистояння 
гуманістичної та дегуманістичної орієнтації розвитку. 
Рівень домінування того чи іншого напряму залежить 
від багатьох чинників, серед яких провідне місце по-
сідають соціально-економічні відносини у суспільстві 
та цілі, які визначаються перед системою фізичного 
виховання різних груп населення» [7, с. 13] Часто при 
цьому автори кажуть, що спорт реально забезпечує 
«динамічний баланс між асоціативними і конфлік-
тними елементами»; в зв’язку з цим констатують, що 
спорт виступає чинником, з одного боку, дезінтегра-
ції, а з іншого – згуртованості суспільства [24, с. 256-
264]. G. Lьschen стверджує: у спорті «об’єднуються 
для того, щоби змагатися, і змагаються на підставі за-
гальновизнаних норм і правил» [25, с. 131-147].

Певною недоробкою зазначених підходів, хоча 
вони є реалістичними і продуктивними загалом, на 
наш погляд, є така обставина, що автори, які займа-
ють аналогічну позицію, не показують тієї основи, де 
реально можливе суміщення вказаних тенденцій. Цей 
недолік певною мірою подоланий в праці «Соціоло-
гія спорту», де зроблено розгорнутий аналіз спорту 
як змагальної діяльності, розглянуто при цьому саму 
змагальність як процес, котрий є обов’язковим мо-

ментом такого фундаментального акту людського іс-
нування, як самосвідомість, рефлективність [6].

Спортивне змагання є процесом, який в загальних 
рисах в емоційно яскравій і доступній для сприйняття 
практично будь-якою людиною формі відтворює вка-
зану ситуацію людського самоствердження. «Сторо-
ни, що взаємодіють, суперничають, намагаючись вия-
вити чиї дії здебільшого можуть виступити чинником 
зміцнення згуртованості суспільства, і вони співпра-
цюють, досягаючи при цьому створення і збереження 
соціального простору, в якому кожна із сторін може 
максимально проявити свою здатність до суперництва 
[6, с. 118].

Представники української школи вивчення спорту 
теж розглядають феномен спорту ( спорт вищих до-
сягнень як його різновид)як багатомірне  все проника-
юче соціально-культурне явище. Особливо варто від-
значити праці В.М. Платонова, М.В. Дутчака, Ю.М. 
Шкребтія, О.М. Вацеби, С. Варвянського, О. Куца [11-
17, 7-8, 20, 3-5, 2]. 

Детальніше слід зупинитись на позиції В.М. Пла-
тонова, який в своїх останніх працях ґрунтовно і 
комплексно розглянув спорт і явище олімпізму зокре-
ма в контексті розвитку сучасного суспільства. Цікаво 
простежити, як з часом змінювалась думка цього до-
слідника щодо тих факторів, котрі є вирішальними для 
розвитку спорту. На початку 80-х років він писав про 
те, що «прогрес сучасного спорту обумовлений вели-
кою кількістю факторів соціального, організаційного, 
матеріально-технічного і власне методичного харак-
теру… проте варто підкреслити, що в спорті вищих 
досягнень прогрес пов’язаний переважно із удоско-
наленням спортивного тренування» [15, с. 3] Минуло 
небагато часу і автор зазначає, що «виключний інтен-
сивний розвиток спорту у сучасному світі, напружена 
конкуренція на міжнародній спортивній арені, зрос-
тання рекордів, що не припиняється вимагають постій-
ного удосконалення теоретико-методологічних основ 
сучасного спорту, широкого впровадження досягнень 
сучасного науково-технічного прогресу… В спорті 
широко реалізуються і можливості таких відносно 
молодих, проте таких, що бурхливо розвиваються, га-
лузей знання, як теорія інформації і системний підхід, 
теорія діяльності і теорія функціональних систем». 
[11, с. 3.] І ось вже в наші дні В.М. Платонов робить 
висновок, що «з кожним роком росте залежність спор-
тивних результатів від оперативного впровадження в 
тренувальну і змагальну практику досягнень науково-
технічного процесу. Конструкції велосипедів, усіх ти-
пів човнів і весел, швидкісні костюми плавців… сьо-
годні не менше визначають результати спортсменів, 
ніж їх природні завдатки і система підготовки». [17, с. 
9] Така еволюція думки вченого підкреслює наскіль-
ки швидко змінюється спорт і його значення в умовах 
розвитку суспільства.

В одній із своїх праць він говорить, що «у спорті від-
буваються такі самі процеси, які в інших галузях сус-
пільного життя – науці, релігії, правосудді, мистецтві – 
почалися раніше і сьогодні в основному завершилися» 
[13, с. 3]. Одна із сучасних тенденцій в олімпійському 
спорті, вказує В. Платонов, - це його професіоналізація, 
явище цілком нове принаймні для незалежної  України. 
Ця думка ще раз підкреслює важливість дослідження 
аспектів розвитку спорту в світі і в Україні зокрема. Од-
нак вивчення тенденцій розвитку сучасного спорту в 
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нових соціальних умовах має фрагментарний характер, 
у зв’язку з чим виникає необхідність більш повного до-
слідження цієї проблеми.

Робота виконана за планом НДР Національного ін-
ституту фізичного виховання і спорту Молдови.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
У зв’язку з вищезазначеним мета, яку ми стави-

мо перед собою в даній статті, полягає в тому, щоби 
з’ясувати, що собою являє спорт вищих досягнень і 
на підставі цього оцінити його можливості виступи-
ти факторами рішення соціально-культурних проблем 
суспільства.

Результати дослідження.
В певному розумінні спорт – це багато в чому 

консервативна діяльність. Принципи, відповідно до 
яких вона організується (перш за все ті, що складають 
основу спортивного змагання), дуже стійкі. Основні 
процеси, що лежать в основі спортивної діяльності, 
загалом зберегли свої параметри не зважаючи на події 
(подекуди доволі руйнівні), свідками та учасниками 
яких ми є протягом останніх років. 

З огляду на динамічність соціальних процесів тут 
постає питання про місце спорту у системі суспільних 
цінностей. Тут, як і в культурі суспільства, загалом 
розгортається процес засвоєння особистістю певних 
цінностей, на цій основі виникають нові настанови, 
ціннісні орієнтації, соціальні потреби. Як відомо, саме 
цінності і потреби людей у підсумку визначають той 
чи інший спосіб життя. Зараз найважливішими цін-
ностями, що пов’язані із спортом, для людини є такі, 
наприклад, як: зміцнення здоров’я, виховання рухо-
вих якостей, виховання волі і характеру, досягнення 
високої працездатності, радість від спортивних пере-
мог, визнання у соціумі, задоволення від спілкування 
у процесі участі у спортивній діяльності, відпочинок, 
розвага, задоволення. Далі вестимемо мову про пре-
стиж занять спортом і, відповідно, про цінність ви-
соких результатів і перемог у спорті. 

Суттєвим є наступний момент: ті, хто досягав в 
минулі роки або досягає зараз високих спортивних ре-
зультатів, зберегли (як на рівні громадської думки, так 
і на рівні державних інстанцій) свій статус. Соціальна 
цінність спортивного руху значно менше девальвова-
на ніж в інших випадках. Протягом минулих років ми 
бачили не один раз як переглядалось (часом радикаль-
но) в суспільстві значення тих чи інших авторитетів. 
Олімпійські чемпіони, однак, так і залишились олім-
пійськими чемпіонами. В нашому мінливому, багато 
в чому хаотичному житті, спорт, не зважаючи на по-
трясіння, які його теж не оминули, виступає сьогодні 
одним з рідких випадків впорядкованої сфери життя, 
яка не втратила своїх орієнтацій і престижу.

Однак з чим пов’язаний цей престиж? Чи стійкий 
інтерес до спортивного змагання і спортивного руху є 
проявом здорових, світоглядно і соціально-культурно 
змістовних орієнтацій людини, або, можливо, це лише 
зовнішній вираз тих хибних, тих спотворених і спо-
творюючих намірів, які так часто трапляються в на-
шому суспільстві? Це головне питання, і це зараз, 
безперечно, один з найбільш актуальних напрямків 
спортивної науки, що стоїть зараз перед наукою про 
спорт і перед соціологією спорту зокрема. Його аналіз 
закладає концептуальну основу, спираючись на яку ми 
отримуємо можливість успішно здійснювати модерні-
зацію спорту, а також продуктивно використовувати 

його для рішення тих завдань, які стоять перед Украї-
ною на шляхах ствердження її в якості демократичної 
європейської держави. Проте вже зараз очевидно, що 
спортивні успіхи, та навіть приналежність до певної 
спортивної спільноти, мають своє місце у системі цін-
ностей сучасної людини.

Тут не менш важливим є питання успіху у спорті. 
Що, власне, треба розуміти під успіхом і поразкою і 
як ставитись учасникам змагальної діяльності до цих 
речей? Спорт особливим чином розробляє можливі 
варіанти «філософії успіху», і робить це не на рівні 
аналітичних роздумів і не тільки в умовно-ігровій, 
театрально-сценічній формі, а дієво-практично, на 
матеріалі реального людського життя, а тому дуже 
переконливо. Чи потрібна нам такого типу розробка? 
Безумовно, потрібна. Неважко помітити, що «людина 
спорту», якщо вона розглядається в повному обсязі 
притаманних їй проявів і реалізацій, - це здебільшо-
го той тип людини, який нам сьогодні потрібен, ніж 
«людина бізнесу», або «людина менеджменту», або 
«людина політики». Принаймні саме спорт при ши-
рокому погляді на ситуацію може сьогодні багато чого 
навчити і підприємця, і політика. Перш за все, спортс-
мен – це людина, яка глибинно сприймає ситуацію 
сьогодення, яка зберігає всупереч обставинам, інтер-
ес до морального боку життя, яка намагається знову й 
знову корегувати своє життя за принципом «чесного 
суперництва». Відзначимо також, що в цілому це де-
мократично орієнтована людина. De Wachter справед-
ливо підкреслює, що спорт вчить припускати проти-
дію і суперництво подібно до того, як демократична 
ситуація припускає співіснування опозиційних партій 
і відмінностей у поглядах. «Спорт вчить з гідністю 
вступати до конфліктів, які, однак, якими б гострими 
вони не були, залишаються у рамках гри, процедурна 
основа якої слугує гарантією миру» [23, с. 265].

В образі «людини спорту» можна побачити інші, 
вкрай важливі для того типу людини, який відповідає 
поклику нашого часу, риси. Спортсмен – це професіо-
нал! Це людина, життєвий успіх і статус якої повністю 
визначений рівнем його професіоналізму. Перемога у 
спорті теж, звісно, може бути випадковою, але ситу-
ація така, що якщо саме випадок обирає переможця, 
то вибір цей здійснюється все ж таки серед суперни-
ків, які подібні між собою за рівнем професіоналіз-
му. Тому переможець у спорті – це, підкреслимо дану 
обставину ще раз, гідний переможець. Тому успіх 
спортсмена – це легітимний успіх, чого справді бра-
кує багатьом випадкам успіху у нашому сьогоденному 
житті, і що одночасно є невід’ємним моментом життя 
дійсно демократичного суспільства.

Якщо говорити про роль спорту для розвитку осо-
бистості, то очевидно, що спортивне змагання – це 
особлива соціальна діяльність, в межах якої базова 
формула людського самоствердження висловлена за 
допомогою спеціальних засобів (перш за все в фор-
мі рухової активності). «Самоствердження Я в якос-
ті індивідуального Я, – відзначає П. Тілліх, – завжди 
має на увазі ствердження тієї сили, в якій дане Я бере 
участь. Я стверджує себе як таке, що бере участь в 
силі якоїсь групи, якогось руху, світу сутностей, сили 
буття як такого» [18, с. 64-65]. Але якщо все це так, 
то варто зазначити, що моральний, світоглядний і 
соціально-культурний потенціал спорту дуже великий. 
Спорт знову й знову (на рівні реальної участі людини 
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в змаганні і на рівні співпереживання глядачем того, 
що відбувається) специфічним чином проводить нас 
в екзистенційному розумінні через ситуацію нашого 
(рефлексивного) існування і таким чином створює пе-
редумову для того, щоби дане існування відбулося у 
повному масштабі. Тобто спорт вищих досягнень ви-
ступає як одна із важливих специфічних форм само-
реалізації і самоствердження особистості.

Варто звернути увагу, що ситуація самоствердження, 
про яку ми ведемо мову, дуже тонко збалансована: у ній 
Я, як індивідуальне і Я, як співучасник, врівноважені. 
Суттєво, що успішність такого балансу великою мірою 
залежить від того, наскільки суб’єкт, що прагне само-
ствердження, адекватно розуміє те, що відбувається, і 
займає стосовно цього відповідну внутрішню позицію.

Тут також постає питання про пізнання людини 
себе через спорт. Людина вивчає свою тілесність, свої 
реакції, цінності, емоції тощо. Можна стверджувати, 
що спорт сприяє розкриттю особистості для неї самої 
і для навколишнього світу. 

Із самоствердженням та самопізнанням особис-
тості безпосередньо пов’язані так звані «фатальні» 
аспекти спорту вищих досягнень. Наприклад, в праг-
ненні самоствердитись легко стати агресором. Однак 
в інших випадках, зокрема коли самоствердження в 
бажаному масштабі не вдається, так само легко, як це 
буває в звичайному житті, повністю відмовитись від 
реальної боротьби за свої індивідуальні успіхи, опус-
тити в певному розумінні руки і вдовольнятись інфан-
тильною позицією людини, що знаходить задоволення 
в своїй загально поглинаючій тотожності цілому. Така 
людина не звертає уваги на ту обставину, що участь 
в загальній справі, що робить цю людину шляхетною 
в її ж очах, не приносить спільноті якоїсь істотної 
користі. Спорт, акцентовано орієнтуючи індивіда на 
зовнішній успіх, не сприяє другому типу із згаданих 
вище крайнощів, але він залишає великі можливості 
для крайнощів першого типу. І, варто зазначити, що 
саме ця обставина є, на нашу думку, однією з голо-
вних передумов суперечливості тих оцінок, які спорт 
отримує і від спеціалістів, і від пересічних громадян.

Спорт дійсно часто буває агресивним; вочевидь це 
є реальним фактом. Однак формула спорту є іншою за 
своєю сутністю. Любов широких прошарків населен-
ня до спорту – це любов до діяльності, що побудована 
саме відповідно до цієї формули. Переможець тут – в 
тенденції, яку, не завжди людина (спортсмен чи вболі-
вальник) цілком усвідомлює, – сприймається не просто 
як найсильніший атлет, але незмінно як людина, яка 
змагалася і перемогла чесно, чия перевага засвідчена 
максимально об’єктивним чином, принаймні більш 
об’єктивно, ніж у випадку більшості інших змагальних 
двобоїв (в політиці, в економіці або навіть в мистецтві 
і науці). Важливо, що ситуація тут лишається такою й 
сьогодні, незважаючи на важкі випробування, через які 
проходить зараз спорт: допінг, вульгарна комерціаліза-
ція, безсоромна політизація, необ’єктивне суддівство і 
т.д.; переможець сприймається як справжній герой, як 
той, що й справді є кращим серед кращих, як людина, 
успіх якої є незаперечним.

При уважному розгляді ситуації стає цілком зрозу-
міло, що події спортивного змагання глибинно завжди 
співпереживаються не тільки як чесний двобій атле-
тів, але й також як атлетичний (з повним напруженням 
моральних і фізичних сил) двобій честі [6, с. 74].

Тож сучасний спорт ставить перед нами багато 
питань, пов’язаних із його моральними аспектами, 
точніше із моральністю його учасників. У наш час, 
коли відбулася девальвація багатьох суспільних, ре-
лігійних, культурних цінностей, такі питання одно-
значно потребують відповідей. Наприклад, чи цінує 
сам спортсмен принцип «чесного суперництва»? 
Всупереч результатам доволі чисельних соціоло-
гічних досліджень, відповідно до яких спортсмена 
представляють як людину, яка цей принцип не цінує, 
слід стверджувати: в цілому це не так. Спортсмен не 
може не цінувати його, оскільки дотримання цього 
принципу є обов’язковою передумовою його особис-
тісного самоствердження, а тому, якщо спортсмен 
все ж таки в тому чи іншому епізоді змагальної бо-
ротьби, в тому чи іншому випадку його спортивного 
життя діє всупереч принципу «чесного партнерства», 
то відбувається це лише тому, що з тих чи інших при-
чин він адекватно не сприймає події, що відбуваєть-
ся, зокрема погоджується на перемогу, на яку не за-
служив, на сурогат успіху.

Чим саме є і чим може бути спорт вищих досягнень 
для сучасної людини? Наполегливо, раз за разом набли-
жаючи людину (яка переживає спортивні події в якості 
їх активного учасника або в якості глядача) до глибоко-
го емоційного сприйняття ситуації, де є шляхетність і 
підлість, чесність і фальсифікація, де наполегливо про-
голошується принцип «чесного суперництва» в якості 
непорушної основи всього, що відбувається, і де цей 
принцип знову й знову в контексті подій, що відбува-
ються, піддається сумніву (особливо в командних ви-
дах спортивної діяльності, які невипадково є найбільш 
популярними в наші дні2*), спорт неминуче обертає 
людину до глибинної ситуації людського самоствер-
дження, надихаючи тією моральною силою, яку має 
його формула, і народжуючи одночасно глибокі розду-
ми і сумніви з приводу можливості її повномасштабної 
реалізації в умовах теперішнього життя, в у мовах люд-
ського життя як такого.

Що ж бере гору, що в кінцевому підсумку виявля-
ється домінантним: наснага чи сумнів? Все залежить 
великою мірою від того, до якої позиції схиляється в 
цьому питанні сам спортсмен, що реально він обирає 
в тій чи іншій конкретній ситуації, і отже що він де-
монструє глядачеві.

Тут хотілось би звернути увагу на ще одну обста-
вину, а саме взаємодію спорту з оточуючим середови-
щем. Спорт вчить гармонії. В багатьох видах спорту 
вміння бути гармонічним у відносинах з оточуючими 
людьми і середовищем – це важливий чинник висо-
кого результату. Я повинен тонко відчувати товариша 
по команді і підтримувати групу як гармонійне ціле 
в спортивних іграх. Я повинен максимально точно 
сприймати стан партнера і бути з ним в практичному 
розумінні «одним цілим». Я мушу у більшості індиві-
дуальних видів спорту безпомилково відчувати осо-
бливості оточуючого середовища, вміти відгукуватись 
на його вимоги і чинити при виконанні мною вправи 
на нього вплив. Спорт дає нам насправді великі уроки 
екологічної етики. Тут він не просто миролюбний, але 
й активно антиагресивний. Рух, доведений до доско-
налості, завжди відкриває нам шлях у світ гармонії. 
Цей рух – феномен високої культури і моральна подія 
2* На батьківщині Олімпійських ігор у Давній Греції 
культивувалися, як відомо, виключно індивідуальні види спорту.
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великого масштабу, подія вкрай актуальна у наші дні, 
коли настанова на суворе підкорення собі (оточуючо-
го середовища, країн, соціальних інститутів і людей) 
настільки популярна у суспільстві.

Звісно, маючи необхідність взаємодіяти гармоній-
но з власним оточенням, спортсмен все ж таки проти-
стоїть іншому спортсменові, і в межах цього випад-
ку взаємовідносин з «оточуючим середовищем» він 
часто, як ми зазначали вище, може діяти агресивно. І 
коли це відбувається, ми отримуємо ситуацію проти-
стояння двох протилежних тенденцій. Що перемагає? 
У різних випадках обставини складаються по-різному. 
Якщо, однак, мати на увазі, що і спортивна змагаль-
ність сама по собі внутрішньо припускає ситуацію 
конфлікту, а не агресії, то слід визнати, що потенційно 
спорт – це завжди для людини добра школа «філосо-
фії цивілізованого успіху».

Висновки.
У підсумку можна стверджувати, що спорт вищих 

досягнень має великий потенціал для розвитку сус-
пільства і особистості зокрема. Спорт має величезний, 
ще повністю незрозумілий, потенціал, завдяки якому 
він здатен впливати не тільки на фізичне здоров’я та 
вдосконалення людського тіла, але й на особистість 
людини – її відчуття, емоції, цінності, настанови, по-
ведінку, моральні принципи тощо. В сучасних умо-
вах змагальна діяльність у спорті вищих досягнень 
є для сучасної людини джерелом самоствердження, 
моральної сили, філософії успіху, перемоги й гідно-
го програшу не тільки на спортивній арені, але й у 
буденному житті. Спортивна діяльність вчить членів 
соціуму демократичності, толерантності, професіона-
лізму, вмінню конкурувати, перемагати й програвати, 
конфліктувати й співпрацювати між собою. Найваж-
ливіше – спорт вчить суспільство гармонії, що є до-
сить рідким явищем в сьогоденному житті. 

Наостанок хотілось би процитувати Е. Дюркгейма, 
який писав так: «Щоби аномія скінчилася, потрібно, 
щоби існувала або сформувалася група, в якій могла 
б виникнути існуюча зараз система образів» [9, с. 9]. 
Уявляється, що спорт вищих досягнень (як загально 
проникаюче явище) може виступити однією із сфер со-
ціальної життєдіяльності, яка б виконувала б нашому 
суспільстві ту місію, про яку говорить Е. Дюркгейм. 
Звісно, для того щоби це сталося повною мірою, для 
того, щоби спорт вищих досягнень мав можливість 
повноцінно реалізовувати свій соціально-культурний 
потенціал як багатомірне соціальне явище і здійснити 
ту місію модернізації соціального життя, до якої він в 
принципі готовий більш, ніж інші діяльності, необхід-
ні певні зусилля як з боку самих спортсменів і людей, 
що безпосередньо залучені до спортивної діяльності, 
так і з боку держави.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення інших проблем соціально-
культурної місії спорту в нових умовах розвитку сус-
пільства.
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Методика використання технічних засобів 
при проведенні оздоровчих занять зі сліпими

Вихляєв Ю.М.
Національний технічний університет України «КПІ»

Вступ. 1

Матеріальні можливості навчальних закладів, які 
працюють зі сліпими учнями, не завжди дозволяють 
придбати у спортивні та реабілітаційні зали тренажери 
промислового виробництва (орбітреки, бігові доріжки, 
велоергометри), які до того ж часто псуються та не 
надають можливість виконувати усі різновиди бігових, 
стрибкових та загально-розвиваючих вправ. В той же 
час, бігові та загально-розвиваючі вправи входять до 
числа найбільш ефективних засобів розвитку фізичної 
підготовленості та оздоровлення учнів та студентів 
різних навчальних закладів [1, 2]. Проте, відсутність 
зору заважає сліпим учням орієнтуватися в спортивній 
залі, призводить до зіткнень з іншими учнями, 
або зі стінами залу, значно ускладнює засвоєння і 
використання бігових спортивних вправ при виконанні 
завдань на розвиток швидкісних можливостей та 
витривалості. В останні роки з’явилися праці, які 
освітлюють проведення занять зі сліпими учнями, що 
спеціалізуються в плаванні або в метанні списа та ядра 
[3, 4, 5], але питання методики та організації групових 
занять з використанням бігових вправ у спортивному 
залі або на спортивному майданчику з незрячими 
учнями є невирішеними, актуальними і такими, що 
потребують спеціальних досліджень.

Робота виконувалась за планом НДР Національного 
технічного університету України «КПІ» 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи - розробити методику використан-

ня технічних засобів для проведення оздоровчих 
групових занять з використанням бігових вправ у 
спортивній залі зі сліпими учнями.

Результати дослідження. 
З ціллю поліпшити ефективність методики про-

ведення занять та незалежність і комфортність пере-
сування, ми пропонуємо оснастити спортивні зали 
1 © Вихляєв Ю.М., 2009

та майданчики спеціальним технічним засобом 
орієнтування для незрячих учнів ( рис.1, фіг.1-3). Засіб 
орієнтування є доволі простим і дешевим пристроєм, а 
саме: на металевих гаках, вмурованих в кутах стін залу, 
за допомоги гумових фалів (наприклад, від гумового 
еспандера) по периметру зали натягнуто фал, який на-
дасть можливість сліпим учням бігти по колу, весь час 
правою рукою або тулубом тактильно відчуваючи цей 
обмежувальний фал. На заняттях з легкої атлетики ми 
рекомендуємо учням мати на поясі маленький дзвоник, 
який дозволить сліпим визначати місцезнаходження 
і відстань до учня, який біжить попереду. При цьому, 
можливе використання безупинного рівномірного і 
безупинного перемінного методів тренування, або за 
звуковим сигналом тренера комбінації інших методів 
на матеріалі бігу по колу (периметру) зали.

Якщо ми почепимо додаткові розподільні фали, 
які з обох сторін закінчуються подвоєними фала-
ми, на гаки, вмуровані у торцеві стіни, то одержимо 
ізольовані бігові доріжки завширшки одного метра і 
довжиною на два метри менше від довжини залу. При 
цьому, на фініші доріжки повинні бути оснащені гу-
мовими фалами гальмування (на рівні поясу – грудей 
бігуна), які обома кінцями закріплені на розподільних 
фалах, а в середній своїй частині просунуті у кільця, 
які мають можливість сковзання по лівій або правій 
частині подвоєного фалу. Таким чином, сліпий учень 
на фініші доріжки грудьми торкається до середньої 
частини гумового фалу і тактильно одержує сигнал 
зупинитись. Гумовий фал розтягується, гальмуючи 
учня, і, тим самим, сприяє його зупинці та надає до-
датковий для гальмування шлях (до обмежувального 
фалу), довжиною у два метри. Такі ж гумові фали 
гальмування необхідні і з іншого боку доріжки, що 
дозволить бігати, у разі необхідності, в обидві сторо-
ни доріжки. З метою забезпечення можливості прове-
дення оздоровчих занять учнів різного віку, необхідно 

Анотації:
Бігові вправи є ефективним за-
собом розвитку спеціальних яко-
стей і фізичної підготовленості 
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вмурувати у стіни додаткові гаки на різній висоті від 
підлоги, що надасть можливість змінювати положення 
канатів у відповідності до зросту тих, що займаються. 
Таке просте оснащення дозволить нам використовува-
ти повторний і інтервальний методи на матеріалі бігу 
на короткі відрізки від 15 до 60 метрів та проводити 
тестування і змагання серед сліпих на ці дистанції.

Після виконання кожного відрізку, викладач голос-
но сповіщає про результати бігу, що слугує для учнів 
контролем виконання, та надає інформацію про якість 
виконання, як окремих елементів техніки, так і всього 
завдання в цілому, тобто тренування здійснюється з 
використанням принципу зворотного зв’язку. Викла-
дач повинен регулярно проводити з учнями підрахунок 
частоти серцевих скорочень (пальпаторно), що надає 
інформацію про інтенсивність виконання відрізків 
та про реакцію серцево-судинної системи учнів або 
студентів на фізичні навантаження, допомагає визна-
чити тривалість пауз відпочинку. Важливо, щоб ви-
кладач знаходився на одному місці (наприклад, біля 
входу до зали), і надавав команди та інформацію гуч-
ним чітким голосом, що може слугувати сліпим учням 
орієнтиром для визначення свого місцезнаходження в 
залі або на майданчику.

Вищевказані пристрої орієнтування сліпих учнів 
і студентів в спортивній залі дозволяють проводи-
ти заняття з розвитку витривалості або швидкісних 
можливостей. Витривалість – здатність організму 
протистояти втомі. Розрізняють загальну і спеціальну 
витривалість. Спеціальна витривалість є якістю, яку 
необхідно розвивати людині стосовно до конкретного 
виду професійної діяльності. Загальна витривалість є 
тим фундаментом, на якому будується працездатність 
людини. Вона обумовлена аеробними можливостями 
організму і лімітується його МСК (максимальним 
споживанням кисню). Загальну витривалість можна 
визначити як здатність виконувати м'язову роботу 
тривалий час з порівняно невисокою інтенсивністю. 
Під впливом фізичних навантажень загаль-

на витривалість досить швидко зростає. Аеробні 
можливості малоспецифічні, вони майже не залежать 
від форми руху і здатні забезпечувати будь-яку робо-
ту, але методика їх розвитку на заняттях з оздоровчою 
спрямованістю потребує уточнення.

З метою вивчення особливостей застосуван-
ня фізичних вправ для підвищення витривалості та 
аеробних можливостей нами проведені спеціальні 
дослідження зі студентами Національного технічного 
університету України, з яких були сформовані дві гру-
пи – контрольна (54 особи) і експериментальна (54 осо-
би). Студенти обох груп впродовж трьох місяців трену-
валися двічі на тиждень. Для підвищення витривалості 
та аеробних можливостей ми використовували трену-
вальний біг зі середньою інтенсивністю, але якщо сту-
денти експериментальної групи використовували біг 
з заданою ЧСС – 140-150 уд/хв за рахунок постійної 
корекції швидкості бігу, то студенти контрольної групи 
інтенсивність бігу визначали самостійно без корекції 
швидкості бігу за рівнем ЧСС. 

Тестування обох груп після тримісячного трену-
вання показало більш значний приріст витривалості і 
аеробних можливостей студентів експериментальної 
групи, так, результат 12–хвилинного бігу у них склав 
2650м проти 2385м студентів контрольної групи, тоді 
як вихідні показники тестів до початку тренувань 
були майже однакові: 2289,1м і 2293,4м відповідно. 
Також, більш значним виявився результат студентів 
експериментальної групи і при виконанні тесту 
витривалості, тобто бігу на 3000 м: 13.34,01 ± 12,09 с 
проти 14.48,11 ± 17,41 с у студентів контрольної групи 
при майже однакових вихідних результатах: 15.09,58 
± 21,95 і 15.11,91 ± 28,64 с відповідно. Більш знач-
ний приріст витривалості та аеробних можливостей у 
студентів експериментальної групи можна пояснити 
тим, що вони під час тренування використовували біг 
виключно на рівні порогу анаеробного обміну, тобто 
енергозабезпечення роботи було аеробним, а аеробний 
та анаеробний режими енергозабезпечення знаходять-

Рис. 1. Пристрій для занять 
бігом сліпих учнів:

1 – розподільний фал; 
2 – гальмовий джгут; 
3 – кільце; 
4 – місце кріплення джгута; 
5 подвоєний фал; 
6 – гак; 
7 – обмежувальний фал; 
а – гальмовий шлях.

Фіг. 2. Розташування 
доріжок
Вид зверху

Фіг. 3. Фінішна частина 
доріжки.
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ся в такій залежності, при якій активізація одного з них 
призводить до гальмування іншого. Гліколіз пригнічує 
процес утилізації вільних жирних кислот, який є 
домінуючим шляхом аеробного ресинтезу АТФ, що во-
чевидь мало місце при тренуванні контрольної групи, 
де частина студентів постійно перевищувала поріг ана-
еробного обміну і тим самим використовувала гліколіз, 
тобто анаеробне лактатне енергозабезпечення, а інша 
частина студентів контрольної групи навпаки, не дово-
дила інтенсивність бігу і тим самим його енергозабезпе-
чення до порогу анаеробного обміну. Отже, виконання 
навантаження з інтенсивністю, що перевищує анае-
робний поріг, що мало місце у студентів контрольної 
групи, менш сприяє зросту аеробних можливостей і 
може навіть знизити рівень ПАНО. Необґрунтована 
тривалість роботи з інтенсивністю, що перевищує 
ПАНО, призводить до надлишкового закислення 
організму, що негативно відображується на процесах 
окислювального ресинтезу АТФ в мітохондріях [6, 7]. 
Та ж частина студентів контрольної групи, яка працю-
вала з ЧСС на рівні 110-130 уд/хв, хоча і використову-
вала аеробний режим енергозабезпечення, але він був 
на підпороговому рівні, який сприяє підтримці аероб-
них можливостей та функціонального стану студентів, 
але до значного зросту не призводить. 

Таким чином, для підвищення витривалості та 
аеробних можливостей студентів основної групи 
на заняттях з оздоровчою спрямованістю найбільш 
ефективним є біг на рівні порогу анаеробного обміну 
(ПАНО), тобто біг з ЧСС 140-150 уд/хв. Зменшення 
інтенсивності тренувального бігу студентів основної 
групи до ЧСС 120-130 уд/хв є небажаним, так як розви-
ток витривалості та аеробних можливостей на цьому 
рівні є незначним, цей режим можна використовувати 
тільки для дуже слабких студентів та для підтримки 
і збереження наявного рівня функціонального стану. 
Збільшення інтенсивності бігу до ЧСС 160-175 уд/хв 
ефективно лише для спортсменів з високим рівнем 
ПАНО, витривалості та аеробних можливостей. Що 
стосується учнів і студентів з вадами зору та сліпих, то 
враховуючи їх слабкі аеробні можливості по причині 
низького рівня рухової активності та майже повної 
відсутності бігових вправ у повсякденному житті, тре-
нувальний біг потрібно починати з найбільш м’яких 
режимів функціонування серцево-судинної системи, 
поступово доводячи рівень ЧСС до 130 уд/хв, що і 
буде відповідати їх порогу анаеробного обміну.

Швидкісні можливості розвивають використо-
вуючи повторний та інтервальний методи трену-
вання (серії відрізків, човниковий біг з порівняно 
підвищеною інтенсивністю бігу та анаеробним енер-
гозабезпеченням), або перемінний метод (біг по колу 
з перемінною швидкістю та змішаним анаеробно-
аеробним енергозабезпеченням). Короткі відрізки 
інтенсивного бігу (від 15 до 30м) та достатні для 
відновлення паузи відпочинку є обов’язковою умовою 
для наповнення програм розвитку швидкісних мож-
ливостей учнів і студентів з вадами зору та сліпих. За-
няття з використанням бігових вправ призведуть до 
запуску у дію складний адаптаційний процес перебу-
дови функціональних систем організму, які не звикли 
до інтенсивної роботи з аеробними та анаеробними 
механізмами енергозабезпечення.

 При цьому потрібно пам’ятати, що сліпі учні не 
тільки ніколи не виконували швидкісні бігові вправи, 
але і психологічно вони не готові їх виконувати, тому 
необхідний певний термін підготовчого періоду до 
виконання подібних вправ, так як сліпі не мають зо-
рового сенсорного контролю своїх дій, цей контроль 
потрібно створювати, опираючись на інші сенсорні 
відчуття: слухові, тактильні, кінестезичні, а для цього 
потрібен час. Ми створили тільки умови для виконан-
ня бігових вправ – засіб орієнтування (обмежувальні 
фали), засіб для виконання фінішу (гальмові фали), 
унеможливили зіткнення, але страх цих зіткнень, по-
боювання падіння нікуди не ділися, вони залишилися 
в мозку учнів, подолання цього психологічного фак-
тору, придбання впевненості потребує дуже великої 
роботи. Інший фактор - відсутність у сліпих учнів 
відповідних навичок та вмінь виконання бігових 
вправ (особливо це стосується швидкісних бігових 
вправ), які напрацьовуються здоровою дитиною три-
валий час від народження до школи. Тому, засвоєння 
умінь і навичок виконання бігових вправ мають стати 
для сліпих справжнім проривом у справі розвитку їх 
фізичної підготовленості. 

Висновки
1. Запропонована методика використання технічних 
пристроїв орієнтування надає можливість проводи-
ти в спортивних залах та майданчиках повноцінні, 
з виконанням різноманітних бігових вправ, групові 
оздоровчі заняття та удосконалювати розвиток 
фізичних якостей сліпих учнів і студентів.

2. Розроблена методика розвитку витривалості 
та швидкісних можливостей сліпих учнів і 
студентів має сприяти підвищенню їх фізичної 
підготовленості, працездатності та ефективності 
професійного навчання і соціальної адаптації.
Подальші дослідження передбачається провести 

в напрямку вивчення інших проблем використання 
технічних засобів при проведенні оздоровчих занять 
зі сліпими.
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Анотації:
У статті розглянуті питання 
розробки науково обґрунто-
ваної технології управління 
процесом розвитку фізичних 
здібностей сучасних студентів 
України. Впровадження фак-
торного аналізу результатів 
педагогічного тестування до-
зволило визначити вагу окре-
мих компонентів фізичної під-
готовленості та спрямованість 
відповідного процесу у студен-
ток 17 років, які навчаються 
в умовах вищих навчальних 
закладів у різних регіонах дер-
жави.

Волков В.Л. Особенности формирования 
структуры физической подготовленности 
студенток на начальном этапе обучения в 
высших учебных заведениях различных 
регионов Украины. В статье рассмотрены 
вопросы разработки научно обоснованной 
технологии управления процессом разви-
тия физических способностей современных 
студентов Украины. Внедрение факторного 
анализа результатов педагогического тести-
рования позволило определить вес отдель-
ных компонентов физической подготовлен-
ности и направленность соответствующего 
процесса у студенток 17 лет, которые учатся 
в условиях высших учебных заведений в 
разных регионах страны.

Volkov V.L. Features of creation of frame 
of physical preparation of the students of 
a female on the initial stage of training in 
higher educational institutions of various 
locales of Ukraine. In paper the problems 
of development of the scientifi cally justifi ed 
technology of process control of development 
of physical abilities of the modern students 
of Ukraine surveyed. The implantation of the 
factor analysis of outcomes of pedagogical 
testing has allowed to spot weight of separate 
builders of physical preparation and trend of 
the appropriate process for the students of a 
female 17 years, which study in conditions of 
higher educational institutions in different lo-
cales of the country.
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Особливості формування структури фізичної підготовленості 
студенток на початковому етапі навчання 

у вищих навчальних закладах різних регіонів України
Волков В.Л.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Вступ.1

Актуальність вирішення оздоровчого завдання в 
умовах вищого навчального закладу, наявність у сту-
дентів певного арсеналу рухових вмінь та навичок, а 
також визначення окремих засобів, методів та форм 
організації, забезпечує пріоритетність розвитку фі-
зичних здібностей та свідчить про ознаки самостійної 
системи фізичної підготовки студентської молоді.

А відтак, ефективність управління вищезгаданою 
системою залежить, в першу чергу, від доцільності 
технології розробки її компонентів, серед яких мож-
на виділити планування, контроль, оцінку. Причому, 
наукове обґрунтування відповідного процесу передба-
чає врахування вікових [11, 12], професійних [5, 10], 
географічних [1, 8] та соціальних [15] особливостей 
контингенту. Така необхідність викликана наявністю 
динамічних процесів у розвитку організму до 20-21 
рр., впливом набуття професійних вмінь та навичок 
в процесі навчання у вузі, а також престижем обраної 
професії чи вищого навчального закладу. В противно-
му випадку, функціонування системи фізичної підго-
товки є не ефективним, а у деяких випадках, загрозли-
вим для здоров’я.

Аналіз останніх публікацій, нажаль, дозволяє 
констатувати не тільки низький рівень фізичної під-
готовленості сучасного студентства, а й наявність не-
гативної динаміки відповідного стану за останнє де-
сятиріччя [2, 6, 9, 14], що свідчить про недоцільність 
загальноприйнятого підходу до фізичного вдоскона-
лення майбутніх фахівців.

Ряд провідних вітчизняних науковців та дослідни-
ків намагаються розробити та впровадити у навчаль-
ний процес науково обґрунтовані методичні рекомен-
дації щодо оздоровлення студентів та формування у 
них фундаменту фізичної працездатності [1, 3, 4, 5, 7, 
1© Волков В.Л., 2009

8 та ін.], однак вказані дослідження не мають єдиної 
методології, не передбачають розробку усіх компо-
нентів управління, не враховують усіх особливостей 
контингенту або спрямовані на вдосконалення окре-
мих фізичних здібностей.

Отже, стратегія вибору пріоритетів у розвитку 
компонентів фізичної підготовленості майбутніх фа-
хівців, яка є передумовою ефективного управління 
відповідною системою, різними авторами обираєть-
ся помилково. Вирішенню даного завдання, на нашу 
думку, сприятиме одночасне дослідження у різних ре-
гіонах Держави за єдиною методикою з залучанням 
студентів різного фаху, які диференційовані за віком.

Дослідження виконано згідно з темою 3.1.2. 
«Науково-методичні засади удосконалення викладан-
ня дисципліни «Теорія та методика фізичного вихо-
вання» зведеного плану науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначити спрямованість та 

зміст фізичної підготовки студенток 17 років різного 
фаху з урахуванням місця навчання.

Методи та організація дослідження. Методоло-
гічною основою дослідження є системний підхід що 
дозволяє розглядати об’єкт дослідження як цілісну 
динамічну систему.

В процесі дослідження використовувалися методи: 
теоретичний аналіз та узагальнення досвіду практи-
ки; педагогічне спостереження; педагогічний експе-
римент констатуючого характеру, педагогічне тесту-
вання, центроїдний метод факторного аналізу. Під час 
проведення педагогічного експерименту використову-
валися наступні методики: метрометрія; хронометрія; 
динамометрія, гоніометрія. 

Експериментальні дані отримані на базі Національ-
ного педагогічного університету ім. М.П. Драгомано-
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ва (n = 82), Житомирського державного університету 
(n = 79) та Черкаського державного технологічного 
університету (n = 68) з залученням студенток 17-19 
років, які не займаються спортом. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз структури фізичної підготовленості студен-

ток 17 років Національного педагогічного університе-
ту (НПУ), Житомирського державного університету 
(ЖДУ) та Черкаського державного технологічного 
університету (ЧДТУ) показав наявність 4-5 факторів, 
обсяги внесків яких та зміст відрізняються.

Так, вищезгадана структура (табл. 1) підготовле-
ності студенток 17 років НПУ та ЧДТУ складається 
з чотирьох факторів, сума внесків яких дорівнює 78,2 
та 72,4% відповідно, а у представниць ЖДУ сума вне-
сків відрізняється незначно (79,1%), однак кількість 
факторів становить «5». 

Слід відмітити, що в усіх випадках найбільша вага 
у головному факторі спостерігається у показника бігу 
на 60 м,  а крім результатів визначення стану розвитку 
швидкісних здібностей, у вказаних факторах також 
значними коефіцієнтами  володіють показники стриб-
ків з місця. 

Виключення становлять студентки Черкаського 
вузу, в яких одним з пріоритетів є також розвиток 
швидкісної витривалості – біг на 300 м. Однак, порів-
няно з представницями НПУ (24,6%) та ЖДУ 23,0%), 
у даному випадку, внесок головного фактору значно 
більший ніж у студенток гуманітарних спеціальнос-
тей і становить 28,2%. 

Причому, незалежно від місця навчання, показ-
ники, які формують зміст головних факторів так чи 
інакше мають швидкісну складову, що й підтверджує 
найбільша вага показників бігу на 60 м, однак різні об-
сяги навантаження при виконанні відповідних вправ 
не дають можливості однозначної інтерпретації голо-
вних факторів і, на нашу думку, найбільш доцільним 
буде наступне визначення: у студенток НПУ та ЖДУ 
– «швидкість та швидкісно-силові здібності» (рис. 1 та 
2), а у представників ЧДТУ – «швидкість, швидкісна 
витривалість та швидкісно-силові здібності» (рис. 3).

В наступному, за значимістю факторі, у студентів 
НПУ та ЖДУ найбільшою вагою володіють показни-
ки «човникового бігу» та «50% від максимальної ди-
намометрії без зорового орієнтиру», які відображають 
такі форми прояву спритності як координація рухів та 
м’язове відчуття.

Однак у першому випадку у зміст даного фактору 
входить ще й результат нахилу тулуба, який характе-
ризує стан розвитку рухливості суглобів хребетного 
стовпа.

Даний факт може свідчити про вплив рівню гнуч-
кості на виконання раціональної техніки в процесі 
бігу 4 х 9 м та на проходження імпульсів з відповід-
ного коркового центру головного мозку до кінцівок за 
рахунок збільшення еластичності м’язової тканини, 
що дозволяє інтерпретацію фактора у студентів НПУ 
як «гнучкість та спритність».

Представники Черкаського вузу у другому факто-
рі також мають значний коефіцієнт результату визна-
чення гнучкості (0,796), але даний показник взаємодіє 

з результатами згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи (0,781) та динамометрії (0,821), які характе-
ризують стан розвитку динамічної та максимальної 
сили, що підтверджується та обґрунтовано іншими   
авторами   [13]   і  визначає назву фактора – «гнучкість, 
максимальна та динамічна сила».

Зміст третього фактору у представників НПУ та 
ЖДУ не відрізняється і найбільшими коефіцієнта-
ми володіють показники динамометрії і згинання та 
розгинання рук в упорі лежачи, однак їх внесок у за-
гальну дисперсію вибірки трохи відрізняється – 17,6 
та 15,8%, причому майже такі обсяги, в середньому, 

Рис. 1. Внесок факторів у структуру 
фізичної підготовленості 

студенток 17 років НПУ ім. Драгоманова

Швидкість та швидкісно-силові здібності
Гнучкість та спритність 
Максимальна та динамічна сила 
Силова та швидкісна витривалість

13,8%;   24,6%;   
18%  31%  

17,6%;   
22,2%;   23%  
28%  

Рис. 2. Внесок факторів у структуру фізичної 
підготовленості студенток 17 років ЖДУ

Швидкість та швидкісно-силові здібності
Спритність 
Максимальна та динамічна сила 
Силова та швидкісна витривалість 
Гнучкість

8,8%;   23,0%;   12,3%;   11%  29%  16%  

15,8%;   19,2%;   
20%  24%  

Рис. 3. Внесок факторів у структуру фізичної 
підготовленості студенток 17 років ЧДТУ

Швидкість, швидкісна витривалість та 
швидкісно-силові здібності

16,2%;   7,4%;   22%  28,2%;   10%  
40%  

20,6%;   
28%  

Гнучкість, динамічна та максимальна сила 
Спритність 
Силова витривалість  
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передбачені для розвитку «максимальної та динаміч-
ної сили» у студентів ЧДТУ у попередньому факторі. 
Але в даному випадку визначені найвагомішими по-
казники «човникового бігу» та «50% від максималь-
ної динамометрії без зорового орієнтиру, які характе-
ризують різні форми прояву «спритності».

Четвертий фактор структури фізичної підготовле-
ності студенток 17 років, незалежно від місця навчан-
ня позначений найбільшою вагою показника кількості 
підйомів тулуба у положення «сидячи» за 1 хв, який 
відображає стан розвитку силової витривалості і ви-
значає назву фактора у представників ЧДТУ. Однак у 
представників НПУ та ЖДУ у зміст даного фактору 
також входить результат бігу на 300 м, який також 
характеризує одну з форм прояву витривалості, але 
швидкісної спрямованості, що дозволяє відповідну 
інтерпретацію – «силова та швидкісна витривалість».

Враховуючи, що структура фізичної підготовле-
ності студенток з Житомирського вузу складається з 
більшої кількості факторів ніж у їх одноліток, необ-
хідно відмітити наявність окремого фактору «гнуч-
кість» з внеском у 8,8%, причому майже такі самі 
обсяги навантаження передбачені за результатами 
факторного аналізу відповідної структури студенток 
17 років НПУ та ЧДУ.

Висновки:
1. Фізична підготовка студентів є пріоритетним за-
вданням системи сучасної вищої освіти, технологія 
вирішення якого повинна передбачати ряд осо-
бливостей студентського контингенту, серед яких 
найбільший вплив мають вікова динаміка розвитку, 
майбутня професія та місце навчання. 

   Одним з першочергових кроків до науково 
обґрунтованого тренувального впливу на організм 
студентів є вибір пріоритетів у розвитку фізичних 
здібностей, що дозволяє визначити спрямованість та 
зміст засобів фізичної підготовки, які відповідають 
процесам природного вдосконалення систем та 
органів підростаючого організму;

2. Аналіз структури фізичної підготовленості 
студентської молоді України показав наявність 
впливу регіональних та професійних особливостей 
на формування як кількості та змісту факторів, так і 
на суму їх внеску у загальну дисперсію вибірки, од-
нак у всіх випадках обрану методику можна вважа-
ти прийнятною за рахунок її інформативності – від 
72,4 до 79,1% від ста теоретично можливих;
3. Результати вищезгаданого аналізу свідчать про 

наявність пріоритету розвитку швидкісних здібностей 
в процесі фізичної підготовки досліджуваного контин-
генту незалежно від їх місця навчання, на що вказує 
наявність найвищих коефіцієнтів у показників бігу на 
короткі дистанції у всіх без виключення генеральних 
факторах, а також слід відзначити значну вагу показ-
ників швидкісно-силових здібностей у всіх студенток 
17 років. Найбільша ідентичність спостерігається при 
формуванні відповідних структур представниць На-
ціонального педагогічного та Житомирського держав-
ного університетів, що може вказувати як про близь-
кість відповідних місць, так і про наявність однакової 
професійної гуманітарної спрямованості освіти. 

У перспективі подальша дослідницька діяльність 
буде спрямована на розробку таких компонентів 
управління фізичною підготовкою, як контроль, оцін-
ка та методики розвитку фізичних здібностей студент-
ської молоді України.
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Технологія планування вибіркових обсягів тренувальних 
навантажень, спрямованих на розвиток компонентів фізичної 

підготовленості студенток педагогічного фаху
Волков В.Л.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Вступ.1

Реалізація оздоровчого завдання та всебічне фі-
зичне вдосконалення студентської молоді засобами 
фізичної підготовки, за умов ефективного управління 
відповідним процесом, дозволяє не тільки збільшити 
обсяг рухової активності майбутнього фахівця, а й за-
безпечує формування міцного фундаменту загальної 
та спеціальної працездатності, а також високий рівень 
життєдіяльності людини на довгі роки.

Одним з головних компонентів технології досяг-
нення мети фізичної підготовки студентів є плануван-
ня тренувальних навантажень[1], причому науково 
обґрунтоване співвідношення їх вибіркових обсягів 
забезпечує не тільки пропорційний, а й природний 
розвиток органів та систем організму.

Однак, нажаль, значна кількість результатів до-
сліджень стану фізичної підготовленості та здоров’я 
сучасної студентської молоді [2, 6, 7, 9], свідчить про 
кризу у вітчизняній системі фізичного виховання, 
функціонування якої відбувається без урахування осо-
бливостей контингенту.

Аналіз спеціальної літератури за останні роки по-
казав наявність публікацій з експериментально під-
твердженими та науково обґрунтованими даними 
щодо вікової динаміки розвитку компонентів фізичної 
підготовленості у студентів та впливу їх майбутньої 
професійної діяльності на формування відповідної 
структури [1, 4, 7, 8, 9]. Однак, вітчизняні науково-
методичні розробки, опираючись на ряд державних 
документів [3, 10], в більшості, не враховують вищез-
гадані особливості студентів, що може не тільки зни-
жувати ефективність їх впровадження, а й викликати 
негативні наслідки у стані психічного та фізичного 
здоров’я.
1 © Волков В.Л., 2009

Причому, слід відмітити, що саме вікова динаміка 
розвитку, як природній процес, покладена до основи 
технології планування тренувальних навантажень, і 
разом з результатами факторного аналізу, що, як пра-
вило, відображають професійну спрямованість струк-
тури, дозволяє сформувати відповідні обсяги фізичної 
підготовки.

Дослідження виконано згідно з темою 3.1.2. 
«Науково-методичні засади удосконалення викладан-
ня дисципліни «Теорія та методика фізичного вихо-
вання» зведеного плану науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначити зміст та розробити 

вибіркові обсяги  фізичної підготовки студенток 17-18 
років педагогічного фаху з урахуванням динаміки роз-
витку організму.

Методи та організація дослідження. Методоло-
гічною основою дослідження є системний підхід що 
дозволяє розглядати об’єкт дослідження як цілісну 
динамічну систему з багатьма взаємозв’язками всіх її 
компонентів.

В процесі дослідження використовувалися методи: 
теоретичний аналіз та узагальнення досвіду практики; 
педагогічне спостереження; педагогічний експери-
мент констатуючого характеру, педагогічне тестуван-
ня. Під час проведення педагогічного експерименту 
використовувалися наступні методики: метрометрія; 
хронометрія; динамометрія та гоніометрія. Отримані 
результати педагогічного експерименту констатуючо-
го характеру оброблені методами математичної ста-
тистики та математико-статистичного аналізу.

Експериментальні дані отримані на базі Націо-
нального педагогічного університету ім. М.П. Драго-
манова з залучанням 230 студенток 17-19 рр., які не 
займаються спортом.

Анотації:
У статті розглянуті проблеми 
управління процесом фізичної 
підготовки студентської молоді в 
умовах сучасного вищого навчаль-
ного закладу. На прикладі студен-
ток педагогічної спеціальності 
запропонована багатоетапна 
технологія планування вибіркових 
обсягів тренувального наванта-
ження з урахуванням вікових та 
професійних особливостей кон-
тингенту, що забезпечує науко-
ве обґрунтування педагогічного 
впливу на організм майбутніх 
фахівців.

Волков В.Л. Технология планирования 
избирательных объемов тренировочных 
нагрузок, направленных на развитие ком-
понентов физической подготовленности 
студенток педагогической специальности. 
В статье рассмотрены проблемы управления 
процессом физической подготовки студен-
ческой молодежи в условиях современного 
высшего учебного заведения. На примере 
студенток педагогического профиля предло-
жена многоэтапная технология планирова-
ния избирательных объемов тренировочной 
нагрузки с учетом возрастных и профессио-
нальных особенностей контингента, которая 
обеспечивает научное обоснование педаго-
гического воздействия на организм будущих 
специалистов.

Volkov V.L. The technology of planning 
selective sizes of exercise stresses, 
directional on development of physical 
abilities of the students of a female of 
a pedagogical speciality. In paper the 
problems of process control of physical 
preparation of student’s youth in conditions 
of modern higher educational putting 
surveyed. On an example of the students 
of a female of the pedagogical profi le the 
technology of planning of selective sizes 
of an exercise stress is offered in view of 
age and professional features of a quota, 
which provides a scientifi c substantiation 
of pedagogical effect on an organism of 
the future experts.
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Результати дослідження та їх обговорення. 
Досягнення мети дослідження було здійснено у 

три етапи – аналіз вікових особливостей розвитку 
фізичних здібностей, визначення структури фізичної 
підготовленості студенток і розробка змісту та обсягів 
навантаження.

Отже, аналіз вікових особливостей динаміки роз-
витку компонентів фізичної підготовленості студен-
ток трьох вікових груп здійснений за результатами 
тестування основних фізичних здібностей (табл. 1): 
швидкісно-силових здібностей та швидкості, загаль-
ної та швидкісної витривалості, сили та силової ви-
тривалості, а також гнучкості.

Так, у студенток Національного педагогічного 
університету (НПУ) показники стрибків у довжину 
та вгору мають позитивну динаміку, однак у 17 років 
вказана здібність має приріст 1,2 та 1,5% відповідно, а 
у 18 – процес розвитку сповільнюється і дорівнює 0,7 
та 0,3%. Позитивну динаміку майже у всіх випадках 
мають також показники, що характеризують стан роз-
витку швидкісних здібностей – біг з високого старту 
на 30, 60 та 100 м, однак виключення становить стабі-
лізація першого у 17-річному віці.

Аналіз результатів «човникового бігу» свідчить 
про стабільність приросту як у 17, так і 18 років – 
0,9%, а стан розвитку швидкісної витривалості, за 
показниками бігу на 300 м, стабілізується у першій ві-
ковій групі з подальшим приростом у 0,5%.

Показники стану розвитку сили, силової витрива-
лості м’язів черевного пресу та верхнього плечового 
поясу, а також рухливості суглобів хребетного стовпа 
та м’язового відчуття мають змішану динаміку, однак 
у всіх випадках спостерігається покращення результа-
тів у 17 років та їх зниження у другій віковій групі.

Подібна ситуація, з одного боку може бути об-
ґрунтована погіршенням відвідуваності студентської 
молоді на 3-му курсі, а з іншого [5], враховуючи 
взаємозв’язок показників сили та гнучкості – природ-
ним зниженням рівню функціональних можливостей 
опорно-рухового апарату та м’язової системи. На під-
твердження останнього свідчить зниження результа-
тів бігу на 1000 м, які характеризують стан розвитку 
загальної витривалості, у першій віковій групі з по-
дальшою позитивною динамікою у 18-річному віці.

Єдиним компонентом фізичної підготовленості, що 
має стійку негативну динаміку є частота рухів, що ха-
рактеризує одну з форм прояву швидкісних здібностей 
студенток педагогічного фаху та підтверджує раніше 
отримані дані про відсутність прямої взаємозалежності 
між даним показником та швидкістю виконання ціліс-
ної дії – бігу на короткі дистанції. Однак при цьому слід 
звернути увагу на стабілізацію результатів бігу на 30 м, 
де частота рухів має найбільший вплив, в той період, 
коли частота рухів втрачає найбільший відсоток.

Аналіз структури фізичної підготовленості сту-
денток НПУ показав наявність п’яти ортогональних 
факторів незалежно від віку (табл. 2), причому у 17 
років їх внесок становить 82,1%, а у другій віковій 
групі – 86,2%.

У генеральному факторі (23,1%) структури під-
готовленості студенток 17 років (рис. 1) найбільшим 

коефіцієнтом володіють показники бігу на короткі 
дистанції та стрибки з місця, що є закономірним в пе-
ріод активного вдосконалення м’язової системи та дає 
підстави для відповідної інтерпретації – «швидкість 
та швидкісно-силові здібності».

У змісті другого фактора (20,4%) визначені такі 
форми «спритності» як швидкість і координація ру-
хів та м’язове відчуття, а у третьому факторі, вага ре-
зультатів динамометрії і згинання та розгинання рук 
в упорі лежачи, які характеризують «максимальну та 
динамічну силу» (16,6%) є найбільшою.

Силова та швидкісна витривалість (14,9%) є ви-
значальними у змісті четвертого фактора, а наявність 
п’ятого окремого фактора «загальна витривалість» 
з внеском 7,1% збільшує загальний обсяг впливу на 
формування  відповідної структури різних форм ви-
тривалості у даному віці.

В структурі фізичної підготовленості студенток 
18 років також визначений пріоритет розвитку швид-
кісних здібностей, однак, крім відповідних показни-
ків бігу на короткі дистанції, у даному випадку зміст 
генерального фактору (27,3%) формується (рис. 2) за 
участю результату бігу на 300 м, що дозволяє інтер-
претацію фактора як «швидкість та швидкісна витри-
валість».

Другий фактор з внеском у 18,5% позначений ви-
соким рівнем коефіцієнтів результатів стрибків та 
динамометрії, що обґрунтовано силовою складовою 
виконання обох випробовувань та, на нашу думку, 
дозволяє його визначення як «швидкісно-силові зді-
бності та максимальна сила».

Внесок третього фактора становить 14,8%, а най-
більшою вагою в ньому володіють показники бігу на 
1000 м та 50% від максимальної динамометрії без зо-
рового орієнтиру. Вказана особливість може свідчити 
про вплив прояву м’язового відчуття на раціональний 
розподіл енергоресурсів організму впродовж реалі-
зації довгої дистанції, а даний фактор можна позна-
чити відповідним чином – «загальна витривалість та 
м’язове відчуття».

«Спритність та гнучкість» мають найбільший кое-
фіцієнт у четвертому факторі (14,4%) фізичної підго-
товленості студенток 18 років, а взаємозв’язок вказа-
них компонентів можна обумовити впливом високого 
рівню гнучкості на прояв ефективної техніки рухів 
під час виконання дій, які потребують реалізації коор-
динаційних здібностей.

П’ятий, заключний фактор має внесок у загальну 
дисперсію вибірки 11,2% та відмічений значною вагою 
показників кількості підйомів тулубу за 1 хв та згинан-
ня і розгинання рук в упорі лежачи. Причому слід від-
мітити, що низький рівень розвитку силових здібнос-
тей у дівчат, порівняно з юнаками, не дозволяє під час 
виконання останньої вправи впровадження механізмів 
енергозабезпечення, спрямованих на реалізацію різних 
форм витривалості, а отже однозначна інтерпретація 
фактора неможлива і найбільш прийнятною назвою є 
«силова витривалість та динамічна сила».

Таким чином, на розвиток швидкісно-силових 
здібностей у студенток 17 років, у даному випадку 
(табл. 3), планується 11,0%, на гнучкість 8,0%, сило-
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Таблиця 1
Вікові особливості розвитку компонентів фізичної підготовленості 

студенток НПУ ім. М.П. Драгоманова (n = 230)

№ Показник

17 років 18 років 19 років Приріст, %

X д X д X д 17 
років

18 
років

1 Стрибок у довжину з місця, см 167,1 19,2 169,1 18,6 170,3 15,3 +1,2 +0,7

2 Стрибок у гору з місця, см 33,0 5,6 33,5 6,0 33,6 5,3 +1,5 +0,3

3 Біг 30 м, с 5,5 0,4 5,5 0,4 5,3 0,4 0 +3,7

4 Біг 60 м, с 10,6 0,8 10,4 1,0 10,3 0,5 +1,9 +1,0

5 Біг 100 м, с 17,9 1,3 17,6 1,3 17,5 0,9 +1,7 +0,6

6 Біг 4 х 9 м, с 11,3 0,7 11,2 0,6 11,1 0,6 +0,9 +0,9

7 Біг 300 м, с 73,6 10,8 73,6 8,7 73,2 3,6 0,0 +0,5

8 Підйоми тулуба за 1 хв, разів 34,1 7,1 35,2 6,2 32,9 6,0 +3,2 -6,7

9 Біг 1000 м, хв., с 5,3 0,4 5,4 0,6 5,0 0,4 - 1,9 +7,7

9 Нахил тулуба стоячи, см 16,0 6,0 17,4 5,2 17,2 4,9 +8,4 -1,2

10 Згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи, разів 9,4 6,9 10,9 6,5 9,5 6,8 +14,8 -13,7

11 Кистьова динамометрія, кг 23,9 6,7 24,5 4,7 24,3 6,5 +2,5 -0,8

12 50% від макс. зусилля без зорового 
орієнтиру, кг, % відхилення 14,6; 11,1% 14,5; 9,2% 14,5; 9,6% +1,9 -0,4

13 Частота рухів за 5 с, к-сть разів 36,5 5,5 35,3 4,3 35,0 5,6 -3,3 -0,8

Таблиця 2
Факторна структура фізичної підготовленості студенток педагогічного фаху

№ Показник
Студентки 17 років Студентки 18 років

Фактори
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

1 Стрибок у довжину з 
місця 0,750 -0,102 -0,082 -0,184 -0,247 -0,391 0,835 0,258 -0,097 -0,018

2 Стрибок у гору з місця 0,763 -0,350 0,186 -0,524 0,179 -0,628 0,828 0,357 -0,205 -0,335
3 Нахил тулуба стоячи 0,191 -0,723 0,398 -0,002 0,267 0,184 -0,581 -0,343 -0,706 0,069

4 Згинання та розгин рук 
в упорі лежачи 0,238 0,614 0,780 0,240 0,485 -0,415 -0,478 -0,299 0,156 -0,694

5 Підйоми тулуба за 1 хв 0,245 0,603 -0,500 0,729 0,422 -0,515 -0,378 -0,529 0,348 -0,797
6 Біг 30 м, с -0,781 0,067 -0,061 -0,302 0,207 0,723 0,080 0,195 0,480 -0,271
7 Біг 60 м, с -0,803 0,296 -0,203 0,084 0,078 0,781 0,029 -0,139 0,316 -0,415
8 Біг 100 м, с -0,875 0,048 -0,247 -0,116 0,125 0,771 -0,039 0,354 0,477 0,357
9 Біг 300 м, с -0,518 0,067 -0,015 -0,691 -0,054 0,768 -0,083 -0,187 -0,028 0,281
10 Біг 1000 м -0,362 -0,111 0,164 -0,054 -0,702 0,406 0,185 -0,717 -0,386 0,252
11 Біг 4 х 9 м -0,297 0,827 0,451 -0,029 0,057 0,328 -0,008 -0,244 0,838 -0,420

12 Кистьова 
динамометрія 0,136 -0,459 0,794 0,162 0,313 0,410 -0,758 0,430 -0,283 -0,318

13 50% від макс. зусилля 
без зор. орієнтиру -0,127 -0,712 0,099 -0,104 0,279 0,443 -0,470 0,688 -0,178 -0,137

14 Частота рухів за 5 с 0,432 0,524 0,036 -0,466 0,043 -0,092 -0,315 0,485 0,185 0,258

15 Сума навантажуваль-
них змінних 5,191 2,384 0,840 0,810 1,783 4,938 1,612 2,207 1,299 1,092

16 Внесок фактора у 
структуру, % 23,1 20,4 16,6 14,9 7,1 27,3 18,5 14,8 14,4 11,2

17 Сума внесків факторів 
у структуру, % 82,1 86,2
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Рис. 1. Внесок факторів у структуру фізичної 
підготовленості студенток 17 років 

НПУ ім. Драгоманова

Рис. 2. Внесок факторів у структуру фізичної 
підготовленості студенток 18 років 

НПУ ім. Драгоманова

Таблиця 3
Зміст та обсяги тренувального навантаження студенток 17 і 18 років педагогічного фаху

Показник Компонент фізичної 
підготовленості

Наявність 
приросту

Внесок у 
структуру

Загальний 
обсяг, %

Студентки 17 років
Стрибок у довжину з місця Швидкісно-силові 

здібності
+ 5,5%

11,0
Стрибок у гору з місця + 5,5%
Нахил тулуба стоячи Гнучкість + 8,0% 8,0
Згин. та розг. рук в упорі леж.

Сила
+ 10,0%

20,0
Кистьова динамометрія + 10,0%
Підйоми тулуба за 1 хв Силова витривалість + 9,0% 9,0
Частота рухів за 5 с

Швидкість

-

17,0
Біг 30 м, с 0

17,0%Біг 60 м, с +
Біг 100 м, с +
Біг 300 м, с Швидкісна витривалість 0 9,0% 9,0
Біг 4 х 9 м

Спритність
+ 9,0%

17,0
50% від макс.зусилля без зор.ор. + 8,0%
Біг на 1000 м Загальна витривалість - 9,0% 9,0

Студентки 18 років
Стрибок у довжину з місця Швидкісно-силові 

здібності
+ 7,0%

14,0
Стрибок у гору з місця + 7,0%
Нахил тулуба стоячи Гнучкість - 7,0% 7,0
Згин. та розг. рук в упорі леж.

Сила
- 6,0%

13,0
Кистьова динамометрія - 7,0%
Підйоми тулуба за 1 хв Силова витривалість - 7,0% 7,0
Частота рухів за 5 с

Швидкість

-

24,0
Біг 30 м, с +

24,0%Біг 60 м, с +
Біг 100 м, с +
Біг 300 м, с Швидкісна витривалість + 8,0% 8,0
Біг 4 х 9 м

Спритність
+ 10,0%

18,0
50% від макс.зусилля без зор.ор. - 8,0%
Біг на 1000 м Загальна витривалість + 9,0% 9,0

Швидкість та швидкісно-силові здібності 
Гнучкість та спритніть 
Максимальна та динамічна сила 
Силова та швидкісна витривалість 
Загальна витривалість  

Швидкість та швидкісна витривалість 
Швидкісно-силові здібності та  максимальна 
сила
Загальна витривалість та м’язове відчуття 
Спритність та гнучкість 
Силова витривалість та динамічна сила 

23,1%;   14,9%;   
7,1%; 9%  28%  18%  

16,6%;   20,4%;   
20%  25%  

11,2%; 27,3%; 
13%  32%  14,4%; 

17%  

14,8%; 18,5%; 
17%  21%  
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ва, загальна та швидкісна витривалість – по 9,0%, а 
швидкість та спритність – по 17,0%. Однак, отримані 
результати розвитку та внеску відповідних показників 
у структуру фізичної підготовленості, свідчить про 
формування найбільших обсягів навантаження, спря-
мованого на вдосконалення сили – 20,0%. Даний факт 
може бути обґрунтований наявністю сенситивного 
періоду у розвитку м’язової системи, що підтверджу-
ють провідні фізіологи [5], констатуючи завершення 
у 16-17 років зростання м’язової тканини у довжину і 
активне зростання завширшки.

Наявність негативної динаміки показників гнуч-
кості, м’язового відчуття, сили та силової витрива-
лості, покращення результатів бігу на 1000 м, а також 
зміни у формуванні відповідної структури підготовле-
ності 18-річних студенток не дозволяють залишити 
розроблені раніше обсяги навантаження без змін. А 
відтак, на вдосконалення гнучкості та силової витри-
валості планується відводити по 7,0%, швидкісної ви-
тривалості – 8%, сили – 13,0%, а розвиток швидкості 
відбувається впродовж 24,0% від загального часу, що 
вказує на стабільність пріоритету.

Без змін залишаються обсяги, спрямовані на вдо-
сконалення швидкісно-силових здібностей та сприт-
ності – 14,0 та 18,0%, причому останній залишає 
попередній часовий параметр тільки за рахунок збіль-
шення впливу на вищезгадану структуру показника 
«човникового бігу».

Висновки.
Теоретичний аналіз, узагальнення досвіду практи-

ки та результати власного експериментального дослі-
дження дозволяють зробити наступні висновки:
1. Фізична підготовка є пріоритетною складовою системи 
фізичного виховання студентської молоді, ефективне 
управління якою забезпечує досягнення не тільки оздо-
ровчого, а й тренувального ефекту. Однак відсутність 
науково обґрунтованих технологій відповідного 
управління призводить до нераціонального витра-
чання навчального-тренувального часу в умовах ви-
щого навчального закладу, зниженню рівню фізичної 
підготовленості та здоров’я студентів, а також змен-
шенню інтересу до відповідних занять збоку сту-
дентського контингенту;

2. Аналіз вікових особливостей розвитку фізичних 
здібностей студенток педагогічного фаху показав 
наявність динамічних процесів змішаного харак-
теру, однак відсутність негативної динаміки не-
залежно від віку спостерігається у показників, 
які характеризують швидкісно-силові здібності, 
швидкість (виконання цілісної дії), спритність та 
швидкісну витривалість і відображають анаеробні 
спроможності організму. З іншого боку, єдиним 
показником, що має негативну тенденцію є одна з 
форм прояву швидкості – частота рухів;

3. Впровадження методу факторного аналізу в про-
цес досягнення мети дослідження також дозволило 
визначити вікові відзнаки формування структури 
фізичної підготовленості студенток 17 та 18 років, 
однак в обох випадках одним з пріоритетів є розви-
ток швидкісних здібностей.

Порівняльний аналіз та інтерпретація отриманих 
даних дозволили розробити вибіркові обсяги трену-
вального навантаження, спрямованих на розвиток 
компонентів фізичної підготовленості студенток з 
урахуванням вікових та професійних особливостей 
контингенту, що забезпечує не тільки науково обґрун-
тований підхід, а й сприяє природнім процесам вдо-
сконалення організму майбутніх фахівців.

У перспективі подальша дослідницька діяльність 
буде спрямована на розробку таких компонентів 
управління фізичною підготовкою, як контроль, оцін-
ка та методики розвитку фізичних здібностей студент-
ської молоді України.
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Особливості “годин фізичної культури” 
в групах продовженого дня з врахуванням динаміки 
працездатності  учнів молодшого шкільного віку

Гаврилюк А.П.
Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Вступ.1

Однією з складових здорового способу життя ді-
тей початкової школи є фізкультурно-оздоровчі заходи 
в режимі навчального дня. Важливим завданням при 
організації даних занять є не лише зняття розумової 
втоми та забезпечення активного відпочинку учнів, а 
й, актуальне на сучасному етапі, поліпшення фізич-
ного стану школярів. Враховуючи те, що учні почат-
кової школи відвідують групи продовженого дня, цей 
час можна використовувати для оптимізації рухової 
активності школярів і, таким чином, поліпшувати їх 
фізичний стан.

На врахуванні закономірностей динаміки працез-
датності молодших школярів як засобу оптимізації 
навчального процесу наголошують у своїх досліджен-
нях М.В.Антропова та А.Г.Хрипкова [1], Л.Петрук [7], 
Р.З.Поташнюк [8], Ващенко О.М. з співавт. [4], Мар’єва 
О. [6]. В роботах названих авторів висвітлюється харак-
тер змін працездатності школярів у процесі навчання. 
Однак недостатньо висвітлено, як враховувати динамі-
ку працездатності учнів при організації фізкультурно-
оздоровчих занять для поліпшення фізичних можли-
востей дітей. Це завдання можливо реалізувати через 
спрямований підбір засобів фізичного виховання від-
повідно до фізичних можливостей учнів.

Тема дослідження узгоджена рішенням бюро Між-
відомчої ради з координації наукових досліджень з пе-
дагогічних і психологічних наук в Україні (протокол 
№4 від 26.05.2009р.).

1 © Гаврилюк А.Л., 2009

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вдосконалити організацію 

“Годин фізичної культури” в групах продовженого дня 
з врахуванням динаміки працездатності учнів молод-
шого шкільного віку для поліпшення їхнього фізич-
ного стану.

Завдання дослідження: 1) Вивчити організаційно-
методичні особливості фізичного виховання учнів мо-
лодшого шкільного віку в групах продовженого дня; 
2) Дослідити тижневу динаміку фізичної працездат-
ності молодших школярів в різні періоди року; 3) Об-
ґрунтувати організацію “Годин фізичної культури” 
в групах продовженого дня з врахуванням тижневої 
і сезонної динамік працездатності учнів молодшого 
шкільного віку; 4) Розробити та перевірити вплив екс-
периментальної програми “Годин фізичної культури” 
в групах продовженого дня на фізичний стан учнів.

Для вирішення завдань нами були використані 
такі методи дослідження: 1) Теоретичний аналіз лі-
тературних джерел та документальних джерел; 2) 
Опитування вихователів груп продовженого дня; 3) 
Тестування фізичної працездатності та фізичної під-
готовленості; 4) Антропометричні вимірювання; 5) 
Теоретичне моделювання; 6) Педагогічний експери-
мент; 7) Математична обробка результатів.

Результати дослідження.
В результаті вирішення першого завдання роботи, 

встановлено, що в сучасних умовах групи продовже-
ного дня являються складовою частиною навчально-
виховного процесу в загальноосвітніх навчальних за-

Анотації:
Стаття  присвячена особливостям 
організації фізичного виховання в 
групах продовженого дня на основі 
врахування працездатності дітей. 
Зокрема, наведені особливості 
фізичного виховання учнів мо-
лодшого шкільного віку в групах 
продовженого дня в сучасних умо-
вах роботи загальноосвітніх на-
вчальних закладів України. Про-
ведено дослідження особливостей 
динаміки фізичної працездатності 
молодших школярів протягом тиж-
ня в різні періоди року. Показа-
но, що організація фізкультурно-
оздоровчих заходів в групах 
продовженого дня з врахуванням 
динаміки працездатності учнів 
сприяє покращенню приросту 
показників фізичної підготовленості 
та працездатності школярів.

Гаврилюк А.П. Особенности “Часов фи-
зической культуры” в группах продлен-
ного дня с учетом динамики работоспо-
собности учеников младшего школьного 
возраста. Статья  посвящена особенно-
стям организации физического воспитания 
в группах продленного дня на основе уче-
та работоспособности детей. В частности, 
приведенные особенности физического 
воспитания учеников младшего школьного 
возраста в группах продленного дня в со-
временных условиях работы общеобразо-
вательных учебных заведений Украины. 
Проведено исследование особенностей 
динамики физической работоспособности 
младших школьников в течение недели в 
разные периоды года. Показано, что орга-
низация физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в группах продленного дня с 
учетом динамики работоспособности уче-
ников способствует улучшению прироста 
показателей физической подготовленности 
и работоспособности школьников.

Gavrulyk A.P. Features of “O’clock of 
physical culture” in the groups of the 
prolonged day taking into account the 
dynamics capacity students of junior 
school age. The article is devoted to 
the features of organization of physical 
education in the groups of the prolonged 
day on the basis of account of capacity 
of children. In particular, resulted features 
of physical education of students of mid-
childhood in the groups of the prolonged 
day in the modern terms of work of gener-
al educational establishments of Ukraine. 
Research of features of dynamics of 
physical capacity of junior schoolboys is 
conducted within a week in different peri-
ods of year. It is retained that organization 
athletic-health-improvement measures in 
the groups of the prolonged day taking 
into account the dynamics of capacity of 
students instrumental in the improvement 
of increase of indexes of physical pre-
paredness and capacity of schoolboys.

Ключові слова:
школярі, працездатність, “Година 
фізичної культури”, група продо-
вженого дня.
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зической культуры”, группа продленного 
дня.
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кладах України. Аналіз даних управління статистики 
України [5] свідчить, що групи продовженого дня від-
відують 33,5 % школярів.

Особливістю роботи цих груп є те, що діти пере-
бувають у школі протягом тривалого часу, що вима-
гає підвищених вимог до навчально-виховної робо-
ти та правильної організації добового режиму. Тому, 
фізкультурно-оздоровчі заходи в умовах групи продо-
вженого дня є обов’язковим і необхідним компонентом 
раціональної побудови навчального процесу молод-
ших школярів. Основними формами фізкультурно-
оздоровчих заходів в цих групах нині продовжують 
залишатися: “Години фізичної культури”, фізкультурні 
паузи і прогулянки на свіжому повітрі. Результати опи-
тування, проведеного нами серед вихователів (всього 
74 особи) свідчать, що найчастіше з них проводяться 
прогулянки на свіжому повітрі – у 96,0 % груп продо-
вженого дня, фізкультурні паузи – у 77,0 % груп, “Годи-
ни фізичної культури” у – 72,0 % з них.

Під час складання рухового режиму важливо вра-
ховувати закономірні зміни працездатності школярів, 
які відображають функціональний стан центральної 
нервової системи та тісно пов’язані з ритмом діяль-
ності інших систем, що вимагає пошуку нових підхо-
дів вирішення оздоровчих завдань.

Враховуючи те, що за останні роки науковими до-
слідженнями мало вивчалося питання удосконалення 
процесу фізичного виховання в групах продовжено-
го дня, розробка нових засобів і методів проведення 
фізкультурно-оздоровчих занять у групах продовже-
ного дня є актуальним.

Відомо, що фізична працездатність дітей має свої 
особливості динаміки як в різні дні тижня, так і в різ-
ні періоди року. Однак аналіз літературних джерел не 
дозволив нам встановити характер цих особливостей 
у дітей різного віку молодших класів. Тому нами про-
ведене дослідження з вивчення змін працездатності 
дітей 1-4 класів протягом тижня в різні сезони окремо 
за паралелями. У ньому взяли участь 521 молодших 
школярів гімназій №4 та №14 м. Луцька (268 хлопчи-
ків, 253 дівчинки).

Оцінка фізичної працездатності здійснювалася за 
методикою Гарвардського степ-тесту.

Аналіз проведених досліджень свідчить, що фі-
зична працездатність молодших школярів в різні дні 
тижня і різні сезони року має відчутну відмінність 
(табл. 1).

Тобто, отримані результати підтвердили необхід-
ність врахування відмінності працездатності школя-
рів при плануванні змісту фізкультурно-оздоровчих 
заходів в групах продовженого дня.

Цей аспект був покладений нами в основу експе-
риментальної програми “Годин фізичної культури” в 
групах продовженого дня. При розробці змісту занять 
враховувалася динаміка фізичної працездатності шко-
лярів протягом тижня і в різні сезони року.

Для експериментальної перевірки була розроблена 
програма для учнів 3-х класів, тривалістю 60 хвилин, 
кожне з яких містить 2 компоненти – рекомендова-
ний та вільний. Рекомендований компонент, для якого 
розроблявся зміст заняття, тривав 45 хвилин (67,0 % 
часу) і передбачав врахування пульсової вартості за-
няття відповідно до працездатності учнів цього віку в 
певні дні тижня та сезону року.

Розрахунок пульсових величин занять здійснював-
ся наступним чином: спочатку вираховувалася макси-
мальна пульсова вартість навантаження оздоровчого 
заняття для учнів цього віку. За даними Абросімової 
Л.І. (2003)   [за 3], середня інтенсивність занять для 
молодших школярів становить від 125 до 139 уд/хв. 
Відповідно максимальне пульсове навантаження, ви-
рахуване шляхом множення ЧСС занять і його трива-
лості [2], становить 6255 ударів (139 ЧСС х 45 хвилин 
= 6255 ударів).

Далі за аналізом отриманих нами результатів Гар-
вардського степ-тесту було визначено найбільше зна-
чення його індексу і день, в який воно було отримано 
та присвоєно йому найвищий показник пульсової вар-
тості заняття, тобто 6255 ударів.

В інші дні навантаження регулювалося відсотко-
вим відношенням зростання чи спадання показників 
індексу Гарвардського степ-тесту конкретного дня 

Таблиця 1
Показники індексу Гарвардського степ-тесту (ум.од.) за днями тижня учнів 6-10 років у різні періоди року

Період 
року Вік у роках

Дні тижня
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця

Осінь

6-7 (n=26) 41,1 ± 1,7 39,0 ± 1,0 38,4 ± 1,0 37,8 ± 0,8 38,9 ± 0,9
7-8 (n=29) 43,3 ± 1,0 42,1 ± 1,2 42,1 ± 1,5 38,2 ± 1,1 41,1 ± 1,1
8-9 (n=26) 40,8 ± 0,8 39,0 ± 1,2 39,3 ± 1,0 38,8 ± 0,9 39,8 ± 1,2
9-10 (n=26) 44,3 ± 1,3 42,1 ± 1,1 38,6 ± 0,9 45,5 ± 1,1 46,1 ± 1,4

Зима

6-7 (n=26) 37,0 ± 1,1 39,9 ± 0,8 39,1 ± 0,8 36,4 ± 0,8 36,3 ± 0,5
7-8 (n=29) 42,2 ± 0,9 43,3 ± 1,1 39,9 ± 0,9 39,5 ± 0,6 41,4 ± 0,7
8-9 (n=26) 38,9 ± 1,0 38,3 ± 0,9 41,2 ± 1,1 37,6 ± 0,5 43,8 ± 1,1
9-10 (n=26) 39,6 ± 1,0 39,8 ± 0,9 46,1 ± 1,0 45,0 ± 1,7 41,6 ± 1,3

Весна

6-7 (n=26) 40,7 ± 0,8 42,0 ± 1,1 40,6 ± 0,8 39,2 ± 0,8 39,2 ± 0,9
7-8 (n=29) 37,9 ± 1,1 37,6 ± 0,9 40,2 ± 1,2 37,6 ± 0,8 38,9 ± 1,0
8-9 (n=26) 40,4 ± 1,4 44,6 ± 1,6 44,5 ± 1,2 43,2 ± 1,2 43,5 ± 1,1
9-10 (n=26) 39,0 ± 0,9 40,8 ± 1,5 44,9 ± 1,2 43,0 ± 1,3 42,5 ± 1,3
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тижня і сезону відносно максимального індексу цьо-
го тесту.

Друга частина експериментального заняття – віль-
ний компонент тривалістю 15 хв (33,0 % часу) сто-
сувався довільної діяльності учнів (вправи чи ігри до 
“вподоби”, зниження рухової активності тощо).

Перевірка ефективності експериментальної про-
грами відбувалася на базі груп продовженого дня 
гімназії №4 м. Луцька. У педагогічному експерименті 
взяли участь 50 учнів 3-х класів, з яких було сфор-
мовано експериментальну та контрольну групи (по 25 
кожна).

На початок та кінець експерименту, який тривав 
протягом 2007/08 навчального року в школярів було 
досліджено фізичний розвиток, рівень розвитку рухо-
вих якостей та рівень фізичної працездатності.

Порівняння свідчить, що після проведення експе-
рименту 64,0 % дітей експериментальної групи під-
вищили свій рівень фізичної підготовленості, тоді як 
в контрольній групі таких учнів лише 36,0 %. Тобто, 
експериментальна методика забезпечила підвищення 
рівнів фізичної підготовленості учнів 8-9 років у 1,8 
разів більше ніж при стандартних умовах.

Аналіз приросту показників розвитку фізичних 
якостей дівчаток після експерименту встановив, що 
за всіма показниками динаміка приросту дітей експе-
риментальної групи значно краща, ніж у дітей контр-
ольної (Експериментальна група: гнучкість – при-
ріст 62,3 % (P<0,05) (до експерименту 6,1±0,8 см 
– після експерименту 9,8±1,4 см), сила – приріст 52,1 
% (P<0,05) (до експерименту 10,0±0,9 р. – після екс-
перименту 15,2±1,3 р.), витривалість – приріст 35,6 
% (P>0,05) (до експерименту 460,7±82,3 м – після екс-
перименту 625,0±86,2 м), швидкісно-силова якість – 
приріст 16,2 % (P<0,05) (до експерименту 112,5±3,5 
см – після експерименту 130,7±5,5 см), спритність – 
приріст 12,8 % (P<0,05) (до експерименту 13,5±0,2 с 
– після експерименту 12,0±0,2 с), швидкість – приріст 
5,0 % (P<0,05) (до експерименту 6,8±0,1 с – після 
експерименту 6,5±0,1 с); Контрольна група: сила – 
приріст 24,8 % (P>0,05) (до експерименту 9,9±1,3 р. – 
після експерименту 12,4±1,3 р.), гнучкість – приріст 
20,9 % (P>0,05) (до експерименту 10,0±1,7 см – після 
експерименту 12,1±1,6 см), швидкісно-силова якість 
– приріст 6,0 % (P>0,05) (до експерименту 120,9±3,8 
см – після експерименту 128,2±3,8 см), витривалість 
– приріст 2,5 % (P>0,05) (до експерименту 545,4±66,6 

Таблиця 2
Динаміка фізичної працездатності школярів 8-9 років в ході експерименту

Показники До експерименту P Після 
експерименту

Приріст 
у %

Фізична працездатність
(ум.од.)
дітей контрольної
групи (n=25)

38,4±1,0 P > 0,05 40,9±1,1 6,0 %

Фізична працездатність (ум.од.)
дітей експериментальної групи 
(n=25)

36,4±0,6 P < 0,05 41,2±0,9 11,6 %

м – після експерименту 559,1±42,8 м), швидкість – 
приріст 2,4 % (P>0,05) (до експерименту 6,6±0,1 с – 
після експерименту 6,4±0,1 с), спритність – приріст 
1,5 % (P>0,05) (до експерименту 11,8±0,1 с – після 
експерименту 11,6±0,1 с).

Порівнюючи динаміку приросту показників роз-
витку фізичних якостей хлопчиків під впливом екс-
перименту, виявлено, що за всіма показниками краща 
динаміка спостерігається у дітей експериментальної 
групи (Експериментальна група: сила – приріст 171,4 
% (P>0,05) (до експерименту 0,6±0,3 р. – після екс-
перименту 1,7±1,0 р.), гнучкість – приріст 106,4 % 
(P<0,05) (до експерименту 2,8±0,8 см – після експе-
рименту 5,8±1,0 см), витривалість – приріст 18,5 % 
(P>0,05) (до експерименту 881,8±114,1 м – після екс-
перименту 1045,4±114,1 м), швидкісно-силова якість 
– приріст 13,3 %  (P<0,05) (до експерименту 123,2±3,8 
см – після експерименту 139,5±5,7 см), спритність – 
приріст 10,9 % (P<0,05) (до експерименту 13,0±0,2 
с – після експерименту 11,7±0,3 с), швидкість – при-
ріст 6,5 % (P<0,05) (до експерименту 6,7±0,1 с – піс-
ля експерименту 6,3±0,1 с); Контрольна група: сила – 
приріст 122,2 % (P>0,05) (до експерименту 0,6±0,3 р. 
– після експерименту 1,4±0,5 р.), гнучкість – приріст 
17,9 % (P>0,05) (до експерименту 6,8±1,1 см – після 
експерименту 8,0±1,1 см), витривалість – приріст 
8,1 % (P>0,05) (до експерименту 485,7±54,9 м – після 
експерименту 525,0±58,8 м), швидкісно-силова якість 
– приріст 6,3 % (P>0,05) (до експерименту 129,3±3,1 
см – після експерименту 137,5±3,1 см), швидкість – 
приріст 2,8 % (P>0,05) (до експерименту 6,4±0,1 с – 
після експерименту 6,2±0,1 с), спритність – приріст 
1,1 % (P>0,05) (до експерименту 11,5±0,1 с – після 
експерименту 11,4±0,1 с).

Слід також відмітити, що після проведення педаго-
гічного експерименту динаміка приросту показників 
фізичного розвитку як у дівчаток (Експериментальна 
група: обвід грудної клітки – приріст 2,8 % (P>0,05) 
(до експерименту 58,6±1,5 см – після експерименту 
60,3±1,6 см), зріст – приріст 2,6 % (P>0,05) (до 
експерименту 128,1±1,6 см – після експерименту 
131,4±1,6 см), вага – приріст 7,1 % (P>0,05) (до 
експерименту 26,2±1,2 кг – після експерименту 
28,1±1,2 кг); Контрольна група: обвід грудної 
клітки – приріст 2,2 % (P>0,05) (до експерименту 
61,8±1,4 см – після експерименту 63,2±1,5 см), 
зріст –  приріст 3,1 % (P>0,05) (до експерименту 
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127,4±1,7 см – після експерименту 131,3±1,9 см), 
вага – приріст 7,2 % (P>0,05) (до експерименту 
27,6±1,6 кг – після експерименту 29,6±1,9 кг)), так і у 
хлопчиків (Експериментальна група: зріст – приріст 
3,3 % (P>0,05) (до експерименту 133,1±1,9 см – піс-
ля експерименту 137,5±1,9 см), обвід грудної клітки 
– приріст 1,9 % (P>0,05) (до експерименту 62,2±0,8 
см – після експерименту 63,8±0,8 см), вага – приріст 
7,0 % (P>0,05) (до експерименту 28,5±1,3 кг – після 
експерименту 30,5±1,4 кг); Контрольна група: зріст 
– приріст 2,8 % (P<0,05) (до експерименту 130,7±1,1 
см – після експерименту 134,4±1,2 см), обвід грудної 
клітки – приріст 2,3 % (P>0,05) (до експерименту 
60,6±0,9 см – після експерименту 62,1±0,9 см), вага – 
приріст 6,9 % (P>0,05) (до експерименту 26,8±0,9 кг 
– після експерименту 28,7±1,1 кг)) була приблизно од-
наковою, тоді як динаміка приросту показників фізич-
ної працездатності (табл. 2) була у 1,9 разів кращою у 
дітей з експериментальної групи.

Висновки:
1. Аналіз літературних джерел, вивчення прак-
тичного досвіду роботи вчителів та результа-
ти спеціально проведених досліджень пока-
зали, що групи продовженого дня являються 
важливою частиною навчально-виховного процесу 
у сучасних загальноосвітніх закладах України. Їх 
відвідують 33,5 % школярів. Основними формами 
фізкультурно-оздоровчих заходів в цих групах нині 
продовжують залишатися “Години фізичної куль-
тури”, фізкультурні паузи і прогулянки на свіжому 
повітрі.

2. Експериментальними дослідженнями встанов-
лено значну розбіжність розгортання фізичної 
працездатності школярів 1-4 класів.

Це підтверджує необхідність складання окремих про-
грам занять для учнів різних класів молодшого 
шкільного віку.

3. Аналіз літературних джерел та результатів влас-
них досліджень дозволили здійснити наукове 
обґрунтування та розробити експериментальну 
програму “Годин фізичної культури” в групах про-
довженого дня для учнів 3-х класів (8-9 років), в 
основу якої були покладені розрахунки сумарної 
пульсової вартості занять залежно від тижневої і 
сезонної динамік фізичної працездатності учнів.

4. Методичною особливістю експериментальних за-
нять було те, що кожне з них містить два компоненти 
– рекомендований та вільний. Рекомендований ком-
понент тривав 75,0 % часу заняття (45 хв) і для нього 
розроблявся зміст і тривалість вправ, ігор, пульсова 
сума навантажень яких відповідає рекомендованій 
величині для цього дня тижня і сезону. Вільний 
компонент складав 25,0 % часу (15 хв) і стосувався 
довільної діяльності учнів (вправи чи ігри “до впо-
доби”, зниження рухової активності тощо).

5. Експериментальна перевірка ефективності розро-
бленого змісту “Годин фізичної культури” в групах 
продовженого дня встановила підвищення рівнів 
фізичної підготовленості учнів експериментальної 
групи у 1,8 разів більше ніж в школярів контрольної. 
Зокрема, в експериментальній групі рівень досягнен-

ня фізичної підготовленості підвищили 64,0 % дітей, 
тоді як в контрольній групі таких учнів – 36,0 %.

6. Встановлено, що у дітей експериментальної групи, 
відбувся у 1,9 разів кращий і достовірно відмінний 
(P<0,05) приріст фізичної працездатності, ніж в 
учнів контрольної групи.

7. Таким чином, експериментально доведено, що 
авторська програма “Годин фізичної культури” 
для груп продовженого дня, розроблена на основі 
врахування сезонних особливостей тижневої 
динаміки фізичної працездатності школярів 8-9 
років є ефективною для підвищення фізичної 
працездатності та фізичної підготовленості і може 
рекомендуватись для практичного застосування.
Перспективи подальших досліджень в даному 

напрямку стосуються розробки змісту “Годин фізичної 
культури” для інших класів молодшого шкільного 
віку, дослідження тижневої фізичної працездатності 
школярів середнього та старшого шкільного віку 
тощо.
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Вдосконалення адаптації підлітків до несприятливої 
метеоситуації шляхом комплексного застосування  фізичних 

навантажень різного спрямування
Горшова І.В., Фурман Ю.М.

Вінницький державний педагогічний університет  імені Михайла Коцюбинського

Вступ.1 
Адаптаційні можливості людини характеризуються 

якістю пристосування до впливу різних метеочинни-
ків, які визначають метеоситуацію. Тому об’єктивним 
критерієм оцінки цих можливостей у підлітків може 
служити їх здатність проявляти функціональну підго-
товленість в ускладнених метеоситуативних умовах.

Літературні джерела свідчать про здобутки в лі-
куванні та профілактиці метеотропних реакцій у ме-
теочутливих людей. Зокрема за  несприятливої ме-
теоситуації для даного контингенту рекомендується 
застосовувати обмежений режим фізичної активності, 
дієтотерапію і призначати  спеціальні медикаментозні 
препарати [2,6,8]. На жаль профілактиці негативних 
метеотропних реакцій  шляхом застосування фізич-
них вправ не надається належного значення [9]. У су-
часній науковій літературі обмежені відомості щодо 
розробки єдиних підходів з фізичного виховання 
учнівської молоді з метою вдосконалення адаптивних 
можливостей організму до дії різних чинників зо-
внішнього середовища. 

Спрямованість і зміст фізичного виховання шко-
лярів загальноосвітніх навчальних закладів регламен-
тується державною програмою, яка не відповідає су-
часним вимогам. Застосування лише урочної форми 
занять у системі фізичного виховання не забезпечує 
повноцінного вдосконалення адаптивних можливос-
тей [5,7,10].

Результати наукових досліджень свідчать про сут-
тєве розширення адаптивних можливостей людини 
при застосуванні регулярних та правильно дозова-

1 © Горшова І.В., Фурман Ю.М., 2009

них фізичних вправ. Причому ефективність фізичних 
тренувань значною мірою зумовлена віковим факто-
ром. Головні завдання занять фізичною культурою та 
спортом полягають у вдосконаленні рухових якостей, 
фізичного розвитку та фізичної працездатності, забез-
печенні готовності до трудової діяльності, а також у 
профілактиці  тих захворювань, які виникають у стар-
шому віці [1,3]. Особливого значення застосування за-
собів фізичної культури набуває у підлітковому віці. 
Незважаючи на те, що в цей віковий період функці-
ональні можливості організму інтенсивно зростають,  
разом з тим його здатність адаптуватися до фізичних 
навантажень різного спрямування знижується. По-
яснюється даний феномен гетерохронністю розвитку 
різних систем, який відбувається на фоні гормональ-
ної перебудови організму [3]. 

Тому дослідження впливу фізичних навантажень 
різного спрямування на адаптивні можливості підліт-
ків до несприятливої метеоситуації при застосуванні 
урочних та позаурочних форм фізичного виховання 
дозволить розширити сучасні уявлення про можли-
вості вдосконалення фізичного здоров’я засобами фі-
зичної культури.

Дисертаційна робота виконана згідно зі Зведеним 
планом науково-дослідної роботи Міністерства Укра-
їни у справах сім’ї, молоді і спорту у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.2.4 
„Корекція аеробної та анаеробної продуктивності 
організму учнівської та студентської молоді шляхом 
застосування різних режимів фізичних впливів” (реє-
страційний номер – 0107U007149).

Анотації:
Стаття присвячена дослідженню 
впливу занять за комплексними  
програмами, які включають трену-
вання з легкої атлетики, плавання 
та баскетболу з використанням по-
зашкільної форми занять в системі 
фізичного виховання на адаптацію 
підлітків 15-16 років до несприят-
ливої метеоситуації. Адаптаційні 
можливості оцінювалися за показ-
никами аеробної та анаеробної 
(лактатної) продуктивності орга-
нізму. Встановлено, що рівень ае-
робної та анаеробної (лактатної) 
продуктивності організму вірогідно 
зростає через 16 тижнів від початку 
занять, а адаптаційні можливості 
до несприятливої метеоситуації 
через 32 тижні. 

Горшова И. В., Фурман Ю.Н. Адапта-
ция подростков к неблагоприятной 
метеоситуации с помощью комплекс-
ного применения физических нагрузок 
разного направления. Статья посвящена 
исследованию влияния занятий по ком-
плексным программам, которые включали 
тренировки по легкой атлетике, плаванью 
и баскетболу  с использованием внешколь-
ной формы занятий в системе физического 
воспитания на адаптацию подростков 15-
16 лет к неблагоприятной метеоситуации. 
Адаптационные возможности оценива-
лись по показателям аэробной и анаэроб-
ной (лактатной) продуктивности организ-
ма. Установлено, что уровень аэробной 
и анаэробной продуктивности организма 
достоверно возрастает через 16 недель от  
начала занятий, адаптационные возмож-
ности к неблагоприятной метеоситуации 
через 32 недели.

Gorshova I.V., Furman Y.M. The adapta-
tion of adults to the unfavourable me-
teorological situations with the help 
of using physical loads with different 
directions. The article is devoted to the 
investigation the infl uence of the complex 
programmes, which includes track and 
fi eld, swimming, basketball classes with 
using of beyond school form of studies in 
the system of physical education to the ad-
aptation of adults of 15-16 years old to the 
unfavourable meteorological situation. The 
adaptive possibilities were estimate by the 
indicators of aerobic and anaerobic (lac-
tate) productivity of organism. It was set 
that the level of aerobic and anaerobic pro-
ductivity of organism increase in 16 weeks 
from start of studies by these programmes, 
adaptive possibilities to the unfavourable 
meteorological situations in 22 weeks.

Ключові слова:
підлітки, функціональна підготов-
леність, адаптація, метеоситуа-
ція.

подростки, функциональная подготов-
ленность, адаптация, метеоситуация.

adults, functional preparation, adaptation, 
meteorological situation.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: обґрунтувати й апробува-

ти комплексні програми  з фізичного виховання, які 
включають заняття легкою атлетикою, плаванням та 
баскетболом.

   Для вирішення поставленої мети були визначені 
наступні завдання:
1. Розробити комплексні програми з фізичного вихо-
вання підлітків (для хлопців і дівчат) 15-16 років 
для використання у позакласній формі занять.

2. Дослідити вплив занять за розробленими про-
грамами на здатність підлітків адаптуватися до 
несприятливої метеоситуації. 
Організація дослідження.  
У формуючому експерименті брали участь 25 під-

літків віком 15-16 років, з яких було сформовано дві 
експериментальні групи (І група хлопці в кількості 13 
осіб, ІІ група дівчата в кількості 12 осіб). Досліджувані 
займалися за розробленими комплексними програма-
ми з використанням позакласної форми занять упро-
довж 32 тижнів. Через 16 тижнів (згідно літературних 
джерел даний період занять періодичністю не менше 
трьох разів на тиждень забезпечує вірогідний при-
ріст максимального споживання кисню та анаеробної 
(лактатної) продуктивності [4]) та через 32 тижні від 
початку занять у досліджуваних за умов сприятливої 
та несприятливої погоди визначалися фізична працез-
датність (за величиною PWC170), максимальне спо-
живання кисню (VО2max), яке характеризує аеробну 
продуктивність, максимальна кількість зовнішньої 
роботи за 1хв (МКЗМР), яка  відображає анаеробну 
(лактатну) продуктивність [11]. 

Для визначення метеоситуації в день проведення 
метеорологічні дані отримували у гідрометеоцен-
трі м. Вінниці. За цими даними згідно класифікації  
І.І.Григор’єва [6] визначали типи погоди:  І тип – спри-
ятлива погода, ІІ тип – умовно сприятлива погода, ІІІ 
тип – несприятлива погода.    

Вірогідність відмінності середніх результатів до-
сліджень визначали на основі t-критерія Стьюдента.

Об’єкт дослідження: адаптація підлітків до різної 
метеоситуації.

 Предмет дослідження: вплив занять за розробле-
ними програмами на прояв функціональної підготов-
леності підлітків в умовах різної метеоситуації.

Результати дослідження.  
Попередні наші дослідження з вивчення впливу 

занять легкою атлетикою, плаванням та баскетболом 
з використанням позакласної форми занять, а також 
веслуванням, боксом та важкою атлетикою з вико-
ристанням позашкільної форми занять засвідчили 
перевагу застосування для підвищення адаптивних 
можливостей підлітків 11-16 років до несприятли-
вої метеоситуації таких видів фізичної діяльності як 
легка атлетика, плавання, баскетбол та веслування. З 
огляду на вищевикладене було створено дві комплек-
сні програми (для хлопців та дівчат 15-16 років), які 
застосовувалися для фізичного виховання з викорис-
танням позаурочної форми занять.

Заняття з легкої атлетики, плавання та баскетболу 
проводилися у другій половині дня в окремі дні тиж-

ня, тобто на кожному занятті виконувалася робота 
конкретного спрямування. 

Як свідчать результати дослідження середні вели-
чини відносних показників фізичної працездатності, 
максимального споживання кисню та максимальної 
кількості зовнішньої механічної роботи за 1хв як у 
хлопців, так і у дівчат до початку експерименту за ІІІ 
типу погоди зазнавали вірогідного зниження, порів-
няно зі середніми величинами, які були виявлені за І 
типу погоди.

Так, середня величина відносного показника 
PWC170 у хлопців 15-16 років за ІІІ типу погоди 
порівняно з величиною цього показника за І типу 
погоди вірогідно знижувалась на 9,7% (р < 0,01), а у 
дівчат на 9,5% (р < 0,05). Середня величина відносного 
показника VO2max у хлопців  знижувалася на 5,6% 
(р < 0,01), а у дівчат  на 4,9% (р < 0,05). Абсолютна 
величина показника максимальної кількості зовнішньої 
механічної роботи за 1 хв до початку експерименту 
за ІІІ типу погоди у хлопців зменшувалася на 5,1% 
(р < 0,01), а у дівчат на 6,0% (р < 0,01) порівняно зі 
середніми показниками, які були зареєстровані за І 
типу погоди.

По завершенню 16 тижневого циклу занять за 
авторськими програмами було виявлено вірогідне 
зростання в умовах сприятливої метеоситуації 
відносних показників фізичної працездатності, 
аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності. 
Так, відносна величина PWC170 у хлопців зросла у 
середньому на 13,2% (р< 0,001), а у дівчат на 13,7% (р< 
0,001). Середні величини відносного показника VO2-
max перевищили через 16 тижнів тренувань вихідний 
рівень у хлопців на 9,6% (р< 0,001), а у дівчат 7,3% (р< 
0,001). Звертає на себе увагу те, що рівень анаеробної 
(лактатної) продуктивності протягом 16 тижнів 
від початку тренувань за авторськими програмами 
підвищився лише у хлопців − абсолютна величина 
МКМЗР зросла на 8,4% (р< 0,001), а відносна на 8,8% 
(р< 0,001). Заняття в такому режимі енергозабезпечення 
у дівчат виявилися неефективними щодо анаеробної 
(лактатної) продуктивності − як абсолютна, так 
і відносна величини МКМЗР по завершенню 16-
тижневого циклу  залишилися без істотних змін.

Досліджуючи зміни середніх показників фізичної 
працездатності, аеробної та анаеробної (лактатної) 
продуктивності підлітків 15-16 років за різних типів 
погоди через 16 тижнів від початку занять було вста-
новлено, що під впливом фізичних навантажень як у 
хлопців, так і у дівчат не було виявлено адаптаційних 
змін організму до несприятливої погоди. На це вка-
зує наявність достовірних змін середніх значень аб-
солютних та відносних показників PWC170, Vo2 max  та 
МКЗМР  за ІІІ типу погоди порівняно з величинами, 
зареєстрованими за І типу погоди по завершенню 16 
тижневого циклу занять.

Дослідження фізичної працездатності, аеробної 
та анаеробної (лактатної) продуктивності у хлопців 
та дівчат 15-16 років в умовах сприятливої метеоси-
туації по завершенню 32-тижневого циклу засвідчило 
незмінність відносних величин вищезгаданих показ-
ників порівняно з величинами, які були зареєстро-
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вані через 16 тижнів від початку занять. Разом з тим 
здатність підлітків виконувати фізичні навантаження 
аеробного (за показником максимального споживання 
кисню) та анаеробного (за показником максимальної 
кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв) спря-
мувань через 32 тижні від початку занять за автор-
ськими програмами в умовах несприятливої метео-
ситуації покращилася. Це проявлялося незмінністю 
вищезгаданих середніх величин показників за ІІІ типу 
погоди порівняно з величинами, які були зареєстрова-
ні за І типу погоди

Висновки. 
Розроблені комплексні програмами, які включали 

в окремі дні мікроциклу заняття з легкої атлетики, 
плавання та баскетболу і проводилися з використан-
ням позакласної форми занять через, 16 тижнів від по-
чатку експерименту сприяли вірогідному зростанню 
середньої величини показників, які характеризують 
аеробну продуктивність організму у підлітків 15-16 
років незалежно від статі та анаеробну (лактатну) 
продуктивність лише у хлопців. Разом з тим за цей 
період не відбулося покращення адаптації організму 
до несприятливої метеоситуації. Заняття протягом 
наступних 16 тижнів в такому ж режимі не сприяють 
подальшому зростанню вищезгаданих показників, од-
нак підвищують адаптивні можливості хлопців та ді-
вчат 15-16 років до несприятливої метеоситуації. 

Перспективи подальших досліджень полягають  у 
створені нових комплексних програм з фізичного ви-
ховання у системі позаурочної форми занять застосу-
вання яких сприятиме підвищенню адаптивних мож-
ливостей учнівської молоді до різної метеоситуації.
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Актуальність педагогічних знань для підготовки 
майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі

Ельбрехт О.М.
Інститут соціології, психології та управління 

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Вступ. 1

Перед сучасною вітчизняною системою освіти 
постали достатньо складні завдання. Успішне їх ви-
рішення значно залежатиме від усвідомлення держав-
ними органами та громадськістю ролі вищої освіти 
та педагогіки вищої школи в розвитку сучасного сус-
пільства. Педагогіка вищої школи має запобігати од-
нобічному розвиткові студентів, вирішувати завдання 
формування всебічно розвиненої особистості, здатної 
адекватно реагувати на надшвидкі інформаційні пото-
ки, конструктивно розв’язувати професійні ситуації.

Осмисленню цієї проблематики присвячено низ-
ку науково-педагогічних праць, серед яких праці В. 
Андрущенко, І. Зязюна, В. Лутая, (розвиток освіти в 
контексті економічних і політичних трансформацій в 
суспільстві), Н. Волкової, М. Фіцули, (загальні засади 
педагогіки, теорії виховання і навчання), Ю. Бабан-
ського, С. Самигіна (ролі педагогіки вищої школи для 
формування особистості майбутніх фахівців), О. Мо-
роза, Р. Вернидуба (організація навчально-виховного 
процесу у ВНЗ) та інші.

Робота виконана за планом НДР національного пе-
дагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: розкрити місце педагогіки вищої 

школи у системі педагогічних та інших наук, зв’язок 
з ними, її роль в розвитку професійної підготовки фа-
хівців у ВНЗ.

Методи дослідження проблеми: аналізу науково-
педагогічної літератури для з’ясування різних точок 
зору з питань досліджуваної проблеми, аналізу для 

1 © Ельбрехт О.М., 2009

з’ясування головних складових системи педагогічних 
наук, порівняння для визначення особливостей педа-
гогіки вищої школи.

Об’єкт: система педагогічних наук. Предмет до-
слідження: особливості педагогіки вищої школи, роль 
цієї галузі педагогіки в підготовці фахівців.

Значення дослідження полягає в тому, що усвідомлен-
ня ролі педагогіки вищої школи та її особливостей спри-
ятиме розвитку вищої освіти, проектуванню і техноло-
гічному забезпеченню вітчизняної освіти з урахуванням 
світових досягнень.

Результати дослідження.
Педагогіка є сукупністю теоретичних і приклад-

них наук, що вивчають процеси виховання, навчан-
ня і розвитку особистості [6, с. 9]. Завдання вищої 
школи вирішує теорія вищої освіти (педагогіка вищої 
школи) − порівняно молода галузь педагогічного зна-
ння. Педагогіка вищої школи як наука є сукупністю 
знань, опису, аналізу, організації, проектування та 
прогнозування напрямів удосконалення освітнього 
процесу у ВНЗ, а також пошуку ефективних педаго-
гічних систем для розвитку і підготовки людини до 
здійснення трудової діяльності. Теорія вищої освіти 
покликана розв’язувати проблеми здобуття молоддю 
конкретних спеціальностей та вирішувати питання 
засвоєння викладачами знань з управління педагогіч-
ним процесом.

Відомо, що будь-яка галузь знань формується як 
наука за умови визначення специфічного предмета 
дослідження. Сьогодні вчені по-різному визначають 
предмет традиційної педагогіки. Так, деякі з них вва-
жають, що це − виховна діяльність, що здійснюється в 

Анотації:
Розкривається місце педагогіки вищої 
школи у системі педагогічних наук. 
Аналізуються специфічні риси, які ви-
різняють її з поміж інших галузей пе-
дагогіки і виокремлюють у самостійну 
галузь педагогічної науки. Педагогіка 
вищої школи має запобігати однобіч-
ному розвиткові студентів, вирішувати 
завдання формування всебічно розви-
неної особистості, здатної адекватно 
реагувати на надшвидкі інформаційні 
потоки, конструктивно розв’язувати 
професійні ситуації. Обґрунтовується 
актуальність педагогічних знань для 
підготовки майбутніх фахівців, що в 
багатьох випадках недостатньо вра-
ховується в діяльності вищих навчаль-
них закладів.

Эльбрехт О.М. Актуальность педа-
гогических знаний для подготовки 
будущих специалистов в высшем 
учебном заведении. Раскрывается 
место педагогики высшей школы в си-
стеме педагогических наук. Анализиру-
ется специфика, которая отличает ее 
от других отраслей наук и выделяет в 
самостоятельную отрасль педагогиче-
ской науки. Педагогика высшей школы 
должна предупреждать односторон-
нее развитие личности, решать задачи 
формирования всесторонне развитой 
личности, способной адекватно реа-
гировать на информационные потоки, 
конструктивно решать профессиональ-
ные ситуации. Аргументируется акту-
альность педагогических знаний для 
подготовки будущих специалистов в 
высшем учебном заведении.

Elbrekht O.M. The importance of peda-
gogical knowledge for future special-
ists professional training at institu-
tion of higher education. The place of 
pedagogics of higher school opens up in 
the system of pedagogical sciences. A 
specifi c which distinguishes it from other 
industries of sciences and selects in the 
independent branch of pedagogical sci-
ence is analysed. Pedagogics of higher 
school must warn one-sided develop-
ment of personality. It  must decide the 
tasks of forming of the comprehensively 
developed personality. Personality is 
able adequately to react on informative 
streams, structurally to decide profes-
sional situations. Actuality of pedagogical 
knowledges is argued for preparation of 
future specialists in higher educational 
establishment.

Ключові слова:
педагогіка, система, науки, знання, 
специфіка, підготовка, фахівець, 
спеціальність, виховання, освіта, на-
вчання, розвиток, суспільство.
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закладах освіти [6, с. 9]. Освіта і навчання розглядають-
ся як складові цієї діяльності [2, с. 11]. Інші дослідники 
предметом педагогіки називають педагогічний про-
цес, тобто процес навчання і виховання [4, с. 223]. Усі 
ці твердження, на нашу думку, не є суперечливими, 
хоча по-різному розглядають взаємозв’язки і підпо-
рядкування між поняттями “виховання” – “освіта” – 
“навчання” – «педагогічний процес».

Предметом педагогіки вищої школи як науки є 
освітній процес у ВНЗ, тобто процеси виховання, на-
вчання і розвитку особистості студента. Виховання, 
освіта і навчання − головні напрями педагогічної ді-
яльності, які органічно пов’язані між собою. Освіта 
передбачає навчання в тій чи тій формі, правильно ор-
ганізований процес виховання відкриває можливості 
для опанування знань. Навчання неодмінно виконує 
виховну функцію; у виховній роботі є певні елементи 
навчання: пояснення, показ тощо. Виховання, освіта і 
навчання здійснюються з метою розвитку людини. Їх 
взаємопов’язаність є однією з основних педагогічних 
закономірностей. Проте ці поняття не треба ототож-
нювати. Потрібно виділяти головні функції цих по-
нять для їх розосередження.

Система педагогічних наук є сукупністю різних 
галузей педагогічних знань, між якими в процесі їх 
історичного розвитку склалися зв’язки і відношен-
ня. Цю систему складають загальна педагогіка, іс-
торія педагогіки, порівняльна педагогіка, спеціальна 
(корекційна) педагогіка, соціальна педагогіка, вікова 
педагогіка, професійна педагогіка, галузева педаго-
гіка. Загальна педагогіка вивчає головні теоретичні і 
практичні питання освіти, закономірності виховання 
і навчання. Складається із чотирьох розділів: основи 
педагогіки, теорія навчання та освіти, теорія вихован-
ня, теорія управління навчально-виховним процесом. 
Історія педагогіки висвітлює питання теорії та прак-
тики навчання і виховання в різні історичні епохи. По-
рівняльна педагогіка досліджує особливості систем 
освіти в різних країнах, порівнює їх, знаходить поді-
бності і відмінності між ними. Спеціальна (корекцій-
на педагогіка, дефектологія) педагогіка вивчає питан-
ня виховання і навчання людей (дітей і дорослих) з 
психофізичними вадами. Спеціальна педагогіка скла-
дається з кількох галузей: сурдопедагогіка (виховання 
і навчання глухих і глухонімих); тифлопедагогіка (ви-
ховання і навчання сліпих і слабозорих); олігофрено-
педагогіка (виховання і навчання дітей із затримками 
розумового розвитку і розумово відсталих); логопедія 
(виховання і навчання дітей з порушеннями мовлен-
ня); виправно-трудова педагогіка (перевиховання не-
повнолітніх і дорослих злочинців). Соціальна педа-
гогіка вивчає закономірності становлення і розвитку 
особистості в процесі здобуття освіти і виховання в 
різних соціальних інститутах, а також соціально орі-
єнтовану діяльність освітніх, наукових, культурних 
та інших закладів, установ і соціальних служб, за-
вданням яких є формування соціальної активності 
дітей і молоді в процесі розв’язання суспільних, еко-
номічних, політичних та інших проблем суспільства. 
Науково-теоретичну структуру соціальної педагогіки 
складають агогіка − наука про вивчення проблеми за-

побігання відхиленням у поведінці дітей та підлітків; 
герогіка − наука про соціально-педагогічні проблеми 
людей похилого віку; віктимологія - наука про різні 
категорії людей, які стали жертвами несприятливих 
умов соціальної організації та насильства. Деякі вчені 
до цієї галузі також відносять андрагогіку − педаго-
гіку дорослих. Ми приєднуємось до іншої думки, що 
андрагогіку доцільно віднести до вікової педагогі-
ки [6, с. 22; 3, c. 3; 5, с. 33 − 34]. Остання досліджує 
особливості виховання і навчання людини на різних 
вікових етапах. Залежно від вікової характеристики 
розрізняють дошкільну педагогіку, шкільну, серед-
ніх спеціальних навчальних закладів, вищої школи 
та педагогіку дорослих (андрагогіку). Професійна пе-
дагогіка вивчає питання виховання, освіти і навчання 
людини, орієнтованої на конкретно-професійну сфе-
ру діяльності. Погляди вчених щодо структурування 
цієї галузі педагогіки є неоднозначними. Так, одні 
дослідники пропонують поділити її на педагогіку 
професійно-технічної освіти і педагогіку вищої шко-
ли. При цьому виділяють галузеві педагогіки, до яких 
залічують спортивну, військову, інженерну, медичну, 
культурно-освітню, виправно-трудової системи, під-
вищення кваліфікації та перекваліфікації спеціалістів, 
робітничих кадрів [2, с. 16]. Інші вчені виокремлюють 
лише галузеві педагогіки: педагогіку професійно-
технічної освіти і педагогіку вищої школи [6, с. 22]. 
Проте існує ще один погляд, згідно з яким професійна 
педагогіка і є сукупністю таких галузей, як спортив-
на, військова, інженерна, медична тощо. При цьому не 
виділяють галузеву педагогіку [5, с. 35].

Здійснений аналіз дав змогу уявити структуру 
педагогічних наук та з’ясувати місце педагогіки ви-
щої школи серед інших педагогічних наук. Наразі 
проблеми виховання, освіти і навчання людей у ВНЗ 
розв’язують не лише педагогічні, а й інші науки. Фі-
лософія і соціологія є базою для осмислення мети ви-
ховання, освіти і навчання у ВНЗ. Досліджуючи за-
кономірності людського співбуття і мислення, вони 
допомагають з’ясувати закономірності навчально-
пізнавальної діяльності студентів. Філософські ка-
тегорії і закони є засадою розвитку дослідницького 
педагогічного мислення. Соціологія сприяє глибшо-
му осмисленню проблеми соціалізації особистості. 
Результати соціологічних досліджень допомагають 
розв’язувати педагогічні проблеми. Педагогіка вищої 
школи як наукова дисципліна послуговується знання-
ми в галузі психології для виявлення та пояснення пе-
дагогічних фактів. Психологія вивчає закономірності 
розвитку психіки людини, а педагогіка − ефективність 
виховних впливів, що зумовлюють зміни в її внутріш-
ньому світі і поведінці. Методи психологічного пошу-
ку (психометрія, парне порівняння, психологічні тес-
ти і т.ін.) можуть використовуватись у педагогічних 
дослідженнях педагогічних проблем. Тісні зв’язки 
існують між педагогікою вищої школи і фізіологією. 
Наприклад, знання закономірностей функціонування 
вищої нервової діяльності дає змогу конструювати 
технології навчання. Завдяки етнології у педагогіч-
ному процесі завважуються національні особливості 
людей, які є представниками різних етнічних груп. 
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Таким чином, зв’язки педагогіки вищої школи з інши-
ми науками дають змогу глибше пізнати педагогічні 
факти, явища і процеси.

Педагогіка вищої школи є однією із специфічних 
галузей педагогіки. Її специфіка визначається про-
блемами, які вона покликана розв’язувати. Головною 
є проблема визначення об’єктивних закономірностей 
всебічного формування і розвитку особистості спеці-
аліста вищої кваліфікації. Ю.К. Бабанський звертав 
увагу на коло специфічних рис педагогіки вищої шко-
ли, які вирізняють її з поміж інших галузей педагогі-
ки і виокремлюють у самостійну галузь педагогічної 
науки [1, с. 11−28]. Передусім, специфіка педагогіки 
вищої школи як галузі вікової педагогіки пов’язана з 
віковими особливостями студентів, переважна біль-
шість яких − юнаки 18 − 25 років. Особливостями 
цього періоду розвитку людини (другий юнацький 
вік) є повільніший, ніж раніше, фізичний ріст, продо-
вження процесу окостеніння скелету (завершується у 
24 − 25 років); завершення розвитку центральної нер-
вової системи, тканей і органів, підвищення м’язової 
сили і т.ін. Як наслідок, змінюється працездатність: 
вона починає відповідати працездатності дорослих 
людей. Цей фактор багато в чому визначає якість за-
своєння навчального матеріалу, отже, і якість підго-
товки спеціаліста.

Таким чином, обсяг, складність та інтенсивність 
навчальної роботи мають плануватися з огляду на пра-
цездатність, фізіологічні особливості людського орга-
нізму в цьому віці. Викладач має стежити за працез-
датністю аудиторії. У разі спаду її рівня (послаблення 
уваги, збільшення кількості помилок, порушення зви-
чайної пози тощо) слід робити мікропаузи, перерву. 
Також потрібно вживати заходів щодо формування 
таких якостей студентів, як тренованість, наполегли-
вість, зацікавленість у навчанні, емоційне захоплення, 
які позитивно впливають на працездатність. Ефектив-
ним засобом запобігання перевтомленню студентів і 
зниженню рівня їхньої працездатності має бути пра-
вильно складений розклад із завважуванням необхід-
ності логічної зміни видів навчальної діяльності та її 
психогігієни. Буває, цим питанням приділяється мало 
уваги, що призводить до зниження якості засвоєння 
навчального матеріалу.

Нинішня система освіти відкритіша для людей: 
розширились їхні можливості щодо здобуття знань. В 
одній групі можуть навчатися студенти, різні за рів-
нем розвитку, діловими й особистісними якостями. У 
практичній діяльності ВНЗ не завжди можливо дифе-
ренціювати такий контингент. Проте особливості, що 
різнять студентів однієї вікової групи, є рухливими і 
під впливом навчання можуть швидко стиратися. Не 
менш істотною є специфіка викладацької діяльності 
в умовах груп, де студентська аудиторія виявляється 
неоднорідною за віковим складом. Отож викладач має 
бути готовим і здатним здійснювати індивідуальний 
підхід до навчання, завважуючи означені особисті і ві-
кові особливості студентів.

Істотною ознакою педагогіки вищої школи є її 
багатоплановість. Ю.К. Бабанський розумів багато-
плановість як різнотипність ВНЗ, різноманітність 

спеціальностей та пов’язані з цим відмінності у 
навчально-виховному процесі. Вчений застерігав про-
ти дроблення педагогіки вищої школи на підготовку 
інженерів, геологів, лікарів та інших фахівців, аби не 
втратити предмета педагогіки вищої школи. Проте 
аналіз науково-педагогічних праць засвідчив: серед 
учених існує і протилежна думка, згідно з якою вони 
не вбачають суперечності в тому, що в структурі пе-
дагогічної науки існують педагогіка вищої школи та 
галузеві педагогіки.

Вищий навчальний заклад готує не універсального 
працівника, а спеціаліста, орієнтованого на конкрет-
ний вид праці. У вищій школі вивчаються не основи 
наук, а сама наука у розвитку. Ідея професіоналізації у 
викладанні переважної більшості дисциплін у вищій 
школі відображена глибше, ніж у школі. Значне міс-
це у вищій школі відводиться виробничій практиці − 
складовій підготовки спеціаліста, що зумовлює бага-
тогалузевий її характер (практика майбутніх учителів 
у школі, лікарів у лікувальних установах, спеціалістів 
на промислових підприємствах). Це означає, що по-
рівняно з шкільною педагогікою, яка переймається 
проблемами загальної освіти, політехнічною підго-
товкою молоді до будь-якого виду професійної тру-
дової діяльності, педагогіка вищої школи досліджує 
проблеми спеціальної освіти, монотехнічної підготов-
ки студентів для конкретних видів професійної тру-
дової діяльності. Зокрема, педагогіка вищої школи бере 
участь у формуванні професійної структури праців-
ників розумової праці галузей господарства і посилює 
зв’язки з економічною наукою і виробництвом.

Інша особливість педагогіки вищої школи 
пов’язана з певними суперечностями у розвитку 
особистості майбутнього спеціаліста. З одного боку, 
різноманітність форм суспільного життя, багатство 
інформаційно-комунікативної діяльності студентів 
зумовлють тенденцію до всебічного розвитку осо-
бистості. З другого боку, вузькопрофесійна спрямова-
ність, утилітарність навчальних планів, значний обсяг 
навчального матеріалу породжують протилежну тен-
денцію − до однобічного розвитку особистості. Отже, 
вирішуючи завдання формування всебічно розвиненої 
особистості, педагогіка вищої школи має також запо-
бігати однобічному розвиткові студентів.

Дидактика вищої школи як складова педагогіки 
вищої школи має завважувати особливості організації 
навчальної роботи у ВНЗ. ВНЗ має готувати спеціа-
лістів, здатних самостійно оновлювати і поповнювати 
свої знання та творчо застосовувати їх у своїй прак-
тичній діяльності. У ВНЗ посилюється вага само-
стійної роботи, яку вирізняють не лише кількість, а й 
якість. Для самостійного опрацювання тут передбаче-
но широке коло питань, також і таких, що не розгляда-
ються у лекційних курсах. Самостійна робота на різ-
них ступенях навчання різниться за формою і змістом. 
На перших двох курсах − це опрацювання інформації, 
отриманої під час лекцій, підготовка до семінарських, 
лабораторних і практичних занять, підготовка до за-
ліків і екзаменів тощо. На старших курсах самостійна 
робота ускладнюється. Вона передбачає поглиблене 
вивчення першоджерел, спеціальної літератури, архів-
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них матеріалів, документів українською й іноземними 
мовами. Значних зусиль вимагає підготовка доповідей 
на студентських наукових конференціях, курсових і 
дипломних робіт. Відтак виникає потреба в ознайом-
ленні студентів з методикою наукового експерименту, 
в їхній безпосередній участі в науковій роботі кафедр, 
що поєднує самостійну роботу студентів з науково-
дослідницькою роботою викладачів. Різноманітність 
й обсяг самостійної роботи студентів вимагають пра-
вильного методичного керівництва нею з боку дека-
натів, кафедр, викладачів. Таким чином, самостійна 
робота студентів  у ВНЗ є однією з провідних форм 
набуття ними знань і навичок.

Специфічних рис у ВНЗ набуває індивідуалізація 
навчального процесу, під якою головно розуміють 
найбільш повне завважування психологічних і пси-
хічних особливостей особистості, природних даних, 
нахилів і наявних знань. Індивідуалізація навчання 
передбачає побудову цього процесу, за якої особистіс-
ні якості людини, розвиватимуться у потрібному на-
прямі. У школі така робота проводиться з учнями, які 
мають прогалини у знаннях з тих чи тих причин, і має 
за мету оволодіння учнями знаннями, вміннями, нави-
чками, регламентованими навчальними програмами. 
Мета індивідуалізації навчання у ВНЗ зорієнтована 
на формування у майбутніх спеціалістів креативного 
мислення, здатного адекватно реагувати на понад-
швидкі інформаційні потоки, які привносять зміни в 
діяльність трудових колективів.

Індивідуалізація навчання у ВНЗ передбачає залу-
чення студентів до наукових досліджень кафедр через 
опрацювання ними окремих питань з наукових про-
блем, добору емпіричного матеріалу, конструювання 
приладів і т.ін. Завдяки такій діяльності студенти на-
бувають навичок дослідників, оволодівають стилем 
наукового мислення. Інколи індивідуалізація навчання 
зумовлена життєвими обставинами студентів, у зв’язку з 
чим змінюються строки складання заліків та екзаменів, фор-
ми випускних екзаменів тощо.

Ще однією особливістю вузівської педагогіки, на 
якій наголошував Ю.К. Бабанський, є дискретність 
перевірки знань студентів. Тобто перевірка знань здій-
снюється періодично − переважно після завершення 
сесії. Виняток складають такі дисципліни, як іноземні 
мови, процес вивчення яких здебільше передбачає ін-
терактивні методи навчання, що дає викладачеві змогу 
систематично оцінювати знання студентів. Така систе-
ма призводить до певних недоліків. Так, кінцевий ре-
зультат роботи через обмеженість часу на підготовку 
до екзаменів дуже часто відображається неадекватно, 
завжди наявний елемент випадковості. Використання 
навчального часу на проведення екзаменаційних се-
сій веде до втрати навчального часу, відтак негативно 
позначаються на навчальному процесі. Тому здійсню-
ються пошуки доцільної системи контролю знань. На-
приклад, ВНЗ запроваджують модульну систему, яка 
дає змогу зрівноважувати процес навчання, підводити 
підсумки якості знань студентів систематично і за ко-
ротші періоди.

У виховному процесі, який досліджує педагогіка 
вищої школи, посилено формувальну роль власне на-

вчання. Це зумовлено тим, що центральною фігурою, 
яка здійснює навчально-виховний процес, є не інтер-
претатор наукових досліджень, а безпосередній їх 
учасник. Крім того, у ВНЗ не передбачено інституту 
класних керівників зменшено вагу спеціально органі-
зованих виховних заходів.

Висновки. 
Отже, педагогіку вищої школи слід розглядати 

як науку, де відбуваються процеси інтеграції і дифе-
ренціації знань. Немає галузі наукових знань і сфери 
професійної діяльності, де були б відсутні процеси і 
функції пізнавальної або виховної діяльності. Педаго-
гіка як навчальний предмет має стати складовою будь-
якої спеціалізації.

Перспективними є подальші дослідження цієї про-
блематики в контексті підготовки фахівців конкретних 
спеціальностей.
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Аннотации:
Приводятся версии и исторические 
сведения о происхождении и развитии 
софтбола в США. Излагаются данные 
о его появлении и тенденциях раз-
вития в Европе, а также обобщённые 
материалы о возникновении и распро-
странении этого вида спорта на Украи-
не. Описываются исторические аспек-
ты и тенденции развития софтбола как 
олимпийского вида спорта, приводятся 
исторические данные перспективного 
развития этой игры в Украине. Пер-
спективы развития софтбола диктуют 
необходимость решения возникающих 
научно-методических задач. 

Єрмолаєва Т.М. Історія виникнення 
і тенденції розвитку софтболу. На-
водяться версії і історичні відомості 
про походження і розвиток софтболу 
в США. Викладаються дані про його 
появу і тенденції розвитку в Європі, а 
також узагальнені матеріали про виник-
нення і поширення цього виду спорту 
на Україні. Описуються історичні ас-
пекти і тенденції розвитку софтболу як 
олімпійського виду спорту, наводяться 
історичні дані перспективного розвитку 
цієї гри в Україні. Перспективи розвитку 
софтбола диктують необхідність рішен-
ня виникаючих науково-методичних за-
вдань. 

Yermolayeva T.N. The history of ori-
gin and the tendency of development 
of softball. Gives versions and histori-
cal data on an origin and development 
of softball in USA and then in Europe. 
The generalized material how did soft-
ball fi nd its way to Ukraine and then so 
widely spread there are stated. The au-
thor makes attempt to describe historical 
aspects and tendencies of development 
of softball as Olympic sport, and what per-
spective of this game might be in Ukraine. 
The prospects of development of softball 
dictate the necessity of decision arising 
up scientifi cally-methodical tasks.

Ключевые слова:
софтбол, история, возникновение, 
распространение, игра, массовый 
спорт, перспективы, развитие, по-
дготовка кадров.
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История возникновения 
и тенденции развития софтбола

Ермолаева Т. Н.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

Введение.1

Педагогическое значение игр в физическом вос-
питании детей и молодёжи, их всестороннее влияние 
на развитие физических качеств и психику трудно пе-
реоценить. Софтбол в этом отношении не составляет 
исключения, он является одним из ярких представите-
лей игровых видов спорта. Имея огромную популяр-
ность в Америке (как Северной, так и Южной), За-
падной Европе и Восточной Азии, софтбол вызывает 
возрастающий интерес и в других странах мира, в том 
числе и в Украине, что обуславливает актуальность 
данной темы.

Софтбол является малоизвестным видом спорта в 
нашей стране. Поддерживаясь на местах уже не толь-
ко небольшим количеством энтузиастов, но и спор-
тивными комитетами, обществами и др., он так и не 
получил достойного толчка к массовому развитию в 
Украине. В отечественных литературных источниках 
практически отсутствуют какие-либо сведения об 
игре в софтбол, хотя он является олимпийским видом 
спорта и уже относительно давно развивается в нашей 
стране.

К настоящему времени вышло очень малое ко-
личество публикаций, в которых излагались не-
которые исследования подготовки софтболисток 
различной квалификации (В.В. Шигалевский, Т.Н. 
Ромашова и др.). Однако только в отдельных ра-
ботах (В.В. Шигалевский, В.В. Сердечный) при-
водятся редкие данные об истории софтбола и его 
развитии в Украине. Все это требует проведения до-
полнительных исследований.

Работа выполнена по плану НИР Восточноукра-
инского национального университета имени Влади-
мира Даля.

1 © Ермолаева Т. Н., 2009

Цель, задачи работы, материал и методы.
Наше время характеризуется развитием новых 

видов спорта, среди них достойное место занимает 
софтбол. С тех пор как софтбол был включён в про-
грамму Олимпийских игр и, являясь очень популяр-
ным видом спорта во многих странах, он всё больше 
привлекает к себе внимание и в Украине. Интерес к 
этой игре растёт не только у энтузиастов, но и у трене-
ров, педагогов и руководителей спортивных организа-
ций. Поэтому целью данной работы является обобще-
ние сведений об истории возникновения софтбола и 
его развитии в нашей стране.

В работе использовались традиционные для 
историко-педагогических исследований методы: от-
бор фактов, анализ и систематизация, сравнения, со-
поставления, обобщения.

Результаты исследования.
В разных странах мира софтбол культивируется 

уже более века. Однако в энциклопедиях мы находим 
лишь упоминание о том, что софтбол (англ. «softball», 
дословный перевод – «мягкий мяч») – это игра с мя-
чом на небольшой площадке или в спортзале, раз-
новидность бейсбола [5, с. 1241]. А между тем, эта 
игра во многом схожа со славянской лаптой, которая, 
к сожалению, не стала популярной ни в Украине, ни в 
других странах.

Существует несколько версий возникновения 
софтбола [1-3, 6]. Ниже приведены только две из них, 
показавшиеся более правдоподобными.

По первой версии, софтбол появился вместе с 
бейсболом более 200 лет назад, когда переселенцы из 
разных стран приезжали и привозили свою культуру 
в Америку. Из России была привезена всем известная 
игра – лапта, из Англии – крикет, из Скандинавии – 
песополо, а софтбол появился как результат их слия-
ния на стыке различных национальных традиций. 
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Впоследствии бейсбол стал видом спорта для муж-
чин, а софтбол остался общедоступным видом спорта 
и отдыха.

Вторая версия связна с именем Джорджа Ханкока 
(George Hancock) и она гласит, что в ноябре 1887 г. 
группа друзей встретилась в гимнастическом зале не-
далеко от Озёрного Парка г. Чикаго, чтобы дождаться 
исхода матча по футболу между командами универси-
тета. Чтобы скоротать время они перебрасывали друг 
другу старую перчатку, применявшуюся при упаков-
ке, набитую куском верёвки, придав ей форму мяча. 
Игравшие сначала разделились на пары, а потом ор-
ганизовали две команды и начали игру, похожую на 
бейсбол. Но, так как в бейсбол не играют в закры-
тых помещениях, они ввели в практику новую игру 
– «бейсбол при потолке» (т.е. бейсбол в спортзале). В 
эту игру попробовали играть на открытом воздухе и в 
начале её называли «машбол» (mushball) или «киттен-
бол» (kittenball - мяч котенка дословно).

В октябре 1889 года в г. Чикаго отдельной кни-
гой были опубликованы правила возникшей игры, 
которые чуть позже были официально утверждены 
чикагской зимней внутренней бейсбольной лигой. В 
них говорилось, что мяч должен набиваться мягким 
веществом, утверждался его вес и размер, вводились 
требования к защитному инвентарю, устанавливались 
размеры площадки и её оборудование. Правила этой 
игры были стандартизированы в 1926 году и, тогда 
же, родилось современное название «софтбол».

Считается также, что софтбол стал адаптацией 
бейсбола для женщин. Сначала в софтбол играли ис-
ключительно мужчины, но постепенно игра стала 
все больше и больше нравиться женщинам, главным 
образом, после образования в 1933 г. Любительской 
Ассоциации Софтбола Америки (ASA), хотя, по не-
которым данным, первая женская команда была сфор-
мирована в 1895 году в г. Чикаго [1,6].

В 1950 г. представители североамериканской Лиги 
встретились с представителями учредителей софтбо-
ла соседних стран (Кубы, Канады, Мексики) и обсуди-
ли вопросы развития этого вида спорта. Двумя годами 
позже (с 1952 г.) в Стэнфорде была создана Между-
народная федерация софтбола (IFS), её первым пре-
зидентом стал Дон Портер. На сегодняшний момент 
штаб-квартира ISF находится в Плант Сити (штат 
Флорида) в США.

Чемпионаты мира по софтболу среди женщин ста-
ли проводиться с 1965г., а среди мужчин — с 1966 г. 
(раз в четыре года). В 1965 г. в Первенстве мира по 
софтболу в Мельбурне (Австралия) участвовали ко-
манды 5-ти стран, а годом позже (1966 г.) Мексика 
принимала уже участников 11-ти команд [1,3,6].

Начиная с 1965 г. Международная федерация 
софтбола проводит активную деятельность по про-
паганде и развитию софтбола. Сегодня софтбол ста-
новится в один ряд с самыми популярными и массо-
выми видами спортивных игр. В настоящее время в 
Международной федерации софтбола зарегистриро-
вано более 124 стран, развивающих этот вид спорта. 
Софтболом (в различных его вариантах) на нашей 
планете занимаются более 100 млн. человек. Моти-

вируя широким распространением софтбола на всей 
планете, федерация обратилась с просьбой о включе-
нии софтбола в программу Олимпийских игр.

Росту популярности этого вида спорта содейство-
вали серьёзные усилия Международной федерации 
софтбола, её президента Дона Е. Швейцара и его пред-
шественника В.В. Билли Кетана, которые стремились 
к включению софтбола в престижную семью олим-
пийских видов спорта. И после многолетних усилий, 
13 июня 1991 г., софтбол был наконец-то включён в 
олимпийскую программу.

С 1996 года (Атланта) по 2008 год (Пекин) софтбол 
входил в программу летних Олимпийских игр, но на 
Олимпиаде - 2012 в Лондоне соревнования по этому 
виду спорта проводиться не будут, такое решение при-
нято на заседании Международного Олимпийского 
комитета (МОК) в Сингапуре.

В Европе софтбол начал распространятся после 
Второй мировой войны, куда его завезли американцы. 
Среди европейцев эта игра также нашла своих по-
читателей из разных стран. Позже (точных данных о 
дате создания федерации нами не было найдено) была 
создана Европейская Софтбольная Федерация – ESF, 
которая на сегодняшний день насчитывает более 20 
стран, развивающих этот вид спорта. Чемпионаты Ев-
ропы по софтболу проводятся раз в два года с 1979 г. 
среди женщин и с 1993 г. среди мужчин.

Если принято считать, что софтбол как спортив-
ная игра зародился в Америке в 1887 г., то в бывшем 
СССР софтбол начал развиваться только спустя 100 с 
лишним лет с 1989 г. Уже тогда были проведены Пер-
венство России, Чемпионат профсоюзов Украины и 
другие соревнования. Первый и единственный Чем-
пионат СССР был проведён в 1991 году. В нём при-
няло участие 12 команд, среди которых были и Укра-
инские команды из гг. Киева и Луганска.

В Украине софтбол начал развиваться также с 1989 
года, тогда же были проведены первые национальные 
соревнования – Первенство профсоюзов УССР. С 
1991 года начал проводиться Чемпионат Украины по 
софтболу среди женщин, а с 1992 г. – Кубок Украины 
по этому виду спорта [4,7].

В 1994 году сборная команда Украины по софт-
болу первый и, пока единственный, раз приня-
ла участие в Чемпионате Мира в г. Сент-Джонс 
(Канада). Но в Чемпионатах Европы по софтболу 
среди женщин, сборная нашей страны принима-
ла участие, начиная с 1997г. почти регулярно (за 
исключением 2001 г. в Австрии). В 1997 г. сбор-
ная Украины по софтболу играла на Чемпионате 
Европы в г. Праге (Чехия), а затем в 1999 г. в г. 
Антверпене (Бельгия). Последующие Чемпионаты 
Европы, в которых участвовала наша националь-
ная сборная, проходили в 2003 году в г.г. Каронно 
– Пертуселла и Саронно (Италия), в 2005 г. снова в 
г. Праге (Чехия), в 2007 г. – в г. Загребе (Хорватия), 
а в 2009 г. – в г. Хоббокене (Бельгия). С каждым 
годом количество стран, принимающих участие в 
Чемпионатах Европы, Первенствах, Кубке Евро-
пейских Чемпионов и других международных тур-
нирах по софтболу, растёт.
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На данный момент в Украине существуют различ-
ные клубные команды, сборные команды областей, 
а также команды юниоров, кадетов и др., которые 
успешно выступают не только на Чемпионатах, Пер-
венствах и Спартакиадах страны, но и на междуна-
родных соревнованиях. География софтбола в Украи-
не представлена такими городами, как Киев, Луганск, 
Кировоград, Донецк, Ровно, Львов, Симферополь и 
др. Федерация бейсбола и софтбола Украины (ФБСУ) 
включает более 30 членов.

В нынешнее время софтбол в Украине сталкива-
ется с большим количеством проблем, среди которых 
недостаточность специального оборудования и ин-
вентаря, отсутствие специализированных высокока-
чественных полей, информационный вакуум и ката-
строфическая недостаточность, какой бы то ни было 
литературы по этому виду спорта и др. Пройдя свой 
путь от зарубежного заимствования до регулярных 
Чемпионатов, Первенств и т.п., софтбол в нашей стра-
не так и не приобрел отлаженной системы подготовки 
кадров, как игроков, так и тренеров. Это не полный 
перечень причин, которые препятствуют динамично-
му развитию этого привлекательного вида спорта.

Выводы.
Согласно всем официальным версиям происхо-

ждения игры, зародился софтбол именно в США, но 
считать эту игру сугубо американским увлечением 
нельзя. Активно развивается софтбол в странах Ка-
рибского бассейна, в Азии, в Европе и т. д.

Имея 20-ти летнюю историю развития в Украи-
не софтбол, до сих пор остаётся одним из молодых 
и экзотических видов спорта в нашей стране, он по 
разным причинам не приобрёл достойного для себя 
массового распространения.

Несмотря на все неурядицы, которые стоят на пути 
развития софтбола в Украине, можно с уверенностью 
сказать, что этот вид спорта уже перешагнул тот ру-
беж, после которого невозможно возвращение того 
времени, когда о нём никто в нашей стране не знал. 
Этим софтбол доказал, что стал в один ряд с другими, 
традиционными игровыми видами спорта в Украине.

Безусловно, перспективы развития любого вида 
спорта диктуют необходимость решения возникаю-
щих научно-методических задач. В исследовательской 
работе софтбол является одним из самых малоизучен-
ных видов спорта, необходимость расширения мас-
штабов научно-исследовательской работы в этом виде 
обусловливается отсутствием на сегодняшний день 
научно обоснованной методики подготовки игроков 
софтбола различной квалификации.

В софтболе привлекает то, что им можно занимать-
ся в любом возрасте. Он хорошо и гармонично разви-
вает все физические качества, благотворно влияет на 
воспитание личности спортсменов, является хорошим 
средством времяпрепровождения и отдыха молодёжи. 
Для нас представляет огромный интерес не только 
знакомство с экзотическим для нашей страны видом 
спорта и историей его развития, но и дальнейшие ис-
следования в направлении непрерывной подготовки 
кадров на примере софтбола.
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Анотації:
У статті йдеться про необхідність 
постійного оновлення наочних 
посібників та обладнання навчаль-
них аудиторій при викладанні 
дисциплін з масажу. Однак за пев-
них причин це стає не можливим. 
Тому розглядається можливість усу-
нення цього недоліку впроваджую-
чи до навчального процесу новітні 
інформаційні технології. Проблему 
самостійного компенсування про-
пущених занять за причини від’їзду 
студентів на навчальні збори та 
змагання, пропонується за рахунок 
використовування мультимедійних 
технологій, транслюючи відео 
матеріал, створений за робочою 
програмою дисципліни.

Ефименко П.Б., Канищева О.П. Вне-
дрение инновационных технологий в 
учебный процесс дисциплины «Мас-
саж» при подготовке специалистов по 
физической реабилитации. В статье рас-
сматривается необходимость постоянного 
обновления наглядных пособий и оборудо-
вания учебных аудиторий при преподава-
нии дисциплин по массажу. Однако чаще 
всего это не возможно. Предлагается воз-
можность устранения этого недостатка пу-
тем внедрения в учебный процесс новей-
ших информационных технологий. Решать 
проблему компенсирования пропущенных 
занятий по причине отъезда студентов на 
учебно-тренировочные сборы и соревно-
вания, предлагается за счет мультимедий-
ных технологий, используя видео матери-
ал, созданный по каждой теме рабочей 
программы дисциплины.

Iefi menko P.B., Kanishcheva O.P.  In-
troduction of innovative technologies 
in the educational process of disci-
pline «Massage» at training of special-
ists of a physical rehabilitation. In the 
article the necessity of permanent update 
of visual aids and equipment of educa-
tional audiences is examined at teaching 
of disciplines on a massage. However 
more frequent than all it is not possible. 
Possibility of removal of this failing is of-
fered by introduction in the educational 
process of the newest information tech-
nologies. To decide the problem of indem-
nifi cation of the skipped employments by 
reason of departure of students on train-
ing collections and competitions, offered 
due to multimedia technologies, utilizing 
video material, created on every topic of 
executable code of discipline.

Ключові слова:
наочні посібники, дисципліни з ма-
сажу, інформаційні технології, 
мультимедійні технології.

наглядные пособия, дисциплины по мас-
сажу, информационные технологии, 
мультимедийные технологии.

visual aids, disciplines on a massage, in-
formation technologies, multimedia tech-
nologies.

Впровадження іноваційних технологій 
у навчальний процес дисципліни «масаж» 

при підготовці фахівців з фізичної реабілітації
Єфіменко П.Б., Каніщева О.П. 

Харківська державна академія фізичної культури

Вступ.1

Популярність різних видів масажу серед населен-
ня України, незмінно зростає. З’являються нові систе-
ми цієї процедури, особливо ті, що застосовуються у 
різноманітного роду розважальних закладах, з віднос-
но вузькою метою – релаксації і придбання гарного 
настрою, тощо. Подібні системи не потребують три-
валого і копіткого  навчання. Але можливості класич-
ного масажу незаперечно значно ширші й тому його 
застосовують в усіх існуючих його видах: гігієнічно-
му, косметичному, спортивному і лікувальному. Ця 
система вміщує велику кількість масажних прийомів, 
що надають можливості фахівцю, який її виконує, за-
своювати і застосовувати велику кількість певних ме-
тодик.

І ось тут великого значення набуває система підго-
товки фахівців з масажу. На даний час це здійснюється 
на різноманітних короткочасних семінарах та курсах, 
які проводять не завжди справжні фахівці цієї справи. 
Традиційно найбільш ґрунтовно це здійснюють на-
вчальні заклади фізичної культури і спорту, які мають 
певний досвід його викладання. Починаючи з 1927 
року цей предмет було введено до навчального плану 
цих закладів як загальну дисципліну для всіх спеці-
альностей. Провідні фахівці України з цієї процедури 
прикладають чимало зусиль для вдосконалення мето-
дики навчання студентів дисциплінам з масажу. Цьо-
му присвячено чимало робіт: методичних посібників, 
наукових статей та дисертацій [1, 2, 3]. 

Особливо це було необхідно з появою спеціаліза-
ції «Фізична реабілітація», де програмою підготовки 
фахівців освітнього рівня «Бакалавр» передбачено 
три дисципліни: «Основи масажу», «Спортивний ма-
1 © Єфіменко П.Б., Каніщева О.П. , 2009

саж», «Лікувальний масаж» загальною кількістю 150 
навчальних годин. Крім цього програмою підготовки 
магістрів визначено ще 60 навчальних годи з «Сег-
ментарного масажу» та спецкурсу «Сучасні напрями 
лікувального масажу»

І  відповідно кожна з перелічених спеціальних 
навчальних дисциплін потребує фахової літератури, 
сучасних наочних посібників і спеціального облад-
нання. До того ж, щодо фахової літератури й наочних 
посібників, то їхня інформаційна цінність дуже час-
то, м’яко кажучи, бажає бути значно кращою. Напри-
клад той невеликий підбір наочних посібників, який 
зустрічається у продажу в магазинах наочних посіб-
ників у більшості випадків групується на матеріалі 
як найменше 20-30 річної давнини. А у спеціальній 
сучасній літературі з масажу такі розділи, як облад-
нання масажного кабінету та апаратні методи масажу, 
малюнки та фото відображають такі тапчани та при-
строї, яких вже понад кілька десятків років зовсім не 
виготовляють [4, 5, 6].  

Специфікою ВНЗ фізичної культури і спорту є 
те, що студенти, які в ньому навчаються, періодично 
від’їжджають на змагання й вимушені  пропускати 
певну кількість академічних занять і потім вони по-
винні засвоїти пропущений навчальний матеріал са-
мостійно. Для чого на кафедрах організовуються ме-
тодичні кабінети і передбачається час індивідуальних 
консультацій. Однак ці ж студенти під час змагань та 
зборів часто відвідують найсучасніші  відновлювальні 
центри й після цього те, що вони бачать у навчальних 
аудиторіях і кабінетах викликає у них подив і відбиває 
інтерес до вивчення цієї дисципліни.

У той же час фінансування навчального процесу 
переважної кількості ВНЗ вже давно не відповідає 
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встановленим вимогам. До того ж устаткування для 
масажних салонів і кабінетів постійно вдосконалю-
ється й відповідно зростає його ціна. Тому обладнати 
навчальні аудиторії згідно сучасних вимог практично 
не можливо. І коли молодий спеціаліст після закін-
чення навчального закладу потрапляє до кабінетів та 
салонів обладнаних за останніми вимогами, то йому 
потрібен певний час для оволодіння практично не-
знайомим обладнанням вже на робочому місці, що 
деякий час певним чином негативно відбивається на 
якості його праці.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

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

до подолання вказаних недоліків, за рахунок впрова-
дження до навчального процесу дисциплін з масажу 
новітніх технологій.

Завданням дослідження було:
Виявити можливості використання інформаційного 1. 
поля  Інтернету для отримання сучасної інформації, 
необхідної для використання в навчальному 
процесі. 
Знайти шляхи впровадження отриманої інформації 2. 
до навчального процесу майбутніх фахівців з 
дисциплін, пов’язаних з масажем.
Результати дослідження.
Інформативна ємність наочного матеріалу істотно 

впливає на якість засвоєння навчального матеріалу. 
Це пов’язано з тим, що більшість інформації люди-
на отримує саме за допомоги органів зору – біля 80-
90%, приблизно 8-15% - за допомогою органів слуху 
й усього 1-5% за рахунок інших органів відчуттів [7]. 
І тому читання лекції, що супроводжується великим 
наочним матеріалом, завжди вважалось найефектив-
нішим методом навчання. 

Тому, перш за все, нами вдосконалювались саме 
теоретичні заняття, які традиційно мали вигляд тра-
диційних лекцій. За допомогою мультимедійних 
технологій їх було перетворено у лекції-презентації. 
Це значно розширило можливості наочного супрово-
дження лекційного матеріалу.

Для досягнення цього, крім існуючої літерату-
ри, було проведено аналіз інформації, яку у великій 
кількості надано в Інтернеті. Для її отримання ви-
користовувалась пошукова система «Google», за 
допомогою якої ми отримували фотографії й опис 
найсучаснішого обладнання масажних кабінетів таких 
як тапчани, різноманітні пристрої для вібраційного, 
пневматичного та гідравлічного апаратних методів 
масажу, різноманітні схеми, таблиці та інший 
методичний матеріал необхідний для навчання . 

Складність цієї роботи полягала в тому, що велика 
частка такої інформації на перший погляд виглядає 
барвистою і привабливою, але як правило носить 
або дилетантський характер, або рекламний. Й тому 
було необхідно вибрати саме такі дані, що несли 
максимально ємку й наочну інформацію, згідно теми 
заняття, що проводилось. Таку роботу виконували 
викладачі, які мали певну професійну як теоретичну, 
так і практичну підготовку.

Увесь отриманий матеріал було розділено за темами 
робочої програми навчальної дисципліни й поміщено 
до відповідної бази даних. І потім вже згідно теми 
певного лекційного заняття за допомогою програми 
«Microsoft Offi ce PowerPoint 2003» виготовлялись 
презентації, які періодично поновлювались більш 
новим наочним матеріалом. І вже під час лекції згідно 
її змісту, через мультимедійний проектор, на великий 
екран, демонструвалися ті чи інші фото та відео 
презентації.  

Стосовно сучасної графічної інформації, тобто схем, 
малюнків і таблиць, то після їх сканування з певного 
літературного джерела, за допомогою програми «Pfo-
toshop», вони оброблялися і доводилися до належного 
закінченого вигляду. А саме - стиралися зайві 
фрагменти, добавлялися необхідні підписи, тощо. 

Таким же чином накопичувався й певний відео 
матеріал. Для цього з великої кількості існуючих 
доступних навчальних фільмів вирізались тільки 
ті фрагменти, що були необхідні за темою заняття 
і монтувались у маленькі навчальні фільми, які 
демонструвались під словесне супроводження 
лектора-викладача. 

Для студентів, які поєднують заняття спортом 
з навчанням у навчальному закладі було знято й 
змонтовано навчальний фільм з техніки масажних 
прийомів та методики виконання масажу окремих 
частин тіла, за окремими темами робочої програми. 
Для цього з початку було складено сценарій, в якому 
передбачалось повне відображення практичного 
заняття за послідовністю: розповідь і далі демонстрація 
практичного матеріалу. 

Першим відображався фрагмент, де викладач, який 
був задіяний у фільмі, розповідав теоретичну частину, 
згідно плану заняття, після цього він демонстрував 
окремі елементи техніки виконання масажного 
прийому, що вивчають і обов’язково супроводжував 
кожний свій рух певним коментарем і поясненнями. 
Потім демонструвалися особливості техніки й 
методики виконання цього ж прийому але вже на 
різних ділянках тіла людини. Обов’язково кожний 
прийом демонструвався великим планом.  

Копії цього фільму передано до методичного 
кабінету кафедри, де викладають цю дисципліну 
та до читального залу академії, де встановлено 
10 комп’ютерів спеціально для студентів, які 
користуються ними для самостійних занять з усіх 
навчальних дисциплін. Це дало можливість студентам, 
які виїжджали на навчально-тренувальні збори та 
змагання, самостійно проглянути фільм за певною 
темою й отримати повну теоретичну та наочну та 
інформацію за пропущеної теми дисциплін з масажу. 
Тому, щоб скористуватися описаним матеріалом 
студенту достатньо було взяти завдання на пропущене 
заняття й замовити відповідний відео матеріал.

Висновок.
Трирічний досвід застосування новітніх технологій 

у навчальному процесі з дисциплін, що пов’язані з 
вивченням масажу, при підготовці фахівців з фізичної 
реабілітації освітніх  рівнів «Бакалавр» та «Магістр» 
вказав на те, що інформаційний простір Інтернету 
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вміщує доволі різноманітну інформацію з різних 
видів і систем масажу, яку можна використовувати 
в навчальному процесі будь якого призначення. Але 
той, хто планує її використання повинен мати певну 
фахову підготовку з масажу й необхідний навик 
роботи з Інтернетом, щоб знайти, виділити найбільш 
відповідний до програми дисципліни, що вивчають 
матеріал, і обробити його певним чином. Для цього 
необхідно оволодіти ще й певними комп’ютерними 
програмами.

Практика показала, велику цінність такої роботи й 
безпосередньо для тих викладачів, які її виконували. 
Виявилося, що для них це було поточним підвищенням 
кваліфікації, й сприяло значному розширенню 
власного кругозору в навчальній дисципліні,  яку він 
викладає.

Стосовно шляхів впровадження отриманого 
навчального матеріалу, то за вказаний період часу 
виявились, що з тих пір, як почалось проведення 
теоретичних занять у вигляді лекцій-презентацій, 
загальна успішність студентів з дисциплін, пов’язаних 
з вивченням масажу значно підвищилась. Наочність, 
новітнього обладнання й різноманітних супутніх 
пристроїв, які використовуються у практичній 
роботі реабілітолога, пов’язаній з масажем, сприяла 
найкращому розумінню теоретичного матеріалу, який 
раніше супроводжувався застарілими плакатами, 
таблицями й схемами, які не відповідали сучасним 
вимогам.

Стосовно студентів, які за певних  причин були 
відсутні на окремих практичних заняттях, значно 
швидше й краще оволодівали пропущеним матеріалом 
після попереднього перегляду відповідних відео 
кліпів. А до моменту здачі заліків вони були практично 
на одному рівні з іншими студентами, які регулярно 
відвідували ці заняття.

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку.

Отримані результати проведеної роботи із 
вдосконалення навчального процесу навчальних 
дисциплін, пов’язаних з вивченням різних систем 
масажу, використовуючи інформаційний простір 
Інтернету та можливості медіа технологій розширює 
перспективи підготовки фахівців даного профілю. 
Вони також дають можливість використання подібної 
форми викладання й будь-якої іншої навчальної 
дисципліни, особливо пов’язаної з оволодінням 
певних практичних умінь і навиків. 
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Анотації:
Розглянуті питання розробки ма-
теріалів здоров΄язбережувального 
компоненту для студентів перекла-
дацьких спеціальностей у межах 
професійно орієнтованих дисци-
плін. Надається зміст та структу-
ра спеціалізованого навчального 
посібника. Аналізуються концеп-
туальні засади розробленого по-
сібника та ефективність його ви-
користання в учбовому процесі. 
Представлена аудиторна та поза-
удіторна робота студентів. Вона 
побудована на основі контекстного 
підходу за цілями, змістом, форма-
ми та методами.

Ефимова В.М., Георгиади А.А. Здоро-
вьесберегающий компонент професси-
ональной подготовки будущих специа-
листов. Рассмотрены вопросы разработки 
материалов здоровьесберегающего компо-
нента для студентов переводческих специ-
альностей в пределах профессионально 
ориентированных дисциплин. Предо-
ставляется содержание и структура спе-
циализированного учебного пособия. 
Анализируются концептуальные основы 
разработанного пособия и эффективность 
его использования в учебном процессе. 
Представлена аудиторная и внеаудитор-
ная работа студентов. Она построена на 
основе контекстного подхода по целям, со-
держанию, формам и методам.

Yefi mova V.M., Georgiadi A.A. Health 
Promotion’s component of profession-
al training of future specialists. Prob-
lems of development of materials health 
promotion’s component a component for 
students of translational trades in limits 
of professionally oriented disciplines are 
construed. The contents and frame of 
the specialized manual is granted. Con-
ceptual fundamentalses of the designed 
allowance and effi ciency of his use in 
educational process are analysed. It is 
presented аудиторная and out-of-class 
operation of students. She is constructed 
on the basis of the context-sensitive ap-
proach on the purposes, the contents, 
forms and methods.

Ключові слова:
професійна підготовка, майбутні 
фахівці, здоров’я збережувальний 
компонент, сонячне випроміню-
вання.
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Здоров΄язбережувальний компонент 
професійної підготовки майбутніх фахівців

Єфімова В.М., Георгіаді О.А.
Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

Вступ.1

Здоров’я майбутнього фахівця сьогодні розгляда-
ється як головна складова людського капіталу, важли-
вий ресурс особистісного та професійного зростан-
ня. У наслідок цього багато дослідників приділяють 
особливу увагу питанням збереження й зміцнення 
здоров’я студентів (В.І.Бобрицька, М.С.Гончаренко, 
В.П.Горащук, М.В.Гриньова, Л.І.Жаліло, 
В.М.Оржеховська, С.В.Страшко, Л.П.Сущенко та ін.). 
Традиційно завдання освіти майбутніх спеціалістів у 
сфері здоров’я вирішуються у ході вивчення дисци-
плін „Валеологія”, „Культура здоров’я”, занять фізич-
ною культурою та під час проведення позааудіторних 
спортивних заходів. Звісно, що дисципліни, зміст 
яких спрямоване на формування здорового способу 
життя, потребують певного рівня знань основ анато-
мії, фізіології, психології. Але спрямованість навчан-
ня та перелік навчальних дисциплін на гуманітарних 
факультетах не дозволяє у повному обсязі формувати 
культуру здоров’я майбутніх фахівців. 

Існуючи протиріччя між декларуємою вимогою 
до культури здоров’я майбутнього фахівця та зміс-
том професійної підготовки студентів; між соціаль-
ним та професійним інтересом до проблем здоров’я 
та недостатнім вивченням відповідних дисциплін 
у процесі навчання можуть бути вирішені у рамках 
контекстного навчання. На нашу думку, одним з пер-
спективних шляхів вдосконалення професійної під-
готовки майбутніх фахівців може бути поглиблення 
здоров'язбережувального компонента професійно орі-
єнтованих дисциплін [3].

Робота виконана за планом НДР Таврійського на-
ціонального університету ім. В.І.Вернадського.

1 © Єфімова В.М., Георгіаді О.А., 2009

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: теоретичне обґрунтування й мето-

дична розробка матеріалів здоров'язбережувального 
компоненту для студентів перекладацьких спеціаль-
ностей у межах професійно орієнтованих дисциплін. 

Результати дослідження.
У дослідженнях вчених, які визначають професі-

ологічні основи проектування підготовки фахівців 
(О.П.Бєляєва, Х.Беднарчик, Є.М.Каліцький, В.А.Пизін 
та ін.), у першу чергу вивчаються аспекти, які мають 
відношення до викладання спеціальних дисциплін. 
Однак сьогодні дослідники приділяють велику увагу 
особистісним якостям майбутнього фахівця як запо-
руці його професійної успішності. Між усіма особис-
тісними якостями культура здоров’я розглядається як 
фактор, що визначає професіоналізм особистості, та 
важливий компонент професійної культури фахівця. 

Професійна діяльність студентів факультету іно-
земних мов може бути пов’язана з туристичним сек-
тором південних та закордонних регіонів; з педаго-
гічною діяльністю; участю у програмах і проектах 
ВООЗ, ЮНІСЕФ та ін., тому вивчення проблематики, 
яка асоційована із здоров’ям, уявляється актуальним й 
корисним. Однією з таких проблем є вплив сонячного 
випромінювання на здоров’я людини. Відповідно до 
рекомендацій ВООЗ у багатьох країнах в межах пе-
дагогічного супроводження первинної профілактики 
розроблені ефективні програми інформування щодо 
сонячного діяння, його негативних аспектів [7, 8, 9, 
10, 11]. Проте в умовах вищих учбових закладів Укра-
їни ці програми до цього часу не були реалізовані.

До проведення дослідження було виявлено, що 
учасники експерименту раніше не одержували ін-
формацію про сонячне випромінювання. Аналіз ре-
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зультатів анкетування 126 студентів перекладацького 
відділення факультету іноземної філології ТНУ імені 
В.І.Вернадського показав відсутність достатнього рів-
ня інформованості щодо цієї проблеми. Однак акту-
альність вивчення цієї теми підтверджується тим, що 
86% опитуваних студентів вважають важливою для 
себе інформацію про діяння сонячного випроміню-
вання та інших факторів навколишнього середовища 
на людину. Багатьом відомо про небезпеку тривалої 
сонячної експозиції для здоров’я молодих людей, але 
про це знали небагато наших респондентів. Так, 85% 
опитуваних висловили свою впевненість у тому, що 
тривале перебування на сонці небезпечне тільки для 
дітей молодшого віку; 74% відмітили негативний 
ефект ультрафіолетового випромінювання для людей 
старше 50 років та лише 30% опитуваних обрали свою 
вікову категорію як уразливу для дії даного діапазону 
сонячного випромінювання.

Згідно до концепції дослідження був розробле-
ний навчальний посібник «A Handbook On Health 
Education: Translation Aspect” для самостійної роботи 
студентів I-II курсів перекладацького відділення 
факультету іноземної філології, у якому в окремий 
модуль виділена тема „Сонячне випромінювання та 
здоров’я людини”. У модулі сконцентровані англомовні 
матеріали медико-біологічного й соціального плану 
щодо дії сонячного випромінювання на здоров’я 
людини. З позицій формування спеціальної складової 
були відібрані англомовні матеріали з джерел ВООЗ, 
ЮНІСЕФ, ООН щодо проблем здоров’я та формування 
здорового способу життя для вивчення студентами I-II 
курсів. Критерії відбору даних текстів формували з 
позицій особистісно-орієнтованого й компетентісного 
підходів з урахуванням специфіки регіону, віка та 
статі студентів, проблематики майбутньої професійної 
діяльності.

Вибір теми був обумовлений: належністю студентів 
до такої вікової групи, для якої тривале діяння 
сонячного випромінювання є особливо небезпечним; 
реальною можливістю працевлаштування у 
туристичному секторі країн Чорноморського та 
Середземноморського регіонів у майбутньому, 
що збільшує ризик експозиції; особливостями 
місцеположення ВНЗ (Крим), де спостерігається 
підвищений рівень природної сонячної радіації; 
ростом кількості ракових захворювань та раку шкіри, 
головною причиною яких є тривале діяння УФ 
випромінювання.

Розроблений методичний посібник націлений на 
вирішення таких завдань: ознайомити студентів із 
термінологічним полем проблеми здоров’язбереження; 
сформувати навички самоохоронної поведінки 
на сонці; розвити комунікативні компетенції у 
рамках визначеної тематики; стимулювати розвиток 
інтуїтивної компоненти перекладу з питань 
здоров’язбережувальної тематики.

У побудові посібника зберігається логіка засвоєння 
знань, передбачена модульним підходом, яка має такі 
особливості: сприйняття (первинне та вторинне); 
осмислення знань у процесі аналітико-синтетичної 
діяльності: аналізу, сінтезу, узагальненні; запам’ятання 

(первинне, плинне та довільне запам’ятання); 
використання знань для пояснення різних явищ 
реальної дійсності; узагальнення та систематизація 
знань [4, с. 158-159].

У зв’язку із встановленими завданнями викладання 
текст модулю „Сонячне випромінювання та здоров’я 
людини” було розбито на три взаємозв’язаних теми, 
які й стали змістом трьох глав.

Перший розділ присвячений опису особливостей 
сонячної радіації й інших супровідних природних 
феноменів та географічних понять, роз’ясненню 
основних термінів, введенню в проблематику. 

Життя на Землі не можливе без Сонця, проміння 
якого разом з тим дуже небезпечне для мешканців 
планети. Сонце дарить нам тепло, світло, вбиває 
безліч небезпечних для людей мікробів, без нього 
наш організм не засвоює вітамін Д, тоді як рослини не 
створюють кисень. Однак тривале діяння сонячного 
випромінювання є причиною опіків, дочасного старіння, 
зниження імунітету, погіршання зору та повної сліпоти, 
ракових захворювань шкіри та раку шкіри [5].

Існують фактори, які підсилюють шкідливе діяння 
ультрафіолетового випромінювання: географічне 
розташування (близькість до екватора), висота над 
рівнем моря, властивості відбиваючих поверхонь (сніг, 
вода, пісок), організація графіка роботи з урахуванням 
гігієнічних норм.

У багатьох країнах із високим рівнем природної 
сонячної радіації прогноз погоди має відповідну 
інформацію, яка виміряється за допомогою 
двадцятизначної шкали. У форматі ділової гри 
студенти обговорюють, як правильно користуватися 
повідомленими даними, щоб запобігти тяжкі наслідки 
для здоров’я та ін. [10].

Другий розділ присвячений опису головних про-
блем, виникаючих у людей внаслідок тривалої дії со-
нячного випромінювання. Запропоновано розглянути 
такі питання: Як довго можна знаходитися на сонці, 
щоб ефект перебування був позитивним? Що є смага 
та чи може вона бути здоровою? У якому віці слід осо-
бливо ретельно слідити за тривалістю експозиції?

Кількість захворювань на рак взагалі та рака шкі-
ри росте з кожним роком. Встановлено, що у кожного 
п’ятого мешканця Північної Америки на протязі жит-
тя виникає та чи інша форма раку шкіри. Головною 
причиною вчені вважають надмірне перебування на 
сонці, а також використання штучної смуги у молодо-
му віці. Розвиток ракових клітин відбувається на про-
тязі десятиріч, але відрізнити звичайну родимку від 
ракового утворення можливо й самостійно по симпто-
мам та візуально.

Ще одним дуже уразливим для сонця органом є 
очі. Основна причина сліпоти – катаракта, яка висту-
пає як результат сонячного опіку кришталика.

Кожна людина у більшій чи меншій мірі схильна 
до розвитку описаних захворювань. Існують ознаки, 
які дозволяють визначити індивідуальний ризик. З 
його урахуванням на тільки легше „застрахуватися” 
від сонячних опіків влітку, але й коректно вибрати 
сферу майбутньої професійної діяльності, уникаючи 
необхідність надмірної експозиції.
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У третьому розділі розглядаються правила небез-
пеки, які допоможуть запобігти шкідливої дії сонця. 
Для цього необхідно: уникати перебування на сонці 
в період з 10.00 до 16.00, коли на нас спрямовані 60% 
щоденної дози сонячної радіації; у небезпечні години 
залишатися у тіні сонцезахисних навісів чи у примі-
щенні; використовувати одяг, захищаючий від сонця; 
змінити своє ставлення до кольору особистої шкіри, 
якщо вона здається вам недостатньо смуглою. 

У цьому розділі особливим чином розглядається 
використання обладнання для соляріїв. Популярність 
цього обладнання продовжує рости, особливо серед 
молодих жінок. Обладнання, використане у соляріях, 
та спеціальні лампи є пристроями, які, як стверджуєть-
ся, являються ефективною, швидкою та нешкідливою 
альтернативою сонячного світла. Однак все більша 
кількість досліджень свідчать про те, що ультрафіо-
летове випромінювання ламп у соляріях є шкідливим 
для шкіри та збільшує ризик розвитку рака шкіри. 
Було встановлено, що короткохвильове УФ проміння 
(280-315 нм) є канцерогенним для піддослідних тва-
рин. Зараз з’являється все більш даних, підтверджу-
ючих що довгохвильове УФ проміння (315-400 нм), 
використане у обладнанні для засмаги й проникаюче 
у більш глибокі шари шкіри, також викликає захво-
рювання на рак. Дослідження, проведене у Норвегії 
й Швеції, продемонструвало значне зростання ризику 
злоякісної меланоми у жінок, які регулярно користу-
ються обладнанням для засмаги. 

Додаткове діяння УФ проміння, яке створюється 
обладнанням для засмаги, очевидно, посилює добре 
звісні шкідливі наслідки надмірного діяння сонячного 
УФ проміння. Ми не маємо ніяких підстав вважати, 
що діяння штучного УФ проміння менш шкідливе, 
ніж діяння сонячного проміння. У осіб із світлою шкі-
рою, які захищають себе від сонячного проміння, але 
регулярно користуються обладнанням для засмаги на 
протязі двох-трьох років, також були виявлені пере-
дракові кератози та хвороба Боуена [8].

Необхідно приділяти особливої уваги тому, щоб 
діти й підлітки не користувалися обладнанням для за-
смаги. За даними Міністерства охорони здоров’я та со-
ціальної допомоги США, діяння ламп та обладнання 
для засмаги „визначено канцерогенним для людей”, а 
з тривалістю його діяння зростає ризик, особливо для 
людей у віці до 30 років.

Недавні дослідження виявили, що як і у разі сонячно-
го діяння, зв’язок існує між використанням обладнання 
для засмаги та злоякісною меланомою й немеланомними 
раковими захворюваннями шкіри, такими як плоскоклі-
тинні та базальноклітинні карциноми [7]. Тобто наслід-
ками регулярного використання обладнання для засмаги 
можуть бути спотворення зовнішності після видалення 
рака шкіри, передчасна смерть у разі злоякісної мелано-
ми, а також значні витрати національних систем охорони 
здоров’я на обстеження, лікування й моніторинг людей 
хворих на ракові захворювання шкіри. 

Дана інформація є актуальною як для збереження 
здоров’я майбутніх перекладачів, так і для їх профе-
сійної діяльності, сприяє формуванню професійного 
здоров’я та довголіття.

У посібнику подані глосарій, завдання різного рів-
ня складності для самостійної роботи, питання для 
пророблення й дискусій. Самостійна робота студентів 
на базі даного посібника побудована у згоді з осно-
вними принципами знаково-контекстного навчання у 
ВНЗ, що передбачає: принцип проблемності, що по-
требує системного планування змісту, форм, методів 
та засобів навчання, залежність їх структур на базі 
логіки дослідницької діяльності студентів; принцип 
активності особистості, який потребує використання 
знань для генерації активних методів та форм навчан-
ня з ціллю формування здатностей прогнозування про-
фесійної ситуації й прийняття виважених самостійних 
рішень; принцип єдності навчання та виховання, який 
передбачає присутність у процесі навчання елементів 
виховання; принцип моделювання змісту та умов про-
фесійної діяльності у процесі формування професій-
них компетенцій [2, с. 36].

Запропонований нами навчальний матеріал, як і в 
традиційному навчанні, становить знакову систему, 
однак далі він використається для відтворення профе-
сійної реальності з метою досягнення як навчальних, 
так і виховних цілей. Змістом є не тільки предметна, 
але й соціальна сторона майбутньої професійної ді-
яльності.

Зміст навчання проектується із урахуванням трьох 
базових форм діяльності: навчальна діяльність акаде-
мічного типу, власне навчальна діяльність, де головне 
місце поділяється передачі та засвоєнню блока інфор-
мації з урахуванням здатностей та отриманих раніш 
знань студента; квазіпрофесійна діяльність, яка моде-
лює умови, зміст і динаміку професійної діяльності, 
відношення зайнятих в ній людей; учбово-професійна 
діяльність, де студент виконує реальні дослідницькі й 
практичні функції.

Цим формам діяльності можна зіставити три на-
вчальні моделі: семіотичні, які містять в собі роботу із 
текстом та переробку знакової інформації; імітаційні, які 
передбачають вихід студента за межи знакової інформа-
ції й співвідносять її із професійною діяльністю шляхом 
вирішення конкретних професійних задач; соціальні, які 
реалізуються у ділових та учбових іграх [6].

Навчальний посібник „A Handbook On Health 
Education: Translation Aspect” дозволяє виконувати 
діяльність академічного типу та передбачає перехід 
до квазіпрофесійної та учбово-професійної діяльності 
шляхом розширення соціального контексту, який 
найбільш рельєфно задається у діловій грі. В 
учбовому процесі студентів орієнтують на визначені 
види діяльності, на певному етапі їм запропоновано 
виконання перекладу базових текстів в групах чи парах 
з метою аналізу результатів самостійно зробленої 
роботи й вибору найбільш успішного варіанту. 

Змістом контекстного навчання є не тільки 
предметна сторона майбутньої професійної діяльності, 
яка задана за допомогою системи навчальних задач, 
моделей і ситуацій, але й її соціальна сторона, яка 
відтворюється різними формами спільної діяльності 
й спілкування. Студент засвоює предметний зміст 
навчання (знання, вміння, навички, досвід професійної 
діяльності) та, займаючи певну позицію в системі 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

64

взаємодії учасників освітнього процесу, дотримується 
норм соціальних співвідношень та дій у той мірі, у 
якій він є активним та виховується як особистість.

Крім цього, базовий зміст посібника дозволяє 
розробляти індивідуальні та групові творчі проекти, 
наприклад: переклад або створення фільмів на 
англійській та рідній мовах, підготовка інформативних 
лекцій та класних годин для студентів інших груп чи 
учнів шкіл та ін. Організація розробки таких проектів 
відбувається в узгодженні з принципами ділової гри 
як форми контекстного навчання, що передбачає: 
використання імітаційного моделювання умов та 
ігрового моделювання змісту професійної діяльності 
перекладача; принцип проблемності; спільну 
діяльність учасників; діалогічне навчання; принцип 
двох планів [1, с. 129].

Висновки.
Таким чином, одним з напрямів вирішення про-

блеми формування культури здоров’я майбутнього 
фахівця може бути введення здоров'язбережувальної 
тематики в контекст дисциплін перекладацьких спеці-
альності. Організована у рамках даного експерименту 
аудиторна та позаудіторна робота студентів, побудова-
на на основі контекстного підходу за цілями, змістом, 
формами та методами фактично набирає вид профе-
сійної діяльності, що дозволяє одночасно впливати на 
професійну та здоров'язбережувальну соціалізацію 
майбутніх спеціалістів. Використання у навчальному 
процесі матеріалів ООН, ВООЗ, ЮНІСЕФ, міжнарод-
них конференцій, присвячених проблемам зберігання 
здоров’я, дозволяє підвисити мотивацію студентів 
до професійного та особистісного розвитку. Зміст 
та проблематика базових текстів орієнтовані на про-
блеми, які асоціюються із зміцненням та збережен-
ням здоров’я відповідної вікової групи (від 16 до 25 
років). Запропонований підхід у певній мірі формує 
відповідне ставлення студентів до збереження й зміц-
нення здоров’я, сприяє професійному та особистісно-
му росту фахівця-перекладача, а здоров’яформуючий 
компонент професійної підготовки впливає на конку-
рентоспроможність майбутніх фахівців, професійне 
здоров’я і довголіття. 

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку передбачають системну розробку учбових ма-
теріалів здоров’язбережувальної спрямованості для 
студентів перекладацьких спеціальностей.
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Аннотации:
Показаны условия активизации 
«острого» гипоксического стиму-
ла реакций для стимуляции вос-
становительных процессов после 
напряженной двигательной дея-
тельности. Показана активизация 
деятельности кардиореспиратор-
ной системы в условиях стандарт-
ного тестирования. Активизация 
«острого» гипоксического стимула 
реакций эффективна в системе 
восстановления. Приведенные 
данные являются основанием для 
продолжения исследований в этом 
направлении.

Єфременко Андрій. Ефекти ізольов аної 
дії засобів тренування, націлених на 
активізацію «гострого» гипоксичного 
стимулу реакцій в період відновлення 
в сучасному п'ятиборстві. Показані умо-
ви активізації «гострого» гипоксичного 
стимулу реакцій для стимуляції відновних 
процесів після напруженої рухової 
діяльності. Показано активізацію діяльності 
кардіореспіраторної системи в умовах стан-
дартного тестування. Активізація «гостро-
го» гипоксичного стимулу реакцій ефектив-
на в системі відновлення. Наведені дані є 
підставою для продовження досліджень у 
цьому напрямку.

Efremenko Andrey. Effects of the iso-
lated infl uence means of training di-
rected on stirring up «sharp» hypoxias 
stimulus reactions in recovery in mod-
ern pentathlon. Stirring up conditions 
«sharp» hypoxias stimulus of reactions 
for stimulation of recovery processes af-
ter intense impellent activity are shown. 
Activation of activity of frequency of 
heart-throbs system is rotined in the con-
ditions of the standard testing. Activation 
of «sharp» hypoxic stimulus of reactions 
is effective in the recovery system. The 
resulted information is foundation for con-
tinuation of researches in this direction.

Ключевые слова:
«острый» гипоксический стимул 
реакций, средства восстановле-
ния. современное пятиборье.

«гострий» гипоксичний стимул реакцій, за-
соби відновлення, сучасне п’ятиборство.

«sharp» hypoxias stimulus reactions, re-
covery means, modern pentathlon.

Эффекты изолированного воздействия средств тренировки, 
направленных на активизацию «острого» гипоксического стимула 

реакций в период восстановления в современном пятиборье
Ефременко Андрей

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Введение.1

В теории и практике спорта нашли широкое при-
менение средства и методы предстартовой стимуля-
ции работоспособности. Одновременно показано, что 
действие средств и методов предстартовой подготовки 
в значительной степени усиливаются эффектом после-
действия стимулирующих тренировок выполненных 
на завершающем этапе восстановительного периода 
[3]. Вместе с тем специализированный эффект тако-
го тренировочного занятия или специализированный 
кумулятивный эффект серии таких занятий, как пра-
вило, во внимание не принимается [1]. Специализиро-
ванный эффект таких тренировочных занятий должен 
быть ориентирован на оптимизацию условий реали-
зации тех стимулов реакций, которые направлены на 
стимуляцию компонентов специальной выносливости 
в виде спорта [2].  

С учетом особенностей специальной выносливо-
сти в современном пятиборье в процессе стимуляции 
функциональных возможностей спортсменов следует 
обратить внимание на возможности целевого исполь-
зования «острого» гипоксического стимула реакций. 
Острая гипоксия является одним из составляющих  
механизма усиления симпатических влияний в ор-
ганизме, увеличения его мобилизационных возмож-
ностей [4]. Реализация этого стимула увеличивает 
мощность дыхательной реакции организма, которая 
является значимым для поддержания устойчивости 
работоспособности спортсменов при нарастающем 
утомлении под воздействием повторяющихся нагру-
зок. Основным условием нагрузки является выполне-
ние ускорений с линейным увеличением интенсивно-
сти работы до максимального уровня в течение 30 с. 
Критерием эффективности нагрузки является дости-

1 © Ефременко А., 2009

жение в ответ на ускорение пиковых величин ЧСС и 
их поддержание в течение следующих серий в преде-
лах ±1-2 уд.мин-1 [5].

Очевидно, что эффективная подготовка к старту 
в период восстановительного периода связана с ком-
плексным использованием физических нагрузок, при 
которых используются условия активизации стиму-
лов реакций – нейрогенного, «острого» гипоксиче-
ского и ацидемического [1]. Соблюдение условий их 
активизации в совокупности позволит сформировать 
необходимый кумулятивный эффект, связанный с уве-
личением кинетики и устойчивости реакций, важного 
компонента функциональной подготовленности спор-
тсменов в современном пятиборье. Это стимулирует 
высокий уровень общей готовности организма к со-
ревнованию и поддерживает достаточный уровень 
мобилизационной готовности к видам многоборья.

В работе представлены условия активизации одно-
го из стимулов - «острого» гипоксического. Предпо-
ложили, что его реализация позволит активизировать 
функции кардиореспираторной системы и на этой 
основе стимулировать восстановительные процессы в 
организме на второй стадии восстановления после на-
пряженной двигательной деятельности спортсменов 
в современном пятиборье. Активизация кардиореспи-
раторной системы под воздействием этого стимула 
реакций позволит увеличить кумулятивный эффект 
серии тренировочных занятий восстановительной 
направленности в период подготовки к следующему 
старту. Это делает исследование актуальным.

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой в соответ-
ствии со сводным планом НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2060-2010 гг. по теме  2.2.1. 
«Управление тренировочными нагрузками в условиях 
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интенсивной соревновательной деятельности в годич-
ном цикле подготовки квалифицированных спортсме-
нов», № госрегистрации 0106U010776 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - показать эффективность режимов 

двигательной деятельности для стимуляции процес-
сов восстановления при условии реализации «остро-
го» гипоксического стимула реакций.

 Организация и проведение эксперимента. Для 
оценки эффективности применения тренировочных 
средств, направленных на стимуляцию работоспособ-
ности и восстановления организма после больших 
нагрузок была использована стандартная программа 
тестирования. Она состояла из двух тестовых нагру-
зок, которые в совокупности моделировали условия 
высокой скорости развертывания реакций аэробного 
энергообеспечения, т.е. в определенной степени ха-
рактеризовали изменения реактивных свойств карди-
ореспираторной системы (КРС) в естественных усло-
виях тренировочного процесса квалифицированных 
спортсменов [1].

Апробация тестовой программы позволит опре-
делить возможности ее применения в естественных 
условиях тренировочного процесса в системе текуще-
го контроля в современном пятиборье.

Тестовая программа состоит из двух нагрузок, ко-
торые выполнены на беговом эргометре. 

Первая часть тестовой нагрузки:
Вид тестового задания – имитационные беговые 
упражнения. Стандартная работа со скоростью 
дорожки 2,0 м.с-1 и углом наклона 0°; 

Длительность отрезка – 6 мин;
Интенсивность работы – равномерная;
Критерии эффективности – достижение уровня 
устойчивости реакции ЧСС в пределах 130-140 
уд.мин -1 (индивидуально).

Интервал отдыха между первой и второй тестовой 
нагрузкой - 5 мин. Ходьба. Уровень ЧСС в пределах 
110-120  уд.мин -1.
Вторая часть тестовой нагрузки:

Вид тестового задания – имитационные беговые 
упражнения. Переменная работа со скоростью до-
рожки 2,0 м.с-1 и углом наклона 0°; 

Длительность серии – 3 мин;
Интенсивность работы – переменная. Сочетание 
равномерной работы с интенсивностью 40-45% 
от max с 5 с ускорениями, интенсивность ускоре-
ний до 100%;

Количество ускорений в серии – 5. Через каждые 25-
30 с

Количество отрезков – 2;
Интервал отдыха между отрезками – 3 мин, актив-
ный, ходьба на беговой дорожке;
Критерии эффективности – достижение макси-

мального прироста ЧСС в ответ на второе (для вто-
рого отрезка) - четвертое 5 с ускорение и сохранение 
достигнутого уровня прироста ЧСС до конца перво-
го и второго отрезка.

Тестирование проводилось в первой половине дня, 
за 45-60 мин до выполнения контрольной или экспе-
риментальной программы тестирования. В тестиро-

вании приняли участие 6 квалифицированных спор-
тсменов в современном пятиборье. В самом начале 
они выполнили обычную (для каждого спортсмена) 
программу восстановления функциональных возмож-
ностей в соревновательных микроциклах. В процессе 
эксперимента эти спортсмены использовали экспери-
ментальные упражнения, направленные на активиза-
цию физиологических стимулов реакций. В процессе 
контрольного и экспериментального вариантов про-
грамм тренировочных средств восстановления была 
использована специальная тестовая нагрузки, пред-
ставленная выше.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Экспериментальное тренировочное занятие, на-

правленное на активизацию «быстрого» гипокси-
ческого стимула реакций было проведено на второй 
день второго этапа восстановления. При дозировании 
нагрузки использовались 30 с темповые ускорения с 
акцентом на 25-30 с работы. Увеличение и снижение 
изменения интенсивности нагрузки носит линейный 
характер. Это снижает напряженность анаэробной 
гликолитической функции и активизирует разверты-
вание реакции легочной вентиляции. Эксперимен-
тальное тренировочное занятие было поведено в пер-
вой половине дня. 

Оценка реакции нагрузки была проведена через 22 
часа, на следующий день после экспериментального 
тренировочного занятия.

Параметры нагрузки тренировочного занятия на-
правленного на активизацию «острого» гипоксиче-
ского стимула реакций представлены ниже.

Экспериментальное тренировочное занятие, 
направленное на активизацию «острого» 

гипоксического стимула реакций
Величина нагрузки – средняя;
Вид упражнения – беговые упражнения;
Длительность серии – 12 мин;
Интенсивность работы – переменная. Сочетание 
равномерной работы с интенсивностью 50% от 
max с 30 с ускорениями. Интенсивность ускорений 
определена в диапазоне от 80 до 100%;

Количество ускорений в серии – 5-6. Через каждые 60 
с. Количество ускорений зависит от способности 
спортсменов поддерживать достигнутые уровни 
ЧСС в ответ на ускорения;

Количество серий – 2;
Критерии эффективности – достижение макси-
мального прироста ЧСС в ответ на второе - чет-
вертое 30 с ускорение и сохранение достигнутого 
уровня прироста ЧСС до конца каждого отрезка.
Изменение интенсивности нагрузки в упражне-

нии представлено на рисунках 1 и 2.  На рисунке 1 
представлено изменение интенсивности нагрузки 30 с 
фрагмента работы длительностью 12 мин. 

На рисунке 2 представлен общий характер изме-
нения интенсивности работы на отрезке. На рисунке 
видно, что спортсмены в течение 12 мин должны вы-
полнить 5-6 ускорений. Количество ускорений связа-
но с возможностью получения адекватной реакции 
КРС на предложенные воздействии. Она выражается 
в способности организма достигать достигнутых пи-
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Рис. 1 Изменение интенсивности нагрузки 30 с фрагмента работы длительностью 12 мин 
тренировочного занятия направленного на активизацию «острого» гипоксического стимула реакций

_ _ _ _  границы интенсивности 30 с отрезка ускорения

Рис.2 Общий характер изменения интенсивности работы на 12 мин отрезке работы 
тренировочного занятия направленного на активизацию «острого» гипоксического стимула реакций
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Таблица 1
Показатели реакции ЧСС в период контрольного (КТ) и экспериментального (ЭТ) тестирования 

квалифицированных спортсменов в современном пятиборье через 22 часа после тренировочного занятия, 
направленного на реализацию «острого» гипоксического стимула реакций

С-
ны

Вид 
тестов

Пик ЧСС,
уд.мин-1

Т50 ЧСС,
с

Общее время устойчиво-
сти ЧСС на уровне 98% 

пика реакции
(дрейф±2,0 уд.мин-1) 

со 2 по 6 мин работы, с 

Количество ускорений, при кото-
рых был достигнут 

пик ЧСС (±1,0 уд.мин-1) при 
переменной нагрузке 

Стандартная равномерная работа Первая серия Вторая серия

Е. КТ 157 40 24 2 3
ЭТ 157 26 102 3 3

Е. КТ 159 44 18 1 3
ЭТ 159 30 98 2 3

Д. КТ 153 46 16 2 3
ЭТ 155 28 100 2 3

П. КТ 153 38 16 1 2
ЭТ 153 32 98 2 3

М. КТ 155 52 12 1 2
ЭТ 155 36 94 1 2

С. КТ 153 42 18 2 3
ЭТ 153 26 102 3 3

x±m КТ 155,0±2,5 42,0±5,0* 17,3±3,9* 1,5±0,5** 2,7±0,5
ЭТ 155,3±2,3 29,7±3,9* 99,0±3,0* 2,2±0,8** 2,8±0,4

Примечание: * различия достоверны при р<0,01;
                ** различия достоверны при р<0,05 

Рис.3. Изменения реакции ЧСС в ответ на 30 ускорения у спортсмена Е., в процессе выполнения 
нагрузки, направленной на реализацию «острого» гипоксического стимула реакций
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ковых величин ЧСС в ответ на 30 с ускорения. Важ-
ным условием нагрузки поддержание величины при-
роста ЧСС в ответ на ускорения.

На рисунке 3 на примере данных спортсмена Е. 
представлены изменения реакции ЧСС в ответ на 30 
ускорения у спортсмена Е., в процессе выполнения 
нагрузки, направленной на реализацию «острого» ги-
поксического стимула реакций.

В таблице 1 представлены результаты тестирова-
ния реакции КРС, проведенные через 22 часа после 
тренировочного занятия, направленного на активиза-
цию «острого» гипоксического стимула реакций. В та-
блице показано сравнение показателей тестирования 
реакции КРС при выполнении экспериментального и 
контрольного комплексов тренировочных занятий.

Анализ данных представленных в таблице 1 пока-
зал, что в результате применения экспериментального 
комплекса воздействий увеличилась скорость раз-
вертывания и устойчивость функции ЧСС в условиях 
стандартной работы. Наметилась тенденция к увели-
чению реакции организма на 30 с ускорения. Усиление 
кинетики функций организма в ответ на стандартные 
тестовые нагрузки позволяет говорить о более высо-
ких реактивных свойствах КРС через 22 часа после 
экспериментальной тренировки по сравнению с ана-
логичными контрольными измерениями.

Оценка представленных в таблице данных дает 
основании говорить, что параметры эксперименталь-
ной нагрузки также могут быть модифицированы с 
учетом типологических особенностей реагирования 
организма на 30 с ускорения. Это связано с количе-
ством ускорений в серии работы. Также как и при 
работе направленной на активизацию нейрогенно-
го стимула количество ускорений в серии может ва-
рьироваться в зависимости от индивидуального типа 
реактивности и текущего состояния спортсмена. 
Главное должно быть соблюдено главное условие на-
грузки, которое обеспечивает полноценное стимули-
рование функций организма. Обеспечение условий, 
при которых быстро достигается и поддерживается 
максимальный прирост ЧСС в ответ на 30 с ускоре-
ния с линейным увеличением и снижением интенсив-
ности нагрузки. Это могут быть варианты нагрузки, 
когда в серии пропорционально снижается или уве-
личивается количество ускорений в зависимости от 
индивидуальной реактивности спортсменов.

Выводы
Реализация «острого» гипоксического стимула ре-

акций является важным фактором стимуляции восста-
новительных процессов на второй стадии восстанов-
ления организма после напряженной двигательной 
деятельности в современном пятиборье. 

Показана активизация деятельности кардиоре-
спираторной системы в условиях стандартного те-
стирования на второй день после выполнения экспе-
риментального восстановительного двигательного 
режима. Отмечено увеличение устойчивости ЧСС 
в условиях стандартной равномерной нагрузки и 
устойчивости кинетики реакции ЧСС по сохране-
нию устойчивости прироста ЧСС в ответ на 30 с 
ускорения с линейным увеличением интенсивности 

и максимизацией интенсивности работы в течение 
25-30 с нагрузки.

Активизация «острого» гипоксического стимула 
реакций как фактора стимуляции восстановительных 
процессов эффективно в системе восстановления, где 
представлены условия комплексной реализации фи-
зиологических стимулов реакций. 

Приведенные данные являются основанием для 
продолжения исследований в этом направлении.
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Анотації:
У статті проаналізовано ефек-
тивність змісту, форм і методів 
розвитку інтересу як складової 
формування фізичної культури 
учнів позашкільних навчальних 
закладів у процесі фізкультурно-
спортивної роботи. Дано визна-
чення поняття інтересу, розкри-
то послідовність дій в алгоритмі 
формування навички виконання 
фізичної вправи. Розкрито осо-
бливості підтримання інтересу до 
фізкультурно-спортивної роботи. 
Визначено, що в навчальному 
процесі під час опанування нови-
ми уміннями і навичками необхід-
не оптимальне співвідношення 
«нових» і «старих» подразників і 
повинно бути, в середньому, від 5 
до 11 відсотків.

Жукотинский К.К. Составляющие форми-
рования физической культуры учеников 
во внешкольных учебных заведениях. В 
статье сделан анализ эффективности содер-
жания, форм и методов развития интереса, 
как составляющей формирования физиче-
ской культуры учеников внешкольных учеб-
ных заведений в процессе физкультурно-
спортивной работы. Дано определение 
понятия «интерес», определена последо-
вательность действий в алгоритме форми-
рования навыка выполнения физического 
упражнения. Раскрыты особенности обеспе-
чения интереса к физкультурно-спортивной 
роботе. Определено, что в учебном процес-
се во время овладения новыми умениями и 
навыками необходимо оптимальное соотно-
шение «новых» и «старых» раздражителей 
и должно составлять, в среднем, от 5% до 
11%.

Zhukotynsky K.K. The making formings 
of students’ physical culture in out-of-
school educational establishments. 
In the article effi ciency of maintenance, 
forms and methods of development of 
interest is analyzed as a constituent of 
forming of physical culture of students of 
out-of-school educational establishments 
in the process of athletic-sporting work. 
Determination of concept of interest is 
given, the sequence of executions is ex-
posed in the algorithm of forming of skill of 
implementation of physical exercise. The 
features of support of interest are exposed 
to athletic-sporting work. Certainly, that in 
an educational process during a capture 
new abilities and skills is needed optimum 
correlation of «new» and «old» irritants 
and it must be, on the average, from 5 to 
11 percents.

Ключові слова:
учень, спортсмен, тренер, викла-
дач, фізичні вправи, комбінація, 
уміння, тренування, змагання.

ученик, спортсмен, тренер, преподаватель, 
физические упражнения, комбинация тре-
нировка, соревнования. 

student, sportsman, trainer, teacher, phys-
ical exercises, combination, ability, train-
ing, competition.

Складові формування фізичної культури 
учнів позашкільних навчальних закладів

Жукотинський К.К.
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Вступ.1

В умовах розбудови незалежності України вихо-
вання особистості, в якої вдало поєднувалися б духо-
вне багатство, моральна чистота і фізична доскона-
лість, є і метою, і засобом суспільного прогресу.

Формування фізичної культури учнів у процесі 
фізкультурно-спортивної роботи передбачає реалі-
зацію активної особистісної позиції, усвідомлення 
власного статусу. Умовою і результатом формування 
фізичної культури особистості є наявність засобів 
спілкування, поведінки і діяльності, які колектив ви-
знає і підтримує. Тому дослідження наукових засад 
формування фізичної культури учнів є важливим за-
вданням сьогодення. Окремі аспекти цієї проблеми до-
сліджували Б.Ведмеденко, М.Зубалій, Ю.Компанієць, 
Т.Ротерс, Л.Сущенко. 

 У наукових дослідженнях Т.Круцевич, висвітлю-
ються особливості виховної роботи в учнівському ко-
лективі, визначено його впливи на становлення й роз-
виток особистості учнів. У дослідженнях Л.Волкова, 
М.Зубалія, Ю.Компанійця, Б.Шияна, та інших розкри-
то педагогічний потенціал фізкультурно-спортивної 
роботи, визначено педагогічні умови впливу занять 
фізичною культурою на виховання учнів різного віку. 
При цьому практично не вивченими залишаються пи-
тання складових формування фізичної культури учнів 
позашкільних навчальних закладів спортивного спря-
мування [8,2,6,7,11].

Актуальність проблеми і її недостатня розробка 
зумовлюють необхідність вивчення формування фі-
зичної культури учнів позашкільних навчальних за-
кладів на основі розвитку інтересу до улюбленого 
виду фізкультурно-спортивної роботи.

 Робота виконана відповідно до плану НДР Чер-
нівецького національного університету ім. Ю. Федь-
ковича.

1 1 © Жукотинський К.К., 2009

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: науково проаналізувати ефек-

тивність змісту, форм і методів розвитку інтересу як 
складової формування фізичної культури учнів поза-
шкільних навчальних закладів у процесі фізкультурно-
спортивної роботи.

Об’єкт дослідження – формування фізичної куль-
тури учнів позашкільних навчальних закладів.

Предмет дослідження – інтерес як складова про-
цесу формування фізичної культури учнів позашкіль-
них навчальних закладів.

 Методи дослідження: пошук, постановка завдань, 
аналіз літературних джерел, педагогічний аналіз ро-
боти, аналіз чинних навчальних документів.

Результати дослідження. 
Коли спортсмен виконує фізичні вправи, вдоскона-

люється в улюбленому виді фізкультурно-спортивної 
роботи, бере участь у змаганнях чи дивиться спортив-
ні телевізійні передачі, то передусім відзначає – це ці-
каво чи нецікаво. Однак не завжди вдається завчасно 
передбачити чи буде певна діяльність сприйматись з 
інтересом [2].

У цій ситуації перед особистістю виникає запитан-
ня в чому причина?

Насамперед у тому, що часом бракує 
об’єктивних критеріїв визначення рівня розвитку 
інтересу(споглядальний, споглядально-дійовий, ді-
йовий, дієво-пошуковий, пошуковий, пошуково-
творчий, творчий, творчо-взірцевий, взірцевий). Де 
шукати критерії інтересу? У програмі, змісті? Та чому 
ж розповідь, інструктаж, роз’яснення, саме вправлян-
ня бувають нестерпними? 

Ми виходимо з того, що все цікаве ( про фізичні 
вправи, види спорту, спортивні змагання)повинно 
викликати збудження у коркових і підкоркових утво-
реннях головного мозку, які пов’язані з фізіологією 
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реалізації потреб, почуттів щодо занять спортом і 
фізичною культурою. Тому інтерес – це підвищений 
вияв уваги до оволодіння знаннями, вміннями, нави-
чками з фізичної культури та спорту, що задовольня-
ють потреби, відповідають мотивам, створюють пози-
тивний емоційний настрій.

 Активізація уваги – початок і підґрунтя розвитку 
інтересу. Але одна справа активізувати увагу, а значно 
важче її утримати, зробити стійкий інтерес до занять 
спортом і на його основі сформувати позитивну звич-
ку. Але будь який прийом, метод і форма, які застосо-
вуються під час повторення, гублять новизну, і реакція 
на них поступово згасає. Де ж вихід? Може винаходи-
ти нові стимулятори? Та особистість у процесі занять 
улюбленим видом фізкультурно-спортивної роботи 
завжди створює собі комфортні умови взаємодії в мі-
кро- і макрооточення, які відповідають певним зако-
номірностям, співжиття у сім»ї, у дитячому садку, за-
гальноосвітній школі, ДЮСШ, вищому навчальному 
закладі [4]. В умовах безпосередньої новизни рухової 
та інтелектуальної активності організм створює свій 
ритм появи і задоволення гармонії інтересів.

 По – перше, для підтримання інтересу необхід-
не оптимальне співвідношення «нових» і « старих» 
подразників. Тренери й педагоги ще із студентської 
лави знають, що подавати інформацію про нові фі-
зичні вправи, види спорту потрібно унормованими 
порціями. Якщо така порція значно збільшена, то це 
викликає почуття непосильності, й заняття чи трену-
вання стає нудотним, несприйнятливим[6]. Виклада-
чі, науковці чітко визначили, що в навчальному про-
цесі під час опанування нових знань, умінь, навичок 
їх повинно бути від 5 до 11%. Це дає змогу утримати 
інтерес на високому рівні. Така цифра середня, і в рів-
них співвідношеннях вихователь-спортсмен можуть 
бути певні відхилення, тому навчання на заняттях, 
тренуваннях, а ще більше виховання потребує інди-
відуального підходу в опануванні навичок виконува-
ти цікаві фізичні вправі, займатись улюбленим видом 
фізкультурно-спортивної роботи. [11]. 

 Сучасна теорія психолого-фізіологічної сутності 
процесу розвитку, становлення і вдосконалення нави-
чки виконання фізичних вправ, їхніх комбінацій має 
кілька базових положень: цей процес є концентрацією 
м’язової сили й нервового впливу, якому притаманне 
постійне зростання динаміки (час і відстань), амплі-
туди вправи; концентрація м’язової сили й нервових 
процесів є виявом засвоєння ритму і підвищення ла-
більності рухового апарата; концентрація нервових 
процесів проходить найбільш активно при умовному 
підкріпленні правильних варіантів виконання вправ; 
повторення (тренування) вправ сприяє формуванню 
системи умовних рефлексів (динамічний стереотип), 
в якій окремі рефлекси створюють позитивні умови 
для реалізації наступних за ними; динамічний стерео-
тип зразкового виконання вправи є стійким щодо сто-
ронніх подразників і за механізмом індукції виперед-
жає зайві рухи [8]. 

 Такий психолого-фізіологічний алгоритм форму-
вання навички виконання фізичних вправ, їхніх комбі-
націй спрямований не тільки на створення усвідомле-
них спортсменом уявлень і понять, а й на занотування 

у слідах збуджень у нервовій системі тих подразників( 
у корі великих півкуль), які залишаються нижче по-
рогової свідомості і є результатом рефлекторного по-
шуку. Тому перший етап алгоритму містить хроноло-
гію дій і визначення факторів, які є гальмом на шляху 
до опанування впав. Другий етап – інструктування з 
урахуванням психолого - фізіологічних особливостей 
конкретних фізичних вправ, їхніх комбінацій. Третій – 
передбачає чіткий вибір фізіологічно й психологічно 
обґрунтованих педагогічних засобів, спрямованих на 
ліквідацію підсвідомих причин, що заважають засво-
єнню навички й знаходять себе в своєрідному ритмі 
перебігу фізіологічних процесів [1,11]. Що необхідно 
підпорядковувати спланованому режиму засвоєння 
вправи, її регламентації.

 Одначе цей спосіб не використовує певною мірою 
такий педагогічний засіб, як вдосконалення фізіологіч-
них процесів, що не контролюються свідомістю. Най-
більш поширений шлях удосконалення цих процесів 
– дозоване повторення вправ. Але дозування і розподіл 
елементів виконання вправ чи їх комбінацій оцінюєть-
ся лише за кінцевим результатом – підвищенням якості 
роботи і рівнем оволодіння методикою виконання фі-
зичних вправ. Послідовність дій в алгоритмі форму-
вання навички виконання орієнтовно такий: словес-
ний виклад( інструкція, настанова, розповідь) і показ 
точних параметрів виконання фізичної вправи; само-
стійне вправляння; визначення тренером- викладачем 
якості виконання фізичної вправи, її комбінації; оцінка 
і самооцінка дій; корекція виконання вправи тренером 
– викладачем і самостійно спортсменом; повторне по-
рівняння із зразковим виконанням вправи. [7,10].

 Та саме співвідношення нової і старої інформації 
залежить від життєвого досвіду( часу занять, трену-
вань, кількості стартів на змаганнях) спортсмена, який 
їх сприймає. Однак, те що цікаво одному спортсмену, 
для іншого може бути нецікавим. Не випадково одні 
вправи спортсменам слід давати саме в той період, 
коли вони дійшли фізичного та інтелектуального піку 
в своєму розвитку[7].

 Тому, по – перше, до багатьох фізичних вправ, ви-
дів спорту з віком у молоді зникає інтерес, а наукові 
постулати можуть бути нецікавими в силу їхньої не-
доступності.

 По – друге, для підтримання інтересу необхідна 
й достовірність, якщо йдеться по життєвий досвід 
спортсмена, або спортсмен-початківець знайомиться 
з ним через читання спортивної літератури. Досто-
вірність повинна чітко відображати штрихи й вираз-
ні деталі в характері спортсмена, у виконанні вправ, 
виступах на змаганнях, вчинках, що активізують по-
чуття співдії, співучасті, і тим самим кожен спортс-
мен уявляє себе учасником дійств, про які йдеться чи 
практичне знайомство. Якщо ж подібна інформація 
не пов’язана прямо чи опосередковано із життям ін-
дивіда, він сприймає її як матеріал для роздумів, для 
прийняття рішень індиферентно – почуття відсутні, а 
тому і відсутній інтерес.

 В учнівської молоді уява, приклад більш дієві 
ніж сам інтелект. Тому розповіді й приклади з життя 
друзів-спортсменів, видатних майстрів спорту більш 
реальні й достовірні. Вони є дієвим засобом не тільки 
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для розваги, а й виховання та розвитку. Пізніше 
захопленість уже не так активно діє, знижується 
потенціал довіри, а з нею втрачається інтерес. 
Екзотика губить достовірність тому, що досвід занять 
фізичною культурою і спортом засвідчує про підводні 
айсберги. Щасливою стає та молода людина, яка не 
втратила з роками позитивної навички, звички до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом, 
може її застосовувати у повсякденному житті [9].

 Існують однак такі фізичні вправи, їхні комбінації 
та навички виконання, які цікаві для формування пси-
хології комфортності в мікро оточенні й застосову-
ються протягом усього життя. Вища схвальність для 
навичок, виконання вправи чи комбінації вправ є те, 
що їх виконують не епізодично, а щоденно, вона по-
трібна як вироблений інстинкт самоутвердження.

 Для підсилення інтересу застосовують прийоми 
певної обмеженості, розповіді, інструктажу, загад-
кової перервності на цікавому елементі. Саме в цей 
момент розпочинається робота уяви. За допомогою 
домислення, особистого досвіду тренувань, виступів 
на змаганнях, певної асоціації ми хочемо заповнити 
“пусті канавки” словом тренера й ділом спортсмена. 
Адже дефіцит інформації повинен бути в належному 
співвідношенні з наявною інформацією. Міра лаконіз-
му має суворо дотримуватись. Вона викликає до дії 
пошукову енергію, яка значною мірою посилює інтер-
ес до виконання фізичних вправ, занять улюбленим 
видом фізкультурно – спортивної роботи [2,6].

У процесі усвідомлення необхідності занять фізич-
ними вправами, спортом, потрібно знати, що з часом 
вони повинні, при наявності позитивного інтересу, ста-
ти повсякденною потребою і перевтілення у звичку.

Та для тривалого утримання інтересу до занять до 
занять фізичною культурою і спортом на високому 
рівні необхідним є унормоване відношення старого й 
нового, відомого й невідомого, іноді навіть і секретно-
го. Адже інтерес розвивається у такій послідовності і 
фаз: зародження, становлення, вияв, реалізація, інсти-
туалізація, закріплюється у навички й звички завдяки 
міцним знанням, багатству асоціацій і вдумливої ро-
боти щодо їх творчого самостійного відтворення (фі-
зичних вправ, комбінацій) у повсякденному житті.

 Зародження інтересу – це розуміння особистістю 
своїх потреб у системі пріоритетності, а усвідомлення 
інтересу спонукає реалізацію сукупності засобів, їхню 
оцінку з погляду вигідності та природовідповідності. 

 Наступним є виявлення інтересу, тобто вибір най-
кращого засобу для досягнення успіху через вчинок 
особистості, який виявляється тільки через структу-
ризацію фізкультурно-масової і спортивної роботи в 
навчальних закладах, ДЮСШ [2].

Почуття інтересу – це складне психічне явище і впли-
нути на нього можна різними способами. Інтерес завжди 
посилюється в ситуаціях, де спортсмену-початківцю чи 
відомому спортсмену роз’яснюється методика запобі-
гання травматизму чи ліквідацію дискомфортної життє-
діяльності в мікро- та макрооточенні. 

Висновки
Отже, складовими формування фізичної культури 

в процесі фізкультурно-спортивної роботи є інтерес і 
звичка. У процесі усвідомлення необхідності занять 

улюбленим видом фізкультурно-спортивної роботи 
потрібно знати, що з часом, при наявності позитив-
ного інтересу, стане повсякденною потребою і пере-
втілиться у звичку. На першій сходинці розвитку в 
спортсмена-початківця виявляється індиферентність 
до оволодіння завданнями спортивного вдосконален-
ня, він дещо пристосовується до вимог тренера. На 
другій – пробуджується інтерес до виконання вправ, 
проведення спортивних тренувань, розвивається ін-
терес до свого інтелектуального, фізичного й мораль-
ного оновлення. Третя сходинка характеризується 
тим, що спортсмен бажає знати і вміти більше того, що 
дає тренер. У цей час активно формується свідомість, 
самооцінка, самоціль у процесі занять улюбленим ви-
дом фізкультурно-спортивної роботи. Четверта схо-
динка- активний вияв мають пошуково-творчі засади 
інтересу, що характеризується перевіркою істини за-
собами практики, йде перетворення знань у переко-
нання, появляються перші ознаки самоуправління, 
самоорганізованості, самодисципліни через заняття 
спортом. П’ята сходинка спортивної майстерності 
вимагає самостійного репродуктивного застосування 
знань на практиці, активного вдосконалення здібнос-
тей. Саме на цій сходинці утверджується у спортс-
мена потреба в самовихованні засобами улюбленого 
виду фізкультурно-спортивної роботи Шостій схо-
динці притаманне творче застосування знань, умінь, 
навичок, удосконалення обдарованості, складання 
програми самовиховання. На сьомій сходинці спосте-
рігається вдосконалення і розквіт таланту особистос-
ті, активізація виховання засобами улюбленого виду 
фізкультурно-спортивної роботи на основі закріплен-
ня позитивної звички, що є підґрунтям способу життя 
молодої людини.

 Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення інших складових формування фізич-
ної культури учнів позашкільних навчальних закладів.
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Анотації:
У статті йдеться про необхідність 
стабілізації здоров’я студентів, які 
знаходяться у донозологічному 
стані організму. Наведено резуль-
тати дослідження моніторингу 
стану здоров’я студентів першо-
го курсу Української інженерно-
педагогічної академії та Хар-
ківської академії залізничного 
транспорту, виявлено рівень адап-
таційних можливостей їх організму. 
Виконано порівняльний аналіз рівня 
адаптаційного потенціалу та функ-
ціонального стану. Сформульова-
но висновок та визначено шляхи 
підвищення адаптаційних можли-
востей їх організму.

Канищева О.П. Мониторинг состояния 
здоровья студентов с различным уров-
нем физической подготовленности. В 
статье рассматривается необходимость ста-
билизации здоровья студентов, находящих-
ся в донозологическом состоянии организ-
ма. Приведены результаты исследования 
мониторинга состояния здоровья студен-
тов первого курса Украинской инженерно-
педагогической академии и Харьковской 
академии железнодорожного транспорта, 
выявлен уровень адаптационных возможно-
стей их организма. Выполнен сравнительный 
анализ уровня адаптационного потенциала 
и функционального состояния. Сформу-
лированы выводы и определены пути по-
вышения адаптационных возможностей их 
организма.

Kanishcheva O.P. Monitoring of the 
state of health of students with the dif-
ferent level of physical preparedness. 
The necessity of stabilizing of health of 
students, being in the prenosology state 
of organism is examined in the article. 
The results of research of monitoring of 
the state of health of students of the fi rst 
course of the Ukrainian engineer-peda-
gogical academy and Kharkov academy 
of railway transport are resulted. The level 
of adaptation possibilities of their organism is 
exposed. The comparative analysis of level 
of adaptation potential and functional state 
is executed. Conclusions are formulated 
and the ways of increase of adaptation 
possibilities of their organism are certain.

Ключові слова:
здоровий спосіб життя, адапта-
ція, адаптаційні можливості, ру-
хова активність.

здоровый образ жизни, адаптация, 
адаптационные возможности, двигатель-
ная активность.

healthy way of life, adaptation, adaptation 
possibilities, motive activity. 

Моніторинг стану здоров’я студентів 
з різним рівнем фізичної підготовленості

Каніщева О.П.
Харківська державна академія фізичної культури

Вступ.1 
Проблема збереження і зміцнення здоров’я на-

селення, особливо студентської молоді, залишається 
однією з найактуальніших для держави. На цьому на-
голошують: Закони України «Про освіту» і «Про фі-
зичну культуру і спорт», Державна національна про-
грама «Освіта» (Україна ХХ1 століття), [2] Державна 
програма розвитку фізичної культури «Концепція 
фізичного виховання в системі освіти України» та 
Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – 
здоров’я нації», Державна програма «Розвиток фізич-
ної культури та спорту на 2007 – 2011 рік» [1].

Оздоровча спрямованість фізичної культури і спор-
ту, закріплена державно – правовими та законодавчо-
нормативними документами освіти, вимагає впрова-
дження до фізичного виховання студентів новітніх 
технологій індивідуального підходу до навчання, які 
базуються на врахуванні рівня здоров’я кожного сту-
дента, як найбільшої гуманістичної цінності [3, 4].

 Їх реалізація в навчальному процесі переслідує 
основну ідею, згідно якої людина є вища соціальна 
цінність. Причому, здоров’я студента складає базову 
частину вказаної  цінності. Проте система педагогіч-
ного контролю, загальноприйнятого у вищих навчаль-
них закладах, залишається орієнтованою на оцінку, 
в основному, психофізичного стану, який включає 
результати фізичної підготовленості й, у деяких ви-
падках, показники функціонального стану. Як відо-
мо, такі дані не завжди в належній мірі відображають 
стан здоров’я людини, оскільки не пов’язані з оцін-
кою його життєздатності.

Постійне збільшення об’єму програмного матері-
алу навчальних дисциплін пред’являє підвищені ви-
моги до стану здоров’я організму студента, та адап-
таційних можливостей його організму. Це приводить 
до необхідності шукати нові форми його відновлення 
і зміцнення.
1 © Каніщева О.П., 2009

Під здоровим способом життя розуміються, такі 
форми і способи повсякденної життєдіяльності, що 
відповідають гігієнічним принципам, зміцніють адап-
тивні можливості організму, сприяють успішному 
відновленню, підтримці і розвитку його резервних 
можливостей. Здоровий спосіб життя є однією з най-
важливіших складових культури, яка сприяє форму-
ванню здоров’я майбутнього фахівця. 

Адаптація, як міжнародний термін, означає присто-
сування організму людини до природних, виробничих 
і соціальних умов. Тому під адаптаційними можливос-
тями людини розуміється комплекс взаємопов’язаних 
показників запасу його функціональних резервів, які 
постійно витрачаються на підтримку рівноваги між 
організмом людини і навколишнім середовищем. 
Адаптаційні можливості організму є однією з його 
фундаментальних  властивостей. 

Перш за все слід визначити, що адаптаційні можли-
вості - це запас функціональних резервів, які постійно 
витрачаються на підтримку рівноваги між організмом 
і середовищем. Запас функціональних резервів - це ін-
формаційні, енергетичні і метаболічні ресурси, витра-
чання яких супроводжується постійним заповненням. 
Таким чином, в даний момент часу, існує деякий по-
зитивний або негативний баланс функціональних ре-
сурсів відносно їх деякого середнього рівня. Середній 
рівень функціональних ресурсів у свою чергу також 
змінюється з часом. Так можна виділити добові й се-
зонні коливання функціональних ресурсів. Але най-
більш істотними є вікові зміни [5]

Для підвищення імунітету організму студентів, 
які знаходяться в донозологічному стані, необхідна 
профілактика відхилень у стані здоров’я пов’язаних 
зі зниженням адаптаційних можливостей організму. 
Перехід від здоров’я до хвороби, від норми до патології 
- процес поступового зниження ступеня адаптації 
організму до умов навколишнього середовища.
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Необхідними умовами нормального функціонування 
організму є чергування режиму сну і активності, роботи і 
відпочинку, але особливу роль у підвищенні адаптаційних 
можливостей організму виконують засоби фізичної 
культури і гарт, своєчасне і раціональне харчування. 
Рухова активність позитивно впливає на життєдіяльність 
організму, зокрема на збалансованість метаболізму, 
активізацію вегетативних систем, формування нервових 
механізмів, управління процесами, розвиток організму 
в цілому.

Стосовно застосування на заняттях  фізичною 
культурою різних видів взаємо- та самомасажу, без 
сумніву, складає  великий не використовуваний 
потенціал, який на жаль не має належного 
розповсюдження серед широких верств населення. 
Хоча його позитивний вплив на організм людини в 
будь якому фізичному стані доведений як різними 
науковими дослідженнями, так і певним часом його 
існування [6, 7]. 

У даний час відсутні дослідження, пов’язані з ви-
вченням оздоровчого ефекту використання комплексу 
засобів фізичної культури, які базуються на поєднанні 
фізичних вправ і масажу, при мобільності їх викорис-
тання протягом навчання у ВНЗ.  

Таким чином, аналіз проблемної ситуації дозво-
лив виявити об'єктивну суперечність між тенденцією 
погіршення фізичного розвитку студентів та станом 
їх здоров’я. Під впливом прогресуючої гіподина-
мії у студентів та недостатньою кількістю науково-
обґрунтованих організаційно-методичних умов і 
диференційованої методики фізичного виховання, 
назріла необхідність розробки новітніх технологій 
підвищення адаптаційного потенціалу. Подолання 
даної суперечності обумовлене рішенням науково-
практичного завдання з обґрунтування ефективних 
організаційно-методичних умов, що націлюють про-
цес фізичного виховання на мотивацію підвищення 
об'єму належної рухової діяльності студентів, збере-
ження і зміцнення їх здоров'я. 

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: виявити вплив різних режимів 

фізкультурно-оздоровчої діяльності і рухової актив-
ності на основні показників здоров'я студентів.

Завдання дослідження.
Виявити рівень стану здоров’я студентів відносно 1. 
ступеня їх адаптаційних можливостей у певних на-
вчальних закладах м. Харкова.
Визначити шляхи підвищення адаптаційних мож-2. 
ливостей організму студентів ВНЗ.  
Об'єкт дослідження: навчальний процес з фізич-

ного виховання студентів ВНЗ.
У дослідженні приймали участь студенти Україн-

ської інженерно-педагогічної академії та Харківської 
державної академії залізничного транспорту. На 
початок навчання в першому семестрі у даних сту-
дентів було досліджено рівень адаптаційного потен-
ціалу та функціонального стану за рахунок виміру 
соматичних показників довжини та маси тіла, функ-
ціональних показників роботи серцево-судинної та 

дихальної систем організму та розрахунку основних 
функціональних характеристик організму за такими 
пробами як: показник фізичного розвитку; індекс 
Кетле; рівень функціонального стану; індекс Руф’є; 
індекс Робінсона; показники адаптаційного потенці-
алу та життєвої ємності легенів. За вказаними про-
бами було отримано розрахункові функціональні ха-
рактеристики.

Результати дослідження. 
За результатами проведеного дослідження вияв-

лено, що серед студентів академії залізничного тран-
спорту, які навчаються на технічних спеціальностях, у 
трьох досліджених групах навчаються як хлопці, так і 
дівчата, тобто за статевим показником їх можна відне-
сти до комбінованих груп, в той час як на економічних 
спеціальностях та менеджменті в групах навчаються 
майже самі дівчата, що відносить три досліджувані 
вибірки за статтю до жіночого сектору. Такий поділ 
за статевою ознакою ми вважаємо важливим факто-
ром при дослідженні рівня адаптаційного потенціалу 
студентів при навчанні у ВНЗ, так як дівчата мають 
більш серйозний підхід до виконання вимог адаптації, 
краще слідкують за своїм побутом, харчуванням, рів-
нем здоров’я та фізичним станом. 

Це підтверджують експериментальні дані попе-
реднього дослідження функціональних показників та 
характеристик, отриманих шляхом функціональних 
проб та вимірів при порівнянні студентів технічних 
та економічних спеціальностей академії залізничного 
господарства (табл. 1).

Отримані показники свідчать про недостовірні 
відмінності між соматичними та антропометричними 
показниками як серед досліджуваних студентів трьох 
груп технічних спеціальностей, так і економічних (р > 
0,05). Це доводить однорідність досліджуваних вибі-
рок студентів. Порівняння досліджуваних показників 
адаптаційного потенціалу між студентами різних спе-
ціальностей свідчить, що  спостерігається достовірна 
різниця (р < 0,05). Ми це пояснюємо статевою озна-
кою, бо до складу трьох досліджуваних груп студентів 
економічних спеціальностей входять практично самі 
дівчата, а три групи студентів технічних спеціальнос-
тей є комбінованими.

Аналогічне дослідження було проведено і в двох 
групах студентів Української інженерно-педагогічної 
академії. Ці групи студентів є комбінованими за своїм 
складом та не мають достовірних відмінностей між 
собою за соматичними та антропометричними харак-
теристиками (табл. 2).

Одним із важливих факторів впливу на процеси 
адаптації є чинник фізичного навантаження та стану 
здоров’я під його впливом. Даний фактор ми визна-
чали шляхом виміру пульсу у студентів до фізичного 
навантаження (Р1), після фізичного навантаження 15 
присідань (Р2) та після відпочинку 20 хвилин (Р3). 
Отримані показники представлено в таблиці 3.

Аналіз отриманих показників впливу фізичного на-
вантаження на адаптаційні процеси серцево-судинної 
системи організму свідчать про незначні коливання 
відмінностей пульсу до навантаження, під час роботи 
та після відновлення. 
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Таблиця 1.
Порівняльний аналіз середніх показників соматичних та антропометричних характеристик 

студентів академії залізничного транспорту різних спеціальностей

Група Довжина Маса Вік ЧСС ДД СД ЖЕЛ
Технічна1 

(n=23) 174±2,07 64,3±2,23 17,7±0,12 79,6±2,19 81,0±2,63 131,4±3,09 3,0±0,13

Технічна2 
(n=23) 173±2,07 65,5±2,27 17,3±0,1 75,9±2,15 80,1±2,33 131,1±3,4 3,3±0,16

Технічна3 
(n=24) 174±1,72 64,9±1,93 17,5±0,12 82,5±2,74 80,1±2,62 133,1±3,82 3,2±0,17

Економічна1 
(n=14) 168±1,77 55,7±2,02 16,9±0,17 84,1±3,29 72,2±2,16 120,5±4,16 2,5±0,20

Економічна2 
(n=24) 166±1,49 58,2±1,84 17,1±0,13 80,8±2,03 75,4±1,94 120,8±2,73 2,5±0,13

Економічна3 
(n=20) 168±1,71 58,3±2,45 17,1±0,15 86,7±2,67 73,7±2,06 116,7±3,28 2,5±0,13

Таблиця 2.
Порівняльний аналіз середніх показників соматичних та антропометричних характеристик студентів 

Української інженерно-педагогічної академії 

Група Довжина Маса Вік ЧСС ДД СД ЖЕЛ
Група1 
(n=26) 170,3±1,96 61,8+2,25 18,6+0,17 83,5+3,02 81,4+3,31 120,0+3,47 2,9+0,13

Група2 
(n=19) 167,2+1,37 57,9+2,53 18,8+0,26 91,4+3,82 76,8+2,99 118,3+3,29 2,5+0,14

Таблиця 3.
Середні показники роботи серцево-судинної системи під впливом фізичних навантажень 

у досліджуваних студентів

Група Р1 Р2 Р3
Технічна1 (n=23) 21,3±0,5 28,8±0,48 21,2±0,68
Технічна2 (n=23) 19,8±0,49 29,0±0,46 23,6±0,52
Технічна3 (n=24) 19,8±0,45 30,5±0,46 24,3±0,56

Економічна1 (n=14) 19,6±0,47 29,5±0,66 23,8±0,50
Економічна2 (n=24) 20,3±0,41 29,1±0,71 24,0±0,50
Економічна3 (n=20) 20,0±0,34 30,1±0,50 24,4±0,44
УИПА Група1 (n=26) 20,3±0,50 28,2±0,80 23,4±0,71
УИПА Група2 (n=19) 19,5±0,35 29,5±0,57 24,3±0,53

Таблиця 4.
Середні показники адаптаційного потенціалу у досліджуваних студентів

Група Адаптаційний потенціал

Технічна1 (n=23) 2,35±0,07

Технічна2 (n=23) 2,31±0,06

Технічна3 (n=24) 2,41±0,08

Економічна1 (n=14) 2,15±0,06

Економічна2 (n=24) 2,18±0,07

Економічна3 (n=20) 2,16±0,07

УИПА Група1 (n=26) 2,26±0,05

УИПА Група2 (n=19) 2,29±0,10
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Це є зрозумілим, якщо враховувати однорідний 
вік досліджуваних та їх функціональні можливості. 
Коливання цих показників у студенів різних спеціаль-
ностей ми пояснюємо статевим чинником та різною 
фізичною підготованістю студентів першого курсу на-
вчання. 

Аналіз результатів дослідження впливу фізичного 
навантаження на функціональні можливості організ-
му студентів  наведено у таблиці 3, де представлено 
процеси відновлення роботи серцево-судинної систе-
ми під впливом фізичного навантаження, з якого ви-
дно, що повного відновлення досягли лише студенти 
першої групи. Це свідчать про недостатній рівень 
фізичної підготованості досліджуваних студентів та 
вказують про необхідність їх активного залучення до 
занять фізичною культурою та спортом. 

Аналіз емпіричних даних, отриманих шляхом екс-
периментальних вимірів свідчить про можливість про-
ведення подальшого дослідження таких показників, 
як адаптаційний потенціал, фізичний розвиток, рівня 
функціонального стану, серцево-судинної діяльності 
за пробою Руф’є та її функціонального стану за індек-
сом Робінсона , співвідношення довжино-вагових по-
казників за індексом Кетле та ДЖЄЛ.

Адаптаційний потенціал розраховано з урахуван-
ням чинника пульсу, артеріального систолічного та 
діастолічного тиску, віку, довжини та маси тіла дослі-
джуваних (табл. 4).

З даної таблиці ми бачимо, що всі досліджувані 
групи студентів в середньому мають задовільний рі-
вень адаптаційного потенціалу (не перевищує показ-
ник 2,59), але при цьому найкращі результати показані 
студентами економічних спеціальностей, що поясню-
ється статевим чинником, так як ці групи складаються 
практично з самих дівчат. Найгірші результати скла-
дають студенти технічних спеціальностей, так як дані 
групи є комбінованими та містять велику кількість 
студентів, які мешкають у гуртожитку, що ми також 
виділяємо як один із чинників впливу на адаптацій-
ний потенціал.

Слід зазначити, що серед усіх студентів даного 
навчального закладу, які приймали участь у дослі-
дженні (n=128) 20 чоловік (15,6%) мають напруження 
механізмів адаптації (показник в діапазоні 2,60 – 3,09) 
та лише один студент показав незадовільний рівень 
адаптації – 3,29. Інші студенти мали на початок 
навчального семестру задовільний рівень адаптації.

Висновки. 
Аналіз адаптаційного потенціалу студентів 

Української інженерно-педагогічної академії 
свідчить про задовільний середній показник в 
обох досліджуваних групах на початок першого 
навчального семестру та наявність 6 студентів з 
напруженням механізмів адаптації з 45 досліджуваних 
(13,3%). Одна група досліджуваних студентів 
(n=26) була взята у якості контрольної групи, а 
друга (n=19) – експериментальної. Серед студентів 
експериментальної групи проводилось впровадження 
пропонованої інноваційної методики, в той час 
як студенти контрольної групи знаходили власні 
механізми адаптації до навчального процесу в вузі.

За отриманими результатами серед студентів 
Харківської державної академії залізничного 
транспорту було сформовано експериментальну 
вибірку студентів (n=21), адаптаційний потенціал яких 
на початку навчального семестру не був задовільним. 
Ці студенти отримували допомогу викладачів та до-
слідників з відновлення та підвищення їх адаптацій-
ного потенціалу за розробленою методикою. У якості 
контрольних груп виступали студенти, які мали задо-
вільну адаптацію на початок навчання. 

  Таким чином, аналіз попередніх результатів адап-
таційного потенціалу студентів 1 курсу на початок 
першого навчального семестру в двох ВНЗ міста Хар-
кова дозволив запропонувати дві форми впроваджен-
ня розробленої інноваційної комплексної методики 
підвищення адаптаційного потенціалу студентів до 
навчального процесу, основаної на комплексах фізич-
них вправ та фізичній активності: індивідуальну та 
групову.

Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямку полягають в запровадженні диференційова-
ного підходу до занять фізичним вихованням, само-
стійною роботою у поза навчальний час студентів з 
низькими адаптаційними можливостями. 
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Отображение культурных особенностей и предпосылок 
возникновения Олимпийских игр в древней Греции 

Касьяненко О. Г.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Введение.1

Уникальность культуры Древней Греции, основы 
которой были заложены еще во II тысячелетии до н.э., 
может быть охарактеризована во многих проявлени-
ях. Подробное их рассмотрение позволило выделить 
одну из основных особенностей древнегреческой 
культуры – динамизм. За три столетия (VIII - VI вв. 
до н.э.) греки совершили скачок из варварства в ци-
вилизацию, от первобытной сельской общины к госу-
дарству – полису, от господства родовой знати к демо-
кратии, от натурального хозяйства к высокоразвитой 
товарно-денежной экономике. В культурном развитии 
за 4-5 столетий был пройден путь от религиозно-
мифологического мышления, отягощенного мно-
жеством первобытных суеверий и предрассудков, к 
философии и науке в колоссальном многообразии их 
школ и направлений. 

Анализ последних исследований и публикаций, 
связанных с вопросами изучения становления Антич-
ных Олимпийских игр, показал, что количество ис-
следований непосредственно влияющих на расшире-
ние знаний о политических, религиозных, культурных 
особенностях развития общества Древней Греции и 
их воздействие на Олимпийские игры, не значитель-
но. Подробный анализ, проделанный определенны-
ми авторами (Кнабе Г.С., 1996; Андреев Ю.В., 1998 
и др.), позволяет изучить вопросы культурного раз-
вития Древней Греции. Рассмотрение становления 
Олимпийских игр (Pouret Henri, 1971) дает краткую 
характеристику по данному вопросу. Таким образом, 
необходимость отображения культуры Древней Гре-
ции во взаимосвязи с изучением предпосылок воз-
никновения Олимпийских игр, подвергло к осущест-
влению данного исследования.

Исследования проведены в соответствии со Свод-
ным планом научно-исследовательской работы Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
1 © Касьяненко О. Г., 2009

на 2006-2010 годы по теме 1.1.1. «Система олимпий-
ского образования в общеобразовательных учебных 
заведениях» (№ ДР 0105U001389).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – исторический анализ куль-

туры Древней Греции и предпосылок возникновения 
Олимпийских игр. 

Результаты исследований.
Древняя Греция не принадлежала к самым могу-

щественным государствам в эпоху архаического пе-
риода (со II тысячелетия до н.э. до V в. до н.э.). В I-II 
тысячелетии до н.э. поднимались и крепли Египет, 
Персия, Македония, Римская империя, Китай. Во всех 
этих странах тоже были свои состязательные тради-
ции, культы силы, население которых воспитывалось 
в постоянной готовности к смертоносным и завоева-
тельным походам. Но только древнегреческое обще-
ство сумело создать настоящую систему физической 
культуры (многократное начальное физическое обу-
чение, агонистика, система регулярных состязаний, 
сеть стадионов и палестр - специальных учебных за-
ведений) [2], вершиной которой стали Олимпийские 
игры. В Греции военный фактор влиял на это доста-
точно существенно: слабые телом и духом не устояли 
бы при многочисленных враждебных нападениях.

Греческое общество не было сковано деспотиче-
ской властью, как в восточных рабовладельческих 
государствах, и это содействовало развитию культуры 
Древней Греции. Для греков были присущи свобода, 
стремление к самосовершенствованию, к высшим до-
стижениям во всех сферах жизни. 

Впервые в истории человечества в Греции были 
созданы условия для свободного и всестороннего рас-
крытия всех физических и духовных возможностей, 
заложенных природой в каждой отдельно взятой че-
ловеческой личности. B странах Востока каждый че-
ловек обычно выполнял какую-то одну уже заранее 

Аннотации:
В статье проведено сравнение раз-
вития различных цивилизаций Древ-
него мира одного временного периода 
(Египет, Персия, Македония, Римская 
империя, Китай) и выявлены законо-
мерности возникновения системы фи-
зической культуры именно в Греции. 
Отображение политических, религи-
озных, культурных особенностей раз-
вития общества позволило опреде-
лить характерные черты цивилизации 
Древней Греции. Подробное изучение 
способа жизни древних греков дает 
возможность выявить предпосылки 
для становления Олимпийских игр. 

Касьяненко О.Г. Відображення куль-
турних особливостей і передумов ви-
никнення Олімпійських ігор у древній 
Греції. У статті проведено порівняння 
розвитку різних цивілізацій Стародавньо-
го світу одного часового періоду (Єгипет, 
Персія, Македонія, Римська імперія, 
Китай) та виявлені закономірності ви-
никнення системи фізичної культури 
саме в Греції. Відображення політичних, 
релігійних, культурних особливостей роз-
витку суспільства дозволило визначити 
характерні риси цивілізації Стародавньої 
Греції. Ретельне вивчення способу жит-
тя стародавніх греків дає можливість 
виявити передумови для становлення 
Олімпійських ігор. 
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предназначенную ему роль: храброго воина, искусно-
го мастера-ремесленника, трудолюбивого земледель-
ца и т. п. Гражданин греческого полиса мог выступать 
в нескольких ролях одновременно, чередуя занятия 
торговлей, сельским хозяйством, политикой или во-
енным делом с атлетическими упражнениями, пени-
ем и игрой на музыкальных инструментах, участием 
в философских диспутах и т. п. Поэтому все эти виды 
социальной и духовной активности развивались в 
Греции более или менее равномерно, обогащая общий 
фонд греческой культуры [1]. 

Среди цивилизаций Древнего мира греческая 
цивилизация была первой и единственной, которая 
во всей своей жизнедеятельности ориентировалась 
преимущественно на человека, на самоценную и са-
модостаточную человеческую личность, ставя ее 
фактически в центр мироздания. В этом проявлялся 
греческий гуманизм или антропоцентризм, несмотря 
на то, что грекам были хорошо известны и кровавые, 
опустошительные войны, и попрание элементарных 
прав человека, и эксплуатация человека человеком в 
одной из самых жестоких ее форм — в форме рабства. 
Тем не менее, именно в Греции человек впервые осо-
знал себя свободной и уникальной личностью, резко 
отличающейся от массы других внешне похожих на 
него индивидов. Уровень личной свободы, которой 
пользовались граждане греческих полисов, оказался 
недостижимым для всех прочих народов древности. 

В Греции, за редкими исключениями (среди этих 
исключений наиболее известна Спарта с ее казар-
менным строем), не значится столь характерного для 
стран Востока тотального подавления интересов лич-
ности ради «высших интересов» государства, чаще 
всего воплощенного в фигуре самодержавного де-
спота. Государство не вмешивалось здесь в частную 
жизнь граждан с той бесцеремонностью и абсолют-
ным безразличием к конкретной человеческой судьбе, 
которые были отличительными чертами всех полити-
ческих режимов Древнего Востока. Не было здесь и 
«духовной цензуры», т. е. всепроникающего контроля 
жрецов за настроениями и поведением каждого от-
дельно взятого человека [1]. 

Отличие греков также было ощутимо при рас-
смотрении божественных верований. Не отвергая 
существования разного рода сверхъестественных 
сил и, прежде всего, богов и в определенных случаях 
обращаясь к ним за помощью, греки, тем не менее, 
старались смотреть на окружающий их мир прямо и 
трезво, оценивая его рационально, т. е. с точки зрения 
здравого смысла и по законам хотя бы элементарной 
логики [1].

В отличие от большинства древних обществ, раз-
вивавшихся более или менее изолированно, и, как 
правило, замкнутых на самих себе (классическими 
примерами здесь могут служить Египет и Китай), гре-
ческое общество было обществом открытого типа, т. 
е. ориентированным на широкие контакты с внешним 
миром с целью обмена не только различными мате-
риальными ценностями, но и всевозможной полезной 
информацией. Греки, приглядываясь к странам, за-
селенным так называемыми «варварами». Их инте-

ресовала природа варварских стран, нравы и обычаи 
населявших их племен, религия и архитектура и т. д. 
В их интересе заключался ярко выраженный элемент 
любознательности и желания постичь чужую культу-
ру, перенять из нее все наиболее ценное и полезное. 
При этом греки никогда не копировали слепо все то, 
что им приглянулось в чужих землях, а старались это 
чужое приспособить к своим особым потребностям, 
склонностям и вкусам, сделать заимствованное орга-
нической частью своей собственной культуры. Заим-
ствуя все и отовсюду, греки при этом ухитрились не 
просто сохранить оригинальность и неповторимость 
своей собственной культуры, но и еще более развили 
и усилили ее [1].

Отличия наблюдались в устройстве полисов - об-
щественной форме, наиболее полно соответствующей 
уровню развития производительных сил античного 
мира. Важнейшим отличием греческого полиса от об-
щинных и государственных структур Ближнего Восто-
ка была гражданская солидарность, существовавшая 
не только как норма, но и как практика. В восточных 
общинах обедневшие люди редко могли рассчитывать 
на помощь своих соседей: им грозило долговое раб-
ство или переход под юрисдикцию царя, что означало 
особую форму зависимости. Греческой гражданской 
общине удалось отменить долговое рабство, а также 
избежать иерархических структур с сакральной вла-
стью царя на вершине или ликвидировать их. Это 
имело существенные социально-психологические 
последствия: у граждан сложилось понятие свободы 
как отсутствия подчинения чьей-либо личной власти, 
сочетавшееся с чувством долга перед полисом, гаран-
тировавшим эту свободу. В древневосточных государ-
ствах огромную роль в поддержании традиции играло 
профессиональное жречество; в греческих полисах по 
существу такого жречества не было. Носителем тра-
диции выступал сам гражданский коллектив. Каждый 
человек без посредничества жрецов мог принести 
жертву богам и даже основать святилище [3].

Особой чертой греческой культуры была ее со-
ревновательность, или, как говорили греки - агон. 
Зародившись в среде аристократии, агон пронизывал 
жизнь греков на протяжении всей античности. Су-
дьями на состязаниях выступали граждане: их вку-
сы, традиции, нормы, на которых ориентировались 
авторы художественных произведений, определяли 
успех или неуспех последних, в то время как на древ-
нем Востоке главными заказчиками выступали цари 
и храмы [3].

В целом для античной культуры Древней Греции 
были характерные следующие черты: понятие высо-
кой гражданской нормы, учитывая которую оценива-
ется любое проявление человеческой деятельности 
и творчества; понятие классики, то есть динамиче-
ского равновесия, в котором в античном мире всегда 
находятся высокая норма и повседневная практика, 
интересы общественного целого и интересы отдель-
ного гражданина, идеал и жизнь; понятие эстетиче-
ской формы, в которую должно быть воплощено лю-
бое жизненное и творческое содержание, потому что 
только эстетически совершенная форма делает это 
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содержание не просто личностным самовыражением, 
а общественно значимым, понятным для сограждан и 
потому единственно достоверно реальным [3].

У греков считалось, что действительное благо-
родство детерминировано телесностью и потому 
присуще всем сильным и красивым людям. Покло-
няясь богам, греки видели в них идеально развитых 
атлетов [4]. Именно благодаря таким общественным 
нормам было возможно основание неповторимой 
культуры Древней Греции и, по словам древнегрече-
ского поэта Пиндара, «благородной звезды» - Олим-
пийских игр [5].

По мнению Pouret Henri четыре фактора характе-
ризовали античные игры:

Античные Олимпийские игры были совокупно-
стью всех религиозных, социальных, военных, арти-
стических и политических выражений в греческом 
мире. Исходя из этого появилось понятие «идеаль-
ного человека», совершенный тип человека, прак-
тикующий религиозные убеждения своих граждан, 
придерживающийся уже утвержденного социального 
порядка, готовящийся за счет своей мышечной силы 
быть сильным воином, защищающим свою страну, 
становящийся моделью для скульптора, вдохновени-
ем для поэта и драматурга, человек совершенный и 
стабильный, который является для всех других граж-
дан образцом идеального стандарта.

Древние греки установили единицы измерения в 
жестком взаимодействии с Олимпийскими Играми; 
единица длины была стадием, названная по расстоя-
нию, которое отделяет на древнем стадионе Олимпии 
старт от финишной линии. Единица времени имела 
также Олимпийскую сущность, с тех пор, как грече-
ская жизнь была измерена в Олимпиадах.

Первый записанный документ греческой циви-
лизации не военный документ, ни политический 
или юридический, а надпись на мраморе первого 
победителя в Олимпийских Играх бегуна Корэйба 
- 776 г. до н.э. 

Именно благодаря Олимпийским Играм греки до-
стигли своего политического единства. Перемирие (с 
древнегреческого ekeхeiriа, обозначающее «пожатие 
рук»), предусматривающее остановку войн, возникло 
с начала Олимпийских Игр. Изначально перемирие 
длилось в течение одного месяца, а в результате из-
менений продолжительность его увеличилась до трех 
месяцев. В течение этого периода, спортсмены, их 
родственники и обычные паломники могли без опа-
сения направляться в Олимпию для просмотра и уча-
стия в Олимпийских играх и возвращаться обратно в 
их города [7].

Выводы. 
Проведенный исторический анализ основных черт 

культуры и способа жизни древних греков и сравне-
ние их со странами Древнего Востока позволил уста-
новить причины возникновения Олимпийских игр 
именно в Древней Греции.

Дальнейшие исследования предполагают опреде-
ление связи Олимпийских игр с искусством, культу-
рой, воспитанием и образованием в различных перио-
дах истории Древней Греции. 
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Полікультурна підготовка вчителів 
у системі післядипломної педагогічної освіти 

(підвищення кваліфікації)
Кізім М.В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Наводяться різні підходи до виз-
начення полікультурної освіти. 
Висвітлюється стан упровадження 
полікультурного підходу в систему 
освіти України (загальноосвітніх, 
вищих навчальних закладів 
та в систему післядипломної 
педагогічної освіти (підвищення 
кваліфікації). Обґрунтовується 
необхідність полікультурної 
підготовки педагогів у системі 
післядипломної педагогічної 
освіти України (підвищення 
кваліфікації педагогів). Показа-
но перспективи запроваджен-
ня універсальних спецкурсів з 
полікультурної підготовки для всіх 
категорій учителів. 

Кизим М.В. Поликультурная по дготовка 
учителей в системе последипломного пе-
дагогического образования (повышение 
квалификации). Приводятся различные 
подходы к определению поликультурного 
образования. Освещается состояние вне-
дрения поликультурного подхода в систему 
образования Украины (общеобразователь-
ных, высших учебных заведений и систему 
последипломного педагогического обра-
зования). Обосновывается необходимость 
поликультурной подготовки педагогов в 
системе последипломного педагогического 
образования Украины (повышения квали-
фикации педагогов). Показана перспективы 
внедрения универсальных спецкурсов по 
поликультурной подготовке для всех катего-
рий учителей. 

Kizim M.V. Multicultural preparation of 
teachers in the system of post-diplo-
ma pedagogical education (in-plant 
training). Different approaches over are 
brought to determination of multicultural 
education. Lights up the state of intro-
duction of multicultural approach in the 
system of formation of Ukraine (general, 
higher educational establishments and 
system of post-diploma pedagogical ed-
ucation). The necessity of multicultural 
preparation of teachers is grounded for 
the system of post-diploma pedagogical 
education of Ukraine (in-plant trainings 
teachers). Rotined prospects of introduc-
tion of the universal special courses on 
multicultural preparation for all categories 
of teachers. 

Ключові слова:
полікультурна освіта, полікуль-
турна підготовка, післядиплом-
на, педагогічна, освіта.

поликультурное образование, поликуль-
турное подготовка, последипломная, пе-
дагогическая, образование.

multicultural education, preparation, post-
diploma, pedagogical, education.

Вступ. 1

Як відомо, у ХХ – ХХІ ст. у всьому світі відбуваються 
процеси глобалізації. Наслідками цих процесів в освіті 
є, по-перше, потреба в уніфікації освітніх систем і 
вимог, а, по-друге, як результат поширення міграційних 
процесів, необхідність реформування системи освіти 
на принципах різноманітності, полікультурності, 
толерантності, плюралізму. Адекватною відповіддю 
на запити реальності, яка відображає потребу в 
підготовці людини до життя у швидко змінному 
полікультурному суспільстві, є полікультурна освіта.

Концепцію полікультурної освіти було висуну-
то в США у 1981 році Дж. Бенксом. Головна її мета, 
на думку вченого, полягає у розвитку міжкультурної 
(полікультурної) компетентності. Зміст освіти, за 
Дж. Бенксом, має відображати як культуру окремих 
етнічних груп суспільства, так і загальну (у даному ви-
падку американську) культуру. Дж. Бенкс створив мо-
делі змісту полікультурної освіти, сформулював умо-
ви, за яких полікультурна освіта буде ефективною[1]. 

Слід зауважити, що, на думку інших дослідників, 
зміст полікультурної (багатокультурної) освіти не може 
буде зведений лише до набуття поліетнічної (багатоет-
нічної) компетентності. Полікультурна освіта повинна 
включати й інші аспекти культурного розмаїття – на-
приклад, релігійні, мовні, соціальні, гендерні. Тобто 
можна зазначити, що полікультурна освіта має за мету 
формування цінностей, що підтримують культурний 
плюралізм в усіх його значеннях [5; 7; 9]. Схожої думки 
дотримуються Г.М. Коджаспірова, А.Ю. Коджаспіров, 
які вважають, що побудова освіти на принципах саме 
культурного плюралізму допомагає перетворити різно-
маніття суспільства в корисний фактор його розвитку, 
забезпечує адаптацію людини до умов існування, які 

1 1 © Кізім М.В., 2009

швидко змінюються, допомагає їй сформувати багато-
гранну картину світу[11]. Таким чином, ми бачимо, що 
сучасне розуміння поняття полікультурної освіти є зна-
чно ширшим, ніж це було спочатку.

В Україні полікультурній освіті надається важливе 
значення як такій, що сприяє поширенню толерант-
ності в суспільстві, забезпечує права національних 
меншин та задоволення їх освітніх запитів. Основною 
метою полікультурної освіти, на думку українських 
учених, є «формування нового менталітету, усвідом-
лення багатокультурної перспективи розвитку люд-
ського суспільства, розуміння, визнання і забезпечен-
ня прав різних культур на існування і як автономних 
одиниць, і як комплексу єднання, що роблять внесок у 
розвиток загальнолюдської культури» [8,163]. Але на 
сьогоднішній день питання впровадження полікуль-
турної освіти як у загальноосвітніх, так і у вищих на-
вчальних закладах та системі післядипломної педаго-
гічної освіти (підвищення кваліфікації) є недостатньо 
розробленим, і цілісна система полікультурної освіти 
в Україні на даний час відсутня. Тому, на наш погляд, 
першочерговим є завдання полікультурної підготовки 
педагогів, які вже сьогодні працюють у загальноос-
вітніх, дошкільних та позашкільних навчальних за-
кладах, бо саме їм належить у найближчий час здій-
снювати полікультурну освіту (а багато хто з них уже 
працює над цим питанням). 

Робота виконана за планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної статті є окреслення стану і перспек-

тивних напрямів розвитку полікультурної підготовки 
вчителів у системі післядипломної педагогічної осві-
ти (підвищення кваліфікації).
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Результати дослідження.
У сучасній багатокультурній українській державі 

питанню впровадження полікультурної освіти в на-
вчальний процес освітніх закладів різного рівня при-
діляється певна увага. Зокрема, у навчальний процес 
ЗНЗ упроваджуються нові спецкурси та факультати-
ви, які сприяють формуванню в учнів полікультурної 
компетентності, вихованню толерантності, культур-
ного плюралізму (наприклад, курс «Християнська 
етика в українській культурі»). Також досліджуються 
можливості запровадження полікультурної освіти, 
зокрема в початковій школі (Л.Є. Перетяга), через 
традиційні предмети в основній школі, наприклад, 
географію (І.М. Шоробура), гуманітарні предмети 
(А.К. Солодка), предмети художньо-естетичного ци-
клу (Е.І. Койкова) тощо. Унікальним є досвід автоном-
ної республіки Крим, де створено цілісний інтегрова-
ний курс «Культура добросусідства», який охоплює 
дітей на всіх ступенях освіти – від дошкільних закла-
дів до ВНЗ, і є, за визначенням авторів, «розгорнутим 
кримознавством». Цей курс містить знання не тільки 
історичного, природно-географічного, літературоз-
навського та лінгвістичного характеру про Крим, але 
й відображає перш за все «особливості конкретного 
peгiонy, навчального закладу, населеного пункту, кож-
ної кримської ciм'ї» [6]. 

Зрозуміло, що здійснення полікультурної осві-
ти в загальноосвітніх навчальних закладах потребує 
спеціальної підготовки педагогічних кадрів. У бага-
тьох вищих педагогічних навчальних закладах Укра-
їни вже запроваджуються відповідні навчальні курси 
(спецкурси, факультативи). У низці дисертаційних 
досліджень та статей висвітлюються різні аспекти 
полікультурної підготовки майбутніх учителів: по-
лікультурна компетентність майбутнього вчителя 
(Р.Р. Агадуллін), особливості полікультурної освіти 
майбутніх вчителів в інших країнах (Я.Г. Гулець-
ка, О.К. Мілютіна), виховання духовних цінностей 
у студентської молоді в полікультурному просторі 
(В.О. Долженко), професійно-педагогічна підготовка 
майбутніх викладачів до роботи в умовах полікуль-
турного середовища (А.В. Сущенко), актуальні аспек-
ти підготовки майбутніх учителів мистецьких дис-
циплін в умовах полікультурного середовища (О.Є. 
Реброва), підготовка майбутніх учителів до роботи 
з полікультурного виховання (С.Б. Беляєв, Л.В. Во-
лик), професійно-педагогічна підготовка майбутніх 
вчителів до взаємодії суб’єктів освітнього процесу в 
умовах Кримського регіону (Н.В. Якса), технології 
формування етнокультурної компетентності студентів 
педагогічного університету (О.І. Гуренко), формуван-
ня толерантних відносин студентів у полікультурному 
середовищі вищого навчального закладу (Я.В. Довго-
полова) та ін.

Зокрема, Н.В. Яксою розроблена концептуальна 
модель професійної підготовки майбутнього педагога 
до міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього про-
цесу в умовах Кримського регіону. Характерною для 
цієї моделі є цілісність спілкування, свобода вибору, 
активність, динамічність. До пріоритетних цілей полі-
культурної педагогічної освіти дослідниця відносить 

формування конкурентоспроможного фахівця, здат-
ного до активної життєдіяльності в багатонаціональ-
ному полікультурному середовищі. Н.В. Якса виділяє 
основні цикли професійної підготовки майбутніх учи-
телів до міжкультурної взаємодії із суб'єктами освіт-
нього процесу: 1) оволодіння основами педагогічної 
майстерності; 2) набуття міжкультурного досвіду; 
3) утвердження власної позиції; 4) оволодіння зна-
ннями, уміннями, навичками, способами у сфері між-
культурної взаємодії; 5) подальше самовдосконален-
ня, постійний саморозвиток. У моделі спрогнозовано 
очікуваний результат у вигляді, зокрема, сформованої 
готовності майбутнього педагога до організації та 
здійснення міжкультурної взаємодії суб’єктів освіт-
нього простору [12,210-211, 398].

Модель підготовки педагогів–фахівців по роботі з 
молоддю в умовах полікультурного регіону (на при-
кладі Кримської Автономної Республіки) пропонує 
О.А. Грива. Згідно з цією моделлю до обов’язкових 
циклів дисциплін вводяться додаткові теми, напри-
клад: «Історія народів, що проживають у даному ре-
гіоні»; «Культура і релігія етнічних груп регіону»; 
«Захист прав меншин»; «Мистецтво народів регіону» 
тощо. До фундаментальних дисциплін додаються еле-
менти (теми) – «Особливості психології народів, що 
проживають у регіоні»; до професійно-орієнтованих 
дисциплін – «Особливості етнопедагогіки народів ре-
гіону», «Особливості управління в регіоні»; до циклу 
самостійного вибору ВНЗ – «Особливості тренінгу 
спілкування», «Особливості тренінгу особистісного 
росту», «Особливості вирішення конфліктів у полі-
культурному середовищі»; до циклу вільного вибору 
студентів –  «Особливості спільної діяльності, групо-
вої роботи в полікультурному середовищі»; «Особли-
вості роботи з дитячими і молодіжними об’єднаннями 
в полікультурному середовищі». Дослідниця про-
понує й додаткові можливі елементи (теми): «Мова 
(мови) народів, що проживають у даному регіоні», 
«Національні види спорту», «Елементи полікультур-
ного мислення», «Тренінг для національних лідерів», 
«Форми і методи роботи з меншинами», «Тренінг за-
хисту прав меншин» тощо[10]. 

Технологію формування етнокультурної компе-
тентності студентів педагогічного університету розро-
блено О.І. Гуренко. Згідно з планом її дослідження у 
навчальний процес окремих ВНЗ України, розташова-
них у Приазовському регіоні (Бердянського державно-
го педагогічного університету, Маріупольського гума-
нітарного університету), було впроваджено спецкурси 
з етнокультури національних меншин українського 
Північного Приазов’я – болгар, греків, німців тощо. 
Також дослідницею було видано навчальний посібник 
«Етнокультура національних меншин українського 
Північного Приазов’я», який може успішно викорис-
товуватися у навчальному процесі як педагогічних, 
так і інших вищих навчальних закладів України[3; 4]. 

У багатьох ВНЗ України запроваджено також під-
готовку кадрів для шкіл, навчання в яких ведеться мо-
вами національних меншин (румунська, молдовська 
та ін.), що сприяє реалізації принципу полікультур-
ності в освіті та забезпечує гарантії отримання освіти 
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рідною мовою для представників інших національ-
ностей. Але на сьогодні питання цілісної полікуль-
турної професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів є недостатньо розробленим. 

Актуальним залишається й питання запроваджен-
ня полікультурної підготовки в системі післядиплом-
ної освіти вчителів (підвищення кваліфікації). Це 
пов’язано насамперед із тим, що більшість педагогів, 
які сьогодні є слухачами курсів підвищення кваліфі-
кації, здобули вищу освіту ще до того, як у ВНЗ по-
чали запроваджувати спецкурси і факультативи щодо 
підготовки педагогів до роботи у полікультурному 
середовищі. 

Сьогодні, на жаль, в Україні немає цілісної системи 
полікультурної підготовки вчителів у системі післяди-
пломної педагогічної освіти (підвищення кваліфікації). 
Але слід зауважити, що з 2009 року впровадження по-
лікультурної освіти у навчальний процес ППО відбува-
ється дещо інтенсивніше. Листом Інституту інновацій-
них технологій від 02.09.09 №1.4/18-3418 інститутам 
післядипломної педагогічної освіти було запропонова-
но розробити і запровадити відповідні курси у навчаль-
ний процес інститутів ППО, хоча й до цього часу в 
навчальних планах окремих обласних інститутів підви-
щення кваліфікації вчителів можна було знайти курси, 
які певним чином сприяють розв’язанню завдань по-
лікультурної освіти педагогів. Наприклад, у Донецько-
му обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти викладаються тематичні курси «Впровадження 
національних традицій засобами музики» (для му-
зичних керівників дошкільних навчальних закладів), 
«Українознавство в системі базових гуманітарних дис-
циплін» (для вчителів української мови); у Лугансько-
му ІППО – авторські (проблемні) курси «Модернізація 
національної освіти в умовах глобалізації», «Механізм 
захисту прав людини: міжнародний та національний 
виміри», «Євроатлантична інтеграція: витоки, партнер-
ство, співпраця» тощо.

Програма підвищення кваліфікації вчителів, зо-
крема кримськотатарської мови та літератури у Крим-
ському республіканському ІППО, містить поряд з 
іншими теми «Елементи народознавства в навчально-
виховному процесі», «Використання елементів крим-
ськотатарської народної педагогіки в сучасній прак-
тиці», «Педагогічні основи виховання дітей у системі 
національних моральних цінностей» тощо.

Теми, що певним чином сприяють розвиткові полі-
культурної компетентності педагогічних працівників, 
викладаються і в Харківському обласному науково-
методичному інституті безперервної освіти (ХОН-
МІБО), який здійснює підвищення кваліфікації пе-
дагогічних працівників області. Це, наприклад, теми 
(модулі): «Релігійна ситуація в Україні. Протиріччя 
та тенденції вирішення», «Українознавство як осно-
ва національної системи освіти», «Харківщинознав-
ство: історико-культурний і географічний аспекти»; 
«Громадянська освіта», «Громадянське виховання», 
«Євроінтеграція України: проблеми і перспективи», 
«Становлення громадянського суспільства в Украї-
ні», «Демократія і етнокультурна багатоманітність», 
«Євроінтеграція України: проблеми і перспективи», 

«Основи формування ґендерної культури суспільства» 
та ін. Усі названі модулі й теми передбачають висвіт-
лення проблем поліетнічності та багатокультурності 
сучасного українського та світового суспільства. 

Найбільш ґрунтовним дослідженням в Україні з 
питання полікультурної підготовки вчителів у систе-
мі післядипломної освіти, на нашу думку, на сьогодні 
є навчально-методичний посібник Гончаренко Л.А., 
Зубка А.М., Кузьменка В.В. «Розвиток полікультурної 
компетентності педагогів загальноосвітніх навчаль-
них закладів» (2007) [2]. 

У посібнику автори наголошують на важливості 
саме системи післядипломної освіти у формуванні по-
лікультурної компетентності вчителя, тому що в такій 
ситуації процес її формування здійснюється на трьох 
рівнях: інститут післядипломної педагогічної освіти 
(обласний рівень); районний рівень; шкільний рівень. 
Ці рівні взаємодіють, тому знання, уміння й навички, 
здобуті на будь-якому рівні, постійно оновлюються, 
збагачуються, доповнюються. Саме цілісність та без-
перервність процесу підвищення кваліфікації, на їх 
думку, є важливою умовою успішності формування в 
педагогів – слухачів курсів підвищення кваліфікації – 
полікультурної компетентності, готовності до профе-
сійної діяльності у полікультурному середовищі. На 
їх думку, такий процес буде ефективним за умов: по-
стійного мотивування (врахування потреб та інтересів 
слухачів курсів); наявності комфортних умов роботи 
(створення мікроклімату, що сприяв би співпраці); 
застосування різноманітних методів навчання, ураху-
вання індивідуальних потреб кожного; використання 
знань та досвіду слухачів (поєднання нової інформа-
ції з уже існуючим досвідом); усвідомлення слухача-
ми необхідності застосування нових знань на практи-
ці (робота має бути наближеною до реальних потреб 
та проблем педагогів); грамотного дозування часу на 
засвоєння нового матеріалу (правильного розподілу 
часу на різні види діяльності). 

У посібнику докладно розглядаються форми, ме-
тоди, орієнтовна тематика та структура спецкурсів, 
які сприятимуть розвитку полікультурної компетент-
ності педагогів у системі ППО та формуванню їх го-
товності до роботи у полікультурному середовищі. 
Так, автори пропонують включити до спецкурсів 
такі теми: «Етносоціальне та етнокультурне роз-
маїття України, регіону», «Взаємодія та взаємозба-
гачення культур», «Міжетнічні, міжкультурні, між-
конфесійні відносини», «Формування толерантності 
в українському суспільстві засобами гуманітарних 
дисциплін», «Україна в сучасних міжнародних від-
носинах», «Актуальні питання євроатлантичної ін-
теграції», «Сучасні соціальні проблеми людства» та 
ін. На їх думку, доцільним є також запропонувати 
слухачам відобразити та узагальнити набуті знання 
у підсумкових курсових роботах за певною тема-
тикою, наприклад: «Можливості полікультурності 
у навчальних планах», «Вплив змісту навчання на 
полікультурну освіту школяра», «Формування куль-
турної ідентифікації учнів у процесі національного 
виховання», «Формування наукової картини світу в 
школярів як основи полікультурної освіти» та ін. 
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Значна роль у курсовий період відводиться педа-
гогічній практиці, яка надає можливість учителеві 
спостерігати за організацією навчально-виховного 
процесу в умовах полікультурного середовища, фор-
мує уміння здійснювати свою діяльність в умовах по-
лікультурного освітнього простору[2,109-163]. 

У Харківському обласному науково-методичному 
інституті безперервної освіти вже у поточному на-
вчальному році розроблено спецкурс для педагогічних 
працівників різних фахових напрямів «Полікультурна 
освіта в школі» (автор-укладач Ставицький С.Б.), ме-
тою якого є науково-методична та практична підго-
товка вчителів різних фахових напрямів до реалізації 
цілей і задач полікультурної освіти в загальноосвітніх 
навчальних закладах. Завданнями спецкурсу є: озна-
йомлення вчителів з основними поняттями, засадами 
та змістом полікультурної освіти; формування вміння 
проектувати навчально-виховний процес з полікуль-
турної освіти; удосконалення вмінь та навичок між-
культурної взаємодії тощо. Програма спецкурсу роз-
рахована на 18 годин і містить такі теми: «Теоретичні 
засади полікультурності та світовий досвід», «Багато-
культурна Україна», «Полікультурна компетентність 
суб’єктів навчально-виховного процесу», Форми та 
методи формування полікультурної компетентності 
учнів», «Проектування педагогічного процесу на за-
садах полікультурності». Закінчується навчання за-
хистом творчих проектів учителів «Урок міжкультур-
ної комунікації». 

Але, на наш погляд, навіть за умови впроваджен-
ня подібних спецкурсів для всіх категорій слухачів 
залишається нез’ясованим питання про особливості 
полікультурної підготовки педагогів різних спеціаль-
ностей, тобто про їх підготовку до формування по-
лікультурної компетентності учнів під час вивчення 
окремих предметів (можна сказати, що певним чином 
це питання прояснене лише для вчителів художньо-
естетичного циклу із запровадженням у ЗНЗ навчаль-
ного предмета «Художня культура»), а також у зв’язку 
із переходом на кредитно-модульну форму навчання в 
системі ППО – про створення дистанційних курсів з 
даного питання. 

Висновки. 
Таким чином, в Україні на сьогодні відсутня ціліс-

на система полікультурної підготовки педагогів, зо-
крема в системі післядипломної педагогічної освіти 
(підвищення кваліфікації), хоча дослідження в цьому 
напрямі ведуться. Окремі практичні розробки мають 
місце, але вони є поодинокими та уривчастими. 

Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямі, на наш погляд, є розробка й запровадження 
не тільки універсальних спецкурсів з полікультурної 
підготовки вчителів для всіх категорій учителів – слу-
хачів курсів підвищення кваліфікації, а й спецкурсів 
для окремих категорій викладачів різних предметів, з 
урахуванням специфіки предметів, які вони виклада-
ють. Також, з огляду на впровадження у післядиплом-
ній педагогічній освіті кредитно-модульної форми 
навчання, залишається відкритим питання про ство-
рення дистанційних курсів з полікультурної підготов-
ки вчителів та їх програмного забезпечення.
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Анотації:
Розглядається сучасний стан засто-
сування інформаційних технологій 
у вищій освіті США. Проведено ана-
ліз доступної науково-методичної 
літератури з проблемі сучасного 
стану інформатизації вищої освіті 
США. Висвітлено стан застосу-
вання у вищій освіті США Інтернет, 
дистанційної освіти, електронних 
підручників, локальних спеціалі-
зованих баз даних, електронних 
бібліотек. Відзначається тенденція 
підвищення потреби населення до 
дистанційної освіти. Проаналізова-
но шляхи надання навчальної ін-
формації із застосуванням інфор-
маційних технологій.

Клопов Р.В. Информационные технологии 
в высшем образовании США. Рассматри-
вается современное состояние применения 
информационных технологий в высшем об-
разовании США. Проведен анализ доступной 
научно-методической литературы по про-
блеме современного состояния информати-
зации высшей образования США. Описано 
состояние применения в высшем образова-
нии США Интернет, дистанционного образо-
вания, электронных учебников, локальных 
специализированных баз данных, электрон-
ных библиотек. Отмечается тенденция к по-
вышения потребности населения в дистанци-
онном образовании. Проанализированы пути 
предоставления учебной информации с при-
менением информационных технологий.

Klopov R.V. Information technologies 
in USA higher education. The article 
focuses on current situation with IT in 
American higher education. It analyses 
the data available in contemporary 
sources related to informatization of 
American education. It studies the 
usage such facilities in education as 
Internet, distance learning, e-books, 
specialized local databases, e-libraries. 
The tendency to increase of requirement 
of the population in remote formation 
is marked. Ways of granting of the 
educational information with application 
of an information technology are 
analysed.

Ключові слова:
інформаційні технології, інформа-
тизація, вища освіта, США.

информационные технологии, информати-
зация, высшее образование, США.

Information Technologies, 
informatization, USA, higher education.

Інформаційні технології в вищій освіті США
Клопов Р.В.

Запорізький національний університет

Вступ.1 
У США сьогодні витрачається понад 200 мільярдів 

доларів у рік на додаткову освіту і більше 50 мільярдів 
доларів у рік на підвищення кваліфікації [1, с.209]. Ви-
ходячи з того, що застосування інформаційних техно-
логій у професійній підготовці і освіті в продовж всьо-
го життя різноманітно, а дистанційна форма навчання 
в основному базується на досягненнях інформаційних 
технологій ми можемо судити про рівень розвитку ін-
формаційних технологій в освітньому просторі США. 
На сьогоднішній день США є одним зі світових лідерів 
в інформатизації освіти. Причин для цього безліч: по-
перше, одна із самих економічно й відповідно техно-
логічно розвинених країн миру, по-друге, у цій країні 
була розроблена і впроваджена на сьогоднішній день 
сама популярна ідеологія, передачі даних - Інтернет, 
по-третє в країні знаходяться найбільші фірми вироб-
ники матеріальної бази для розвитку інформаційних 
технологій - виробники процесорів Intel, Apple, AMD. 
Ці ж фірми виробляють персональні комп’ютери двох 
ідеологій PC й Apple Macintosh. 

Ще активно розвивається найбільша у світі фірма 
по розробці програмного забезпечення Microsoft (опе-
раційні системи, текстові редактори, засоби розробки 
для баз даних і іншого різноманітного програмного 
забезпечення). Із цієї причини в нас немає сумнівів 
щодо лідерства цієї країни в інформатизації освітньо-
го простору.

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - проаналізувати сучасний стан за-

стосування інформаційних технологій у вищій освіті 
США.

Результати дослідження. 
В освітньому просторі США активно використову-

ються всі види інформаційних технологій: електронні 
бібліотеки, кабельне телебачення, локальні внутрішні 
мережі навчальних закладів, дистанційні курси, елек-
тронні підручники, відео й графічний презентаційний 
матеріал. Огляду існуючого стану використання ін-
1 © Клопов Р.В., 2009

формаційних технологій в освітньому просторі США 
й присвячена ця стаття.

Використання Інтернет, як найбільш перспектив-
ної технології передачі даних з 1980 - х років різко 
підхльоснуло інформатизацію освіти у світі й нада-
ло величезну кількість можливостей для поліпшен-
ня якості освіти, її гнучкості, доступності для різних 
груп населення. 

У зв'язку з цим більшість дослідників згодні з тим, 
що потенційно найбільш багатим джерелом інформа-
ції в Інтернет можуть стати не розрізнені і орієнтовані 
на вузькі предметні галузі знань, бази даних і знань, а 
комплексні віртуальні бібліотеки. Саме віртуальні бі-
бліотеки стають джерелом інформації, до яких найчас-
тіше звертаються студенти. Інститут досліджень ви-
щої освіти Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі 
(http://www.gseis.ucla.edu/intro2.html) провів дослі-
дження серед 400 000 першокурсників більше 700 
університетів США, у результаті якого з'ясувалося, 
що 82,9% з них активно користуються бібліотечними 
ресурсами Інтернет [2, с.15]. 

Серед діючих проектів віртуальних бібліотек мож-
на виділити “The Internet Public Library” (http://ipl.sils.
umich.edu), що містить, крім каталогів і довідкової 
інформації, більше 7700 текстів, доступних у режимі 
on-line окремі підрозділи (UCLA Extension http://www.
unex.ucla.edu/). 

З початку 1990-х у США різко зросла популярність 
одержання освіти за допомогою Інтернет. Важливо 
відзначити, що більшість навчальних закладів надають 
можливості одержання через Web ступеню бакалавра, 
а деяких - ступінь Ph.D. (School for Transformative 
learning of the California Institute for Integral Studies 
http://caso.com/iu/providers/ciis.html [2, c.15].

Наприклад, найбільш відомий з університетів, що 
практикують поряд з денною формою навчання надан-
ня можливості одержання вищої освіти дистанційним 
шляхом, засобами Internet-технологій, Національний 
Технологічний Університет (США), що поєднує близь-
ко 40 інженерних шкіл які забезпечують підготовку 
магістрів технології [3, c.80]. На початку 90-х років 
Національний Технологічний Університет забезпечив 
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підготовку більш 1100 студентів за допомогою дистан-
ційних методів на ступінь магістра  [4, с. 17].

Оцінити ступінь інформатизації освітнього про-
стору США можна за рахунок розвитку дистанційної 
освіти у вищих навчальних закладах, де вже в 1995 
році більше 58% вузів практикували дистанційні кур-
си і збиралися ввести дистанційне навчання в най-
ближчі три роки (див. таблицю 1) [5, 6].

Для того, що б оцінити масштаби інформатизації 
приведемо приклад, з 1998 року по 2001 р. кількість 
студентів вищих навчальних закладів які одержують 
освіту за допомогою дистанційної форми подвоїлося. В 
2000-2001р.р. 56% всіх вузів пропонували дистанційні 
курси в 1997 р. тільки 34%. У цьому процесі більшою 
мірою задіяні державні вищі навчальні заклади, чим 
приватні [7, с.85]. На державні 2-х річні коледжі дово-
диться 90% і 89% на державні 4-х річні коледжі в по-
рівнянні з 40% 4-х річними приватними. Однак варто 
відзначити, що й у приватній освіті відзначається ріст 
застосування інформаційних технологій у коледжах з 
1997 р. по 2001 р. з 19% до 40% вузів за допомогою ви-
користання дистанційної форми навчання.

Зросла кількість студентів, що навчаються з вико-
ристанням сучасних інформаційних технологій. З 1997 
р. по 2000 р. кількість студентів, що використовують 
дистанційне навчання, змінилося на всіх кваліфіка-
ційних рівнях: з - 1.7 млн. чоловік, до - 3.1 млн. чоло-
вік [4, с.85]. Найбільший приріст відбувся за рахунок 
2-х річних державних навчальних закладів - в 1997 р. 
- 710 тис; в 2000 р. - 1,5 млн. В 4-х річних установах, 
що надають ступінь бакалавра до 2000 року кількість 
студентів, що використовують дистанційне навчання, 
досягло 945 тис. чоловік (див. табл. 2).

По даним Національного центра статистики освіти 
США в 2001 році надавали можливість отримувати дис-
танційні освітні послуги 2320 вищих навчальних закла-
дів країни, у яких навчалося 3077000 студентів. Масш-
таби застосування сучасних інформаційних технологій в 
освітньому просторі вищої професійної освіти вражаю-
чі. Технологічні передумови таким темпам впроваджен-
ня інформаційних технологій описані вище [8]. 

Застосування інформаційних технологій зокрема 
в дистанційному навчанні, у загальній освіті, про-
фесійній підготовці й бізнесі-утворенні дозволяє, на 
думку експертів, заощадити значні засоби (від $5000 
до $10000) у рік у порівнянні з денною формою на-
вчання із проживанням у студентському містечку, 
вартість якого становить від $15000 до $35000 [4, с. 
21]. Так до 2000 року в США в системі дистанційної 
освіти навчалося близько 1 мільйона чоловік [4, с. 17]. 
У більш, ніж половині університетів застосовують ін-
формаційні технології у вигляді дистанційної освіти 
для навчання і перепідготовки дорослих.

На сьогоднішній день основний напрямок засто-
сування інформаційних технологій в освітньому про-
сторі США формування і використання розподілених 
інформаційних систем навчання.

Розподілені інформаційні системи навчання ви-
користовуються великими організаціями з великою 
кількістю віддалених філій, що є автономними цен-
трами прийняття рішень. Саме такою організацією 
є національна система освіти США. Для кожного з 
управлінських рівнів і рівнів освіти відкривається фі-

лія інформаційної системи навчання - DM (data mart, 
«інформаційна вітрина») у вигляді окремої бази даних, 
куди із центрального сховища копіюється тільки та ін-
формація, що необхідна саме для цього підрозділу. 

Прикладом такої інформаційної системи освіти в 
Інтернеті є ERIC (The Educational Resources Information 
Center) (http://www.accesseric.org:81/) - національна 
інформаційна система США, спочатку спроектована 
для надання користувачам доступу до масивів літера-
тури в галузі освіти, у цей час надає самі різні види 
сервісу і інформаційних продуктів по широкому колу 
питань, що ставляться до сфери освіти  [2, c.38].

Одним з показників проникнення інформаційних 
технологій і дистанційної освіти в навчальний процес 
є той факт, що цілий ряд вищих навчальних закладів 
пропонує одержання ступенів винятково тільки в сис-
темі дистанційного навчання. Відсоток таких зріс із 
22% коледжів в 1997 р. до 30% в 2000 р.. В основному 
приріст доводиться на державні вищі навчальні закла-
ди, що на нашу думку зв'язано із прагненням скоро-
чення витрат на державну освіту [7].

В 2004 - 2005 навчальному році 62% вищих на-
вчальних закладів країни надало можливість тим, 
яких навчають, отримувати кредити поза університе-
тами використовуючи при навчанні Інтернет, телеба-
чення відео касети, кореспондентські (паперові) кур-
си. З них 88% 2-х річних вищих навчальних закладів 
і 86% 4-х річних державних коледжів. У порівнянні з 
12% 2-х річних і 40% - 4-х річних приватних не комер-
ційних вищих навчальних закладів [9, 10, с.96]

Вищими навчальними закладами США до 2000 
року в процесі професійної підготовки майбутніх фа-
хівців пропонуються наступні типи інформаційних 
технологій: 57% інтерактивне відео; 52% записане 
попередньо відео; 25% двостороннє аудіо і однобічне 
відео і 22% вищих навчальних закладів пропонують 
інформаційні комп'ютерні технології крім Інтернету 
у вигляді електронних підручників, локальних інфор-
маційних спеціалізованих баз навчально-методичних 
матеріалів. На частку інших інформаційних техноло-
гій доводиться менш 14% (аудіо-графіка, презентацій-
ний матеріал, CD-DVD-ROM) [9, c.21]. 

Висновки. 
Використання інформаційних технологій дозволяє 

направляти навчальні матеріали додому, у бібліотеки, 
студентські городки, інші факультети й коледжі. 

В освітньому просторі США 49% відсотків коле-
джів надають можливість навчатися вдома, направля-
ючи навчальні матеріали, 10% направляють навчальні 
матеріали в бібліотеки, 35% на інші факультети, 39% 
у студентські городки вузу, 18% на виробництво (для 
підвищення кваліфікації й перепідготовки) і 6% у ви-
правні установи. 

Впровадження інформаційних технологій в освітньо-
му просторі США відбилося на можливості викладачів 
надавати навчальну інформацію, а студентам одержу-
вати її. Вищі навчальні заклади надають безкоштовний 
телефон, електронну пошту, спілкування он-лайн із ін-
структором по організації навчання - 82% коледжів. 50% 
коледжів надають можливість такого ж спілкування, 
але з викладачем. Забезпечують безкоштовною техніч-
ною підтримкою 63% коледжів. Віддаленим доступом 
до електронних ресурсів бібліотек вищого навчального 
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Таблиця 1 
Відсоток вищих навчальних закладів США, що пропонують курси дистанційного навчання, що збираються 

вводити курси дистанційного навчання в найближчі 3 роки.

Характеристики вищого на-
вчального закладу

Пропонують курси 
дистанційного навчання у вищій 

освіті

Планують ввести курси 
ДН 

в наступні 3 роки

Не пропонують і не 
планують курсів ДН

1995 р.
Всі ВНЗ 33 25 42

Державний 2-річний 58 28 14
Приватний 2-річний 2 14 84
Державний 4- річний 62 23 14
Приватний 4- річний 12 27 61

1997-98 р. р.
Всі ВНЗ 34 20

Державний 2-річний 62 20
Державний 4- річний 78 12
Приватний 4- річний 19 22

2000-01 р. р.
Всі ВНЗ 56 12

Державний 2-річний 90 5
Державний 4- річний 89 3
Приватний 4- річний 40 16

Таблиця 2
Кількість вищих навчальних закладів, що надають дистанційні освітні послуги, 

загальна кількість студентів на дистанційних освітніх курсах

Тип ВНЗ (рівень акредитації, 
форма власності )

Загальна 
кількість Вишів

Кількість вишів, що 
пропонують дистанційні 

освітні курси

Загальна кількість студентів, 
що навчаються на дистанційних 

освітніх курсах (у чол.)
1997–98 р. р.

Всі ВНЗ 5,010 1,680 1,661,000
Державний 2-річний 1,230 760 714,000
Державний 4- річний 610 480 711,000
Приватний 4- річний 2,050 390 222,000

2000–01 р. р.
Всі ВНЗ 4,130 2,320 3,077,000

Державний 2-річний 1,070 960 1,472,000
Державний 4- річний 620 550 945,000
Приватний 4- річний 1,800 710 589,000

закладу 56%. Безкоштовним доступом в Інтернет 53% 
коледжів. Спеціальним співробітником бібліотеки для 
допомоги студентам, що навчаються дистанційно - 45% 
навчальних закладів [5, c.28].

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем використання ін-
формаційний технології в вищій освіті. 
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Анотації:
В статті йдеться про важливість 
цілісності та невід’ємності психіч-
ного та фізичного компонентів у 
стадіях спортивного тренування 
та поглибленого вивчення роз-
витку психіки та моторики вже 
на етапі початкової підготовки 
дівчат - боксерів. Автори вважа-
ють, що значно легше і швидше 
навчити дівчат – боксерів техніки 
і тактики, ніж психологічно готу-
вати їх до змагань. Суть психо-
логічної підготовки спортсменок 
на початковому етапі зводиться 
до спрямування їхньої свідомос-
ті та дій на розв’язання трену-
вальних і змагальних завдань.

Кожевникова Л.К., Бережная Т.И., Мисенко 
В.В. Психологическая подготовка девушек-
боксеров. В статье речь идет о важности 
целостности и неотъемлемости психического 
и физического компонентов в стадиях спор-
тивной тренировки и углубленного изучения 
развития психики и моторики уже на этапе 
начальной подготовки девушек - боксеров. 
Авторы считают, что значительно легче и бы-
стрее научить девушек – боксеров технике 
и тактике, чем психологически готовить их к 
соревнованиям. Психологическая подготовка 
девушек – боксеров осуществляется в резуль-
тате специально организованного педагоги-
ческого процесса суть, которой на начальном 
этапе сводится к направлению их сознания и 
действий на решение тренировочных и сорев-
новательных заданий.

Kozhevnikova L.K., Beregna T.I., Mis-
enko V.V. Psychological education of 
girls-boxers. The article deals with the 
importance of complexness and inter-
connection psychological and physical 
component in stages of sport training and 
advance studying the techniques devel-
opment and movements on the beginning 
educational level of girls - boxers. Authors 
consider that it is considerably easier and 
quick to teach girls – boxers of technique 
and tactic, than psychologically to prepare 
them to competitions. Essence of psycho-
logical preparation of sportswomen on an 
initial stage is taken to direction of their 
consciousness and actions on the deci-
sion of training and competition tasks.

Ключові слова:
бокс, дівчата, фізичні якості, пси-
хічні якості, тренувальний процес.

бокс, девушки, физические качества, психи-
ческие качества, тренировочный процесс.

box, girls, physical abilities, psychological 
abilities, training process.

Психологічна підготовка дівчат – боксерів
Кожевнікова Л.К., Бережна Т.І., Мисенко В.В.

Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського

Вступ. 1

Міжнародний Олімпійський Комітет розглядає пи-
тання про участь жінок у змаганнях з боксу на Олім-
пійських іграх у 2012 році, що відбудуться в Лондоні. У 
зв’язку з цим, щоб не відставати від світових тенденцій 
розвитку аматорського боксу, виникла потреба звернути 
увагу на розвиток жіночого та дівочого боксу в Україні.

 І всі розуміють, що підготовка спортсменів висо-
кого рівня майстерності – процес тривалий та склад-
ний. Фахівці в галузі спорту відмічають, що вже при 
початковому оцінюванні перспективності дівчат, які 
прийшли займатися боксом, необхідно враховувати 
рівень розвитку тих здібностей та якостей, які надалі 
сприятимуть досягненню успіхів у змаганнях. Без пе-
ребільшення можна сказати, що в умовах сучасності 
найвищих вершин може досягти тільки обдарований 
спортсмен з високо розвиненими саме тими психічни-
ми якостями та властивостями від яких в значній мірі 
залежить результат його діяльності [3]. 

Зараз у Положенні про ДЮСШ з’явилися зміни, що 
дозволяють набирати в групи дівчат для занять боксом. 
Хоча багато років тренери тренували дівчат, бажаючих 
займатись боксом, без офіційного дозволу, включаючи 
їх до груп кікбоксінгу або інших східних одноборств. 
Дуже важко знайти дівчину для серйозних занять бок-
сом, яка б мала бойовий характер і високі психічні 
якості. Пройде немало часу, щоб змінити у суспільстві 
відношення до жіночого боксу, який через деякий час 
може стати рівноправним олімпійським видом спорту. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури [2,3,4] вка-
зує на важливість цілісності та невід’ємності психічного 
та фізичного компонентів у стадіях спортивного трену-
вання та вимагає поглибленого вивчення розвитку пси-
хіки та моторики вже на етапі початкової підготовки.

Нажаль в літературі відсутні науково-обґрунтовані 
дані про особливості розвитку та психічних наванта-
жень на жіночий організм під час занять боксом на 
етапі початкового навчання. Велика кількість наукових 
досліджень проведених у боксі пов’язана з розробками 
для чоловіків. Тому саме зараз виникла необхідність 
вивчення психологічної підготовки жінок. 

Робота виконана за планом НДР Миколаївського 
державного університету ім.В.О.Сухомлинського.
1 © Кожевнікова Л.К., Бережна Т.І., Мисенко В.В., 2009

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала у теоретико-методичному об-

ґрунтуванні проблеми розвитку психомоторики у дівчат, 
які займаються боксом, на етапі початкової підготовки. 

Результати дослідження.
Вся техніка боксу являє собою складно координова-

ні рухи. Сучасний бокс в силу своїх специфічних осо-
бливостей висуває досить високі й різноманітні вимоги 
до психічних якостей спортсменів. За даними більшос-
ті вітчизняних тренерів, які працюють з жінками та ді-
вчатами в боксі, визнають психологічну підготовку та 
психологічне виховання одним із найважчих у всьому 
виховно-педагогічному процесі. Вони вважають, що 
значно легше навчити техніко-тактичній майстерності, 
виховати фізичні якості ніж виробити бійцівський ха-
рактер та волю до перемоги. 

Якщо відома мотивація приходу дівчат до секції 
боксу, то тренеру - викладачу необхідно провести тес-
тування, щоб з’ясувати наскільки розвинені у них фі-
зичні та психологічні якості. 

 Проводячи аналіз роботи в групах початкової під-
готовки в ДЮСШ за останні роки, де навчались дівча-
та, ми дійшли висновку, що необхідно проводити від-
бір по двом основним критеріям:
психічні якості;• 
фізичні якості.• 

 Під час планування роботи в тих групах, куди при-
йшли займатися дівчата, необхідно враховувати резуль-
тати тестування та побудувати роботу над розвитком 
тих, чи інших фізичних та психологічних якостей. 
Також необхідно мати на увазі вікові, фізіологічні та 
психічні зміни в жіночому організмі, враховуючи те, 
що дівчата починають формуватися раніше ніж юнаки. 
При цьому більшу частину роботи необхідно направи-
ти на розвиток фізичних якостей дівчат. Заняття в цих 
групах повинні бути різноманітними, застосовувати 
більше ігровий та змагальний методи, при цьому мож-
на вирішити одразу декілька завдань та виховувати смі-
ливість, активність та рішучість. 

Зараз дитячо-юнацькі спортивні школи до груп по-
чаткової підготовки з боксу запрошують для навчання 
дітей з 10 років [5]. Віковий період з 9 до 12 років – 
один із важливих в житті підлітків. Саме в цей період 
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в ньому відбувається значний прогрес як у фізичному 
та і у психічному розвитку [9]. В цьому віці активно 
розвивається ціла низка життєво важливих функцій 
організму. Тренеру-викладачу в групах початкової під-
готовки необхідно методично правильно та педагогіч-
но цілеспрямовано будувати заняття в цьому віці так, 
щоб вони були переважно спрямовані комплексно на 
розвиток психічних та фізичних якостей та не нане-
сли шкоди здоров’ю. В цьому віці, як показують до-
слідження, найбільш активно розвиваються важливі 
для боксу швидкісні якості, покращується латентний 
період реакції та здібність до прояву максимальної 
швидкості, частоти та точності рухів. У 12-14 років 
відмічається збільшення маси м’язів, інтенсивний роз-
виток стрибучості, точності у просторі та координації 
рухів. Тренеру-викладачу необхідно використовувати 
на своїх заняттях ці фізіологічні зміни та спрямовувати 
роботу на вдосконалення цих фізичних якостей. 

 Проводячи аналіз роботи в групах дівчат, ми звер-
нули увагу, що в цей період вони потребують розвитку 
фізичних якостей, а особливо сили, швидкості, коор-
динації рухів і швидкості реакції, що дуже необхідні в 
навчанні у боксі.

Крім цього на етапі початкової підготовки необхідно 
турбуватися про повноцінний розвиток психомоторики 
[3,4]. Дівчата даного віку характеризуються високою 
рухливістю та здібністю до управління власними руха-
ми. Тому разом з базовими вправами з боксу для розви-
тку фізичних якостей та технічної підготовки необхідно 
включати вправи для розвитку вміння диференціювати 
власні рухи за просторово-часовими параметрами. 

Хочемо відмітити, що під час роботи з дівчатами 
виникає багато питань, тому що не всі розроблені ме-
тодики підготовки для юнаків підходять для дівчат. Жі-
ночий організм відрізняється від чоловічого не тільки 
фізіологічно. Ми маємо на увазі психологічні аспекти 
заняття боксом та пов’язане з цим нервове навантажен-
ня під час занять та змагань. 

За фізіологічними даними дівчата випереджають 
однолітків – юнаків в розвитку, але в плані психології, 
відношенні оточуючих, батьків, та й самих тренерів-
викладачів (які частіше за все чоловіки) до занять ді-
вчата в секції боксу ще не підготовлені.

 Тому перед тренером стоїть завдання розвину-
ти їхню фізичну підготовку та надати базу технічних 
навичок у боксі. Хочемо відмітити, що набагато кра-
ще, коли дівчата займаються в групах з юнаками. Між 
ними виникає протиборство, вони хочуть довести свою 
перевагу, силу, спритність, що сприяє підвищенню їх-
ньої працездатності, а також по-новому починають ро-
зуміти себе, сприймати своє «Я» у взаємозв’язку з «Я» 
фізичним, оцінюючи своє місце в соціальній структурі 
(родина, клас, спортивна секція).

 Тренеру-викладачу, який працює з дівчатами-
боксерами, необхідно знати, що при інтенсивному рос-
ті посилюється діяльність залоз внутрішньої секреції, а 
фізіологічні зміни в організмі підвищують збудливість 
нервової системи. Особливо це видно на характері 
дівчат-підлітків. У них різко змінюється настрій, від-
буваються протиріччя в діях та вчинках. 

В дні так званої автономічної менструації (за 1-2 
дні до початку місячних) неприпустимі великі фізичні 
навантаження, в цей час необхідно замінити вправи на 
витривалість на гнучкість. В ці дні у дівчат знижується 
працездатність, вони бувають дратівливими, плакси-

вими, неврівноваженими. Під час менструальної фази 
частота серцевих скорочень і частота дихання часті-
шають, пульсовий тиск зростає, збільшується час від-
новлення цих показників після фізичних навантажень. 
Тренеру-викладачу, який працює з дівчатами, необхід-
но це враховувати та добирати їм менші за обсягом на-
вантаження, бути більш терплячим, переключити їхню 
увагу на інші види діяльності [9]. Також необхідно 
пам’ятати, що дівчатам, які не мають спортивних роз-
рядів, у менструальну та перед менструальну фазу не 
можна приймати участь у змаганнях.

Велика кількість спортивно-педагогічних та 
медико-біологічних досліджень дозволяють сьогод-
ні розробити ефективну методику розвитку фізичних 
якостей з урахуванням статевих, вікових та психічних 
особливостей дівчат для занять боксом. 

Проблеми вивчення психіки, управління нею та ор-
ганізація психологічної підготовки у дівчат-боксерів 
надзвичайно складні та торкаються всіх сторін трену-
вального процесу. Якщо раніше зміст психологічної 
підготовки обмежувався регулюванням передстартових 
станів спортсмена, налаштуванням перед виступом, 
створенням психічної готовності, то на сьогоднішній 
момент завдання психологічної підготовки значно роз-
ширились і пов’язані з розвитком та формуванням, як 
особистості, так і вихованням специфічних якостей, 
розвитком здатності до самоконтролю та саморегуля-
ції. Ці завдання можуть бути з успіхом вирішені лише 
комплексно. 

Тренувальні та змагальні навантаження перено-
сяться значно легше, якщо психічний стан дівчини, що 
займається боксом, підготовлений відповідним чином. 
Необхідно навчити дівчат налаштовуватися на поєдин-
ки, за допомогою яких у них формується так званий 
оптимально бойовий стан. Цю методику, її формування 
детально розробив і описав А.В.Алексєєв [1]. Ураху-
вання цих здібностей під час тренування боксерів до-
зволяє, як свідчить досвід роботи, суттєво підвищити 
ефективність психологічної підготовки дівчат-боксерів 
у боксі. Для того, щоб сформувати бойовий, оптималь-
ний стан необхідно виявити її провідні компоненти 
(фізичну, розумову, емоційну), а також специфічні від-
чуття, що характерні для цього стану. 

Для побудови ефективного процесу тренування ді-
вчат, які займаються боксом, великого значення набуває 
не лише раціональний обсяг їхньої рухової активності, 
але і зміст та її характер. Перевагу слід віддавати при-
родним і доступним видам рухів, із великою різноманіт-
ністю засобів та форм, що дозволить змінювати напрям 
підготовки організму, різнобічно впливати на нього, 
уникати при цьому перевтоми. У процесі формування та 
застосування рухових навичок, якби сильно вони були 
автоматизовані, це буде усвідомленою дією. З цього ми 
можемо зробити висновки, що навчання тим чи іншим 
рухам буде успішним, якщо враховані основні умови 
правильного формування розумових дій та понять.

Традиційна форма навчання на етапі початкової під-
готовки заснована на методі “проб та помилок”. Новачок 
намагається виконати ту чи іншу вправу, а тренер-викладач 
корегує його дію. На це витрачається багато часу, та в ре-
зультаті не завжди вдається оволодіти вправою, що вивча-
ється. В розробленій Б.Я. Гальпериним теорії поетапного 
формування розумових дій було показано, що всяка дія має 
дві частини: виконавчу та орієнтовну, де орієнтовна час-
тина являє собою апарат управління дії як процесом у зо-
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внішньому середовищі, а виконавча частина – реальне ці-
леспрямоване перетворення вихідного матеріалу. Для того 
щоб при навчанні тому чи іншому боксерському прийому, 
на основі орієнтирів повністю було забезпечено вірне ви-
конання, необхідно збудувати систему орієнтирів та довес-
ти їх до свідомості того, хто займається. Для цього під час 
проведення занять необхідно щоб тренер-викладач пояс-
нив та показав вправу, що вивчається, та проконтролював її 
правильне виконання, звертаючи увагу на помилки під час 
виконання. На наступних заняттях необхідно розповісти 
про виконання та виконати вивчені вправи. 

 Протікання психічних процесів визначається ін-
дивідуальними особливостями кожної спортсменки. У 
боксі, як ні в жодному виді спорту, стан психологічної 
підготовленості спортсменок має велике значення, що 
буває вирішальним у двобої.

Розглянемо найважливіші психічні процеси, харак-
терні для боксу в ході тренувань на етапі початкової 
підготовки та участі в змаганнях.

З усіх видів психічних процесів у боксі найважли-
віше сприймання просторово-часових відношень, без 
чого не можливий будь-який аналіз руху і спеціалізо-
вані м’язово-рухливі відчуття. Для навчання у боксі 
необхідні такі види сприймань: відчуття дистанції; від-
чуття часу; орієнтування на рингу; відчуття положення 
тіла; відчуття удару; відчуття свободи рухів; увага.

На етапі початкового навчання до найважливіших пси-
хічних процесів, на які треба звернути увагу тренерам-
викладачам, ми вважаємо, відносяться орієнтування на 
рингу, відчуття положення тіла та увага. Всі інші сприй-
мання можна виховувати у подальшому навчанні.

Розвиток відчуття орієнтування на рингу. Це від-
чуття необхідно для визначення власного положення в 
будь який момент бою відносно його кутів, щоб краще 
провести атакуючі, контратакуючи дії, маневруючи, 
захищаючись, якщо застане суперника в незручному 
становищі. Для вироблення вміння орієнтуватися на 
рингу дається завдання проводити бойові дії в кутах 
та біля канатів і частіше робити виходи звідти. Під час 
проведення тренувальних боїв варто звернути увагу на 
вміння вибирати місце для атак та контратак та орієн-
туватися на рингу. Також треба звернути увагу на пере-
сування у рингу.

Розвиток відчуття положення тіла. Необхідно на-
вчити вимірювати положення бойової стійки обираючи 
найзручнішу позицію для своїх атак, та використовува-
ти зручні положення захисних дій та наступних контр-
атак. Корисно також проводити «бої з тінню» попар-
но з урахуванням положення тіла щодо противника та 
вибору місця дій на рингу. Дівчата краще виконують 
цю вправу, коли роблять її в парі з юнаками. Також для 
розвитку відчуття положення тіла необхідно застосову-
вати спеціалізовані вправи боксу з техніки виконання 
ударів і захистів на місті та під час руху.

Увага – це спрямованість і зосередженість психіч-
ної діяльності на якомусь об’єкті. В боксі необхідне 
вміння максимально зосереджувати свою увагу на од-
ному об’єкті – суперникові. Найважливіші властивості 
уваги, що забезпечують перемогу у боксі, інтенсив-
ність та стійкість

Підтримання високого рівня потребує великих ін-
тенсивних витрат нервової енергії та значно підвищує 
навантаження на психіку. Стійкість уваги виявляється 
в тому, що під час бою, в необхідні моменти, спрямова-
ність всієї психічної діяльності не переключається на 

об’єкти, що відвертають увагу від розв’язання осно-
вного завдання [6,7,8].

В ході навчально-тренувальних занять на етапі по-
чаткової підготовки можна поліпшити увагу, напри-
клад, під час виконання бойових вправ з партнером 
(коли дівчата відпрацьовують ці завдання з юнаками), 
в яких прихована загроза пропустити удар, актив-
но сприяє розвитку інтенсивної та стійкої уваги. При 
цьому кожний хоче нанести точний удар і виникає су-
перництво між ними. Необхідно навчити постійному 
прагненню концентрувати свою увагу на виконання 
навчальних вправ не тільки при роботі в парах, але і 
на приладах. Для кращої мобілізації уваги дівчат необ-
хідно частіше проводити зміну завдань. Перед кожним 
заняттям бажано нагадувати про необхідність уваги під 
час виконання вправ і відключати свою увагу від усьо-
го стороннього.

Психологічна підготовка спортсменки в боксі, як і 
в будь-якому іншому виді спорту, складний і тривалий 
процес. Тренеру-викладачу на початковому етапі підго-
товки дівчат-боксерів необхідно враховувати індивіду-
альні риси характеру, емоції, погляди, їхню працездат-
ність для того, щоб визначити рівень їхньої психічного 
стану взагалі. Проведення тренувань з дівчатами вима-
гає від тренера-викладача великого педагогічного так-
ту, індивідуального підходу, уваги та вмілого застосу-
вання оцінки досягнень.

Висновки. 
З вищевикладеного ми дійшли таких висновків:
1. Для кращої підготовки дівчат у боксі необхідно вра-
ховувати вікові, статеві, індивідуальні психологічні 
та фізичні особливості організму.

2. Сучасна підготовка дівчат-боксерів являє со-
бою багато етапний процес розвитку та форму-
вання результативності з урахуванням загальних 
закономірностей адаптації організму до тренуваль-
них навантажень.
Подальші перспективи наукових розробок будуть 

спрямовані на дослідження індивідуальних властивос-
тей нервової системи – сили, рухливості, стійкості не-
рвових процесів, швидкості обробки інформації у жі-
ночому боксі на різних етапах підготовки.
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Анотації:
У статті розглядаються категорії 
змагань в умовах професіоналіза-
ції легкої атлетики та їх рейтингова 
характеристика. Аналіз рейтингів 
показав, що в легкій атлетиці най-
престижнішими в умовах професіо-
налізації є «багатоденні» змагання: 
Ігри Олімпіад, чемпіонати світу і 
Всесвітній легкоатлетичний фінал. 
По кількості набраних очок «багато-
денні» змагання майже в два рази 
вище за рейтингом, чим «одноден-
ні» змагання, в чотири порівняно зі 
змаганнями «у приміщеннях» і май-
же у вісімнадцять разів порівняно зі 
змаганнями інших категорій.

Козлова Е.К. Категории соревнований 
и их рейтинговая характеристика в 
условиях профессионализации лег-
кой атлетики. В статье рассматриваются 
категории соревнований в условиях про-
фессионализации в легкой атлетике и их 
рейтинговая характеристика. Анализ рей-
тингов показал, что в легкой атлетике са-
мыми престижными в условиях профес-
сионализации являются «многодневные» 
соревнования: Игры Олимпиад, чемпио-
наты мира и Всемирный легкоатлетиче-
ский финал. По количеству набранных 
очков «многодневные» соревнования 
почти в два раза выше, чем «одноднев-
ные», в четыре «в помещениях» и почти 
в восемнадцать раз по сравнению с со-
ревнованиями других категорий.

Kozlova О.K. Categories of competitions 
and their rating description in the 
conditions of professionalization of 
track-and-fi eld. This article examines 
the categories of competitions and their 
rating description under the conditions of 
professionalization in track-and-fi eld. The 
analysis of ratings showed that in track-
and-fi eld the most prestigeos the events 
under the conditions of professionalization 
are «many days» competitions, such as: 
Games of Olympiads, World championship, 
World track-and-fi eld fi nals. As for the 
number of points, the rating of «many 
days» contests to time then the «one day» 
competitions, four times higher that the 
indoor competitions and eighteen times 
then the other categories.

Ключові слова:
категорії змагань, рейтинги, легка 
атлетика, професіоналізація.
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Категорії змагань і їхня рейтингова характеристика 
в умовах професіоналізації легкої атлетики

Козлова О.К.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Вступ. 1

Серйозні соціально-політичні та економічні зміни 
в світі, що відбулися наприкінці 1980-х — на початку 
1990-х років значно вплинули на професіоналізацію 
спорту [1]. Професіоналізація легкої атлетики почала 
розвиватися наприкінці 1980-х років. Закономірності 
її розвитку обумовлені рядом об’єктивних причин. 
Принципи любительського спорту в його традицій-
ному розумінні, покладені в основу Статуту Міжна-
родної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ), 
на яких ґрунтувалося функціонування світової легкої 
атлетики, зайшли у суперечність із реаліями її сучас-
них форм розвитку [4]. ІААФ одна з перших відчула 
цю суперечність. У 1982 р. президентом ІААФ став 
спортивний діяч і бізнесмен з Італії Прімо Небіоло. 
Він закликав легкоатлетичну сім’ю відмовитися від 
так званого любительського спорту у сфері вищих 
досягнень, від дотримання принципів аматорства, що 
фактично не діють, в традиційному його розумінні та 
перейти до комерціалізації під час проведення чемпі-
онатів світу, континентальних, зональних і інших зма-
гань [4]. 

У зв’язку з цим у світовій легкій атлетиці та ІААФ 
було проведено якісні організаційні, структурні та 
правові зміни, що торкнулися Статуту ІААФ, Правил 
ІААФ. Було значно розширено Міжнародний кален-
дар спортивних змагань з легкої атлетики [4]. У 1985 
р. вперше було організовано змагання за персональ-
ними запрошеннями серії Гран Прі ІААФ (Mobil 
Grand Prix IAAF). Запровадження практики продажу 
прав телетрансляцій змагань разом з рекламою стало 
приносити ІААФ прибуток. Легка атлетика стала при-
вабливою для великого бізнесу і телекомпаній. Усі ці 
чинники привели до того, що на ХХІ ст. у легкій атле-
тиці змагання за персональними запрошеннями пере-
важно заповнили спортивні календарі і стали прово-
диться протягом усього року [3]. 
1 © Козлова О.К., 2009

У зв’язку з цим, багато видатних спортсменів по-
чали виступати у великій кількості змагань. Така 
практика часто приводила до зривів і прикрих поразок 
багатьох видатних спортсменів у головних змаганнях 
(Іграх Олімпіад, чемпіонатах світу і Європи) [5, 6]. 
Останніми роками увага світової спортивної еліти, 
організаторів змагань, менеджерів було зосереджена 
на підвищенні видовищності та якості змагань, що 
привело до появи їхніх рейтингів. 

Вивчення рейтингів змагань дає можливість всебіч-
но оцінити якісні і кількісні характеристики різних кате-
горій змагань, що дозволить удосконалювати змагальну 
практику спортсменів високої кваліфікації в умовах про-
фесіоналізації легкої атлетики. Тому вивчення рейтингів 
змагань є актуальним науковим напрямом.

Дослідження виконано згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006–2010 рр.» Міністерства України у 
справах сім'ї, молоді та спорту за темою 2.1.4. «Удо-
сконалення спортивного тренування легкоатлетів на 
етапах багаторічної підготовки» (номер державної ре-
єстрації 0106U010769).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - вдосконалення змагальної 

практики спортсменів високої кваліфікації в умовах 
професіоналізації легкої атлетики шляхом вивчення 
рейтингової системи змагань.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури, документів Міжнародної асоціації легко-
атлетичних федерацій, даних всебічної бази легкої 
атлетики (All-Athletics), інформації світової мережі 
Інтернет.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Нині у легкій атлетиці широкого поширення на-

були рейтинги змагань, які проводяться у12 катего-
ріях (рис. 1). 

В основі оцінки рейтингів змагань лежать наступ-
ні чинники:
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спортивні результати, показані легкоатлетами на • 
змаганнях;
рівень майстерності спортсменів, які брали участь у • 
конкретному змаганні (їхнє положення у світових 
рейтингах, титули — медалісти Ігор Олімпіад і чем-
піонатів світу, світові рекордсмени), незалежно від 
показаних спортивних результатів;
світові рекорди, встановлені у конкретному змаганні.• 
Це дає підстави стверджувати, що рейтингова сис-

тема оцінки змагань, яка склалася в даний час, сприяє 

підвищенню їхньої якості. 
У результаті дослідження було проаналізовано 

рейтинги змагань [2, 5] з легкої атлетики в 12-и кате-
горіях (n=21 600) у період 2001—2009 рр. 

Увагу під час аналізу було акцентовано на «багато-
денних» змаганнях, що займали у рейтингу з 1-го по 
10-те місце у період 2001— 2009 рр. і з 1-го по 3-тє 
місце у всіх інших категоріях у 2009 р. У результаті 
досліджень визначено 10 кращих «багатоденних» зма-
гань ХХІ ст. (табл. 1).

Таблиця 1
Десять кращих змагань у категорії «багатоденні» в 2001—2009 рр.

Місце в 
рейтингу Змагання, рік, місце проведення Кількість 

очок
1 Ігри Олімпіади (2008), Пекін 192 803
2 Ігри Олімпіади (2004), Афіни 191 785
3 чемпіонат світу (2007), Осака 191 194
4 чемпіонат світу (2009), Берлін 191 109
5 чемпіонат світу (2005), Гельсінкі 190 375
6 чемпіонат світу (2003), Париж 190 128
7 чемпіонат світу (2001), Едмонтон 189 244
8 Всесвітній легкоатлетичний фінал (2006), Штутгарт 187 855
9 Всесвітній легкоатлетичний фінал (2005), Монако 187 704
10 Всесвітній легкоатлетичний фінал (2003), Монако 185 172

Рис. 1. Категорії рейтингових змагань

З марафону
(спільні)   

Багатоденні

Шосейні пробігиОдноденні
 (жінкиза запрошенням   

Шосейні пробіги   
 (чоловіки)   

У приміщенні

Категорії
змагань   

Шосейні пробіги
(спільні) З багатоборств   

З марафону   
(жінки)   З видів

З марафону
(чоловіки)   Зі спортивної ходьби   
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Із табл. 1 видно, що 1-ше місце в даній категорії 
займають Ігри Олімпіади (2008) у Пекіні — 192 803 
очка, 2-ге місце — Ігри Олімпіади (2004) в Афінах 
— 191 785 очок, з 3-го по 7-ме місце десятки кращих 
змагань 2001—2009 рр. — чемпіонати світу (від 191 
194 до 189 244 очка). З 8-го по 10-те місце в рейтингу 
в категорії «багатоденні» змагання займає Всесвітній 
легкоатлетичний фінал (від 187 855 до 185 172 очок) 
(див. табл.1). 

У категорії «багатоденні» у 2009 р. на перших 
трьох позиціях розподілилися: ІААФ 12-й чемпіонат 
світу з легкої атлетики (191 109 очок), Всесвітній лег-

коатлетичний фінал ІААФ/ВТБ (185 142 очка); Eugene 
USA Ch. (175 432 очка) (табл. 2).

Наприкінці 1980-х років у легкій атлетиці з'явилися 
змагання за персональними запрошеннями, які у біль-
шості належать до категорії «одноденних».

Аналіз їхнього рейтингу показав, що найпопуляр-
нішими і престижними є змагання серії Золотої ліги і 
Супер Гран Прі. До першої трійки в 2009 р. увійшли: 
Золота ліга ІААФ: «Світовий клас» — 94 544 очка, 
«Золоте свято» —93 350, Супер Гран Прі (Herculis) — 
92 796 очок (табл. 3). 

Популярність змагань категорії «одноденні» обу-

Таблиця 2
Кращі змагання в рейтингу категорії «багатоденні» 2009 р.

Місце Змагання Країна Дата
Кількість 
очок за 
результат

Кількість 
промоційних* 

очок

Кількість 
очок за 
СР

Загальна 
кількість 
очок

1 ІААФ 12-й чемпіонат 
світу з легкої атлетики

Німеччина, 
Берлін

15.08 — 
23.08 175 799 14 950 360 191 109

2 Всесвітній легкоатле-
тичний фінал ІААФ/ВТБ

Греція, 
Салоніки

12.09 — 
13.09 169 322 15 820 — 185 142

3 Eugene USA Ch. США 25.06 — 
28.06 168 757 6 675 — 175 432

Таблиця 3
Рейтинги змагань різних категорій 2009 р. 

Місце Змагання Країна, місто Дата Загальна
кількість очок

«одноденні»

1 Золота ліга ІААФ 
«Світовий клас»

Швейцарія 
Цюріх 28.08.09 94 544

2 Золота ліга ІААФ «Золоте свято» Італія, Рим 11.07.09 93 350
3 Супер Гран При ІААФ «Herculis» Монако, Монако 28.07.09 92 796

«у приміщенні»
1 Кубок Шпаркассен Німеччина, Штутгарт 07.02.09. 45 082

2 Чемпіонат Європи в 
приміщенні Італія, Турин 06.03—08.03.09 44 957

3 Авіва Гран Прі Велика Британія, 
Бірмінгем 21.02.09 44 525

«з видів» 
1 Змагання ЄАА Зірки жердини Україна, Донецьк 15.02.09 10 574
2 35-ті дні метальників Ердгаз Німеччина, Галле 23.05—24.05.09 10 420

3 Кубок Європи з зимових метань Іспанія, Лос-Реалехос 14.03—15.03.09 10 243

«з багатоборств»

1 Виклик ІААФ з багатоборств 
(34th Hypo-Meeting) Австрія, Гетіс 30.05—31.05.09 10 066

2 Декастар Франція, Таленс 19.09—20.09.09 9 920

3 Кубок Європи з багатоборств 
(Супер ліга) Польща, Щецін 27.06—28.06.09 9 674

«зі спортивної ходьби»

1 Фінал Виклику ІААФ зі 
спортивної ходьби Росія, Саранськ 19.09.09 10 323

2 Гран Прі ІААФ зі спортивної 
ходьби (Марш на ринок) Польща, Краків 30.05.09 10 323

3
Гран Прі ІААФ з спортивної 
ходьби (Виклик ІААФ зі 
спортивної ходьби)

Китай, Усі 18.04—19.04.09 10167

Примітки: *— промоційні очки — рівень майстерності, атлетів (їхнє положення в світових рейтингах; 
медалісти Ігор Олімпіад і чемпіонатів світу, світові рекордсмени), які брали участь у змаганні; СР — світові рекорди
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Продовження табл. 3

Місце Змагання Країна, місто Дата
Загальна
кількість 
очок

«з марафону» (спільний)
1 Лондонський марафон Велика Британія, Лондон 26.04.09 10 687
2 Паризький марафон Франція, Париж 05.04.09 10 139

3 Роттердамський марафон Нідерланди, 
Роттердам 05.04.09 10 102

«з марафону» (чоловіки)

1 Лондонський марафон Велика Британія, Лон-
дон 26.04.09 6 658

2 Паризький марафон Франція, Париж 05.04.09 6 425

3 Роттердамський марафон Нідерланди, 
Роттердам 05.04.09 6 397

«з марафону» (жінки)

1 Лондонський марафон Велика Британія, Лон-
дон 26.04.09 6 363

2 Дубайський марафон Об'єднані Арабські 
Емірати, Дубай 16.01.09 5 973

3 Міжнародний жіночий марафон Японія, Осака 25.01.09 5 938
«шосейні пробіги» (спільний)

1 Ras Al Khaimah Міжнародний 
напівмарафон 

Об'єднані Арабські 
Емірати, Дубай 20.02.09 10747

2 Роттердамський напівмарафон Нідерланди, 
Роттердам 13.09.09 10676

3 Лісабонський напівмарафон Португалія,
Лісабон 22.03.09 10152

«шосейні пробіги» (чоловіки)
1 Ras Al Khaimah Міжнародний 

напівмарафон
Об'єднані Арабські 
Емірати, Дубай 20.02.09 6865

2 Роттердамський напівмарафон Нідерланди, 
Роттердам 13.09.09 6829

3 Лісабонський напівмарафон Португалія,
Лісабон 22.03.0 6513

«шосейні пробіги» (жінки)

1 Ras Al Khaimah Міжнародний 
напівмарафон

Об'єднані Арабські 
Емірати, Дубай 20.02.09 6262

2 Амстердамський Dam tot 
Damloop Нідерланди, Амстердам 20.09.09 6197

3 Atlanta Peachtree Road Race США, Атланта 04.07.09 6041

мовлена: значними призовими фондами, системою на-
рахування очок спортсменам за участь в них, якісними 
умовами їх проведення. Варто звернути увагу на тер-
міни проведення цих змагань. Так, Золота ліга ІААФ 
«Світовий клас» проходила після чемпіонату світу в 
Берліні (2009), «Золоте свято» за 5 тижнів, Супер Гран 
Прі ІААФ «Herculis» майже за 3 тижні до цього най-
більшого спортивного форуму (див. табл. 3).

Змагання в «приміщеннях» в 2009 р. у рейтингу 
розташувалися таким чином: на першому місці — Ку-
бок Шпаркассен (45 082 очка); на другому — чемпіо-
нат Європи в приміщенні (44 957 очок); на третьому 
— Авіва Гран Прі (44 525 очок).

У категорії «з видів» кращими в 2009 р. були змаган-
ня: ЄАА Зірки жердини (10 574 очка), 35-ті дні метальни-
ків Ердгаз (10 420 очок), Кубок Європи з зимових метань 
(10 243 очка) (див. табл.3). Змагання, що були на перших 
трьох місцях рейтингу в категоріях «з багатоборств», «зі 
спортивної ходьби», «з марафону» і «шосейних пробі-
гах» (спільний, чоловіки, жінки) наведено в табл. 3.

Найбільшу кількість очок у 2009 р. набрали «ба-

гатоденні» змагання, що увійшли до першої трійки ( 
X = 183 894, S =7 912 очок). За ними в рейтингу роз-
ташувалися змагання: «одноденні» за персональними 
запрошеннями ( X  = 93 563, S =893 очка), «у примі-
щенні» ( X = 44 855, S =292 очка), «шосейні пробі-
ги» ( X =10 525, S =325 очок — спільний), «з видів» ( 
X =10 412, S =166 очок), «марафони» ( X  =10 309, S 
=327 очок — спільний), «зі спортивної ходьби» ( X  
=10 271, S =90 очок) і з «багатоборств» ( X  = 9 887, S 
=198 очок) (див. табл. 3). 

Аналіз рейтингів змагань дає підстави вважати, що 
в легкій атлетиці найпрестижнішими є «багатоденні», 
котрі проводяться в умовах професіоналізації: Ігри 
Олімпіад, чемпіонати світу і Всесвітній легкоатлетич-
ний фінал. Це змагання найвищого рангу порівняно 
з іншими категоріями. Так, за кількістю набраних 
очок «багатоденні» змагання майже в два рази вищі за 
«одноденні», в чотири — порівняно зі змаганнями «у 
приміщеннях» і майже у вісімнадцять разів порівняно 
зі змаганнями інших категорій.

Як показує спортивна практика останніх років, 
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кращі спортсмени світу, які спеціалізуються у різ-
них дисциплінах легкої атлетики, беруть участь у тих 
змаганнях, що займають високі позиції в рейтингу в 
дванадцяти існуючих категоріях. Практика хаотичної 
участі у всіх високооплачуваних змаганнях, що була 
характерною для легкої атлетики 1980—1990-х рр. зни-
зилась. Можна навести безліч прикладів останніх ро-
ків, що наочно демонструють їхню змагальну практику 
в умовах професіоналізації легкої атлетики. Так, 85 % 
переможців і призерів Ігор Олімпіади в Пекіні (2008) і 
чемпіонату світу в Берліні (2009) виступили «в одно-
денних» змаганнях за персональними запрошеннями, 
які входили до першої десятки рейтингу в 2008 і 2009 
рр. Причини, за яких 15 % спортсменів не брали участі 
у конкретних змаганнях, обумовлені різними чинника-
ми. Перші пов'язані з відсутністю виду легкої атлетики 
у програмі змагань. Другі — з ефективністю роботи ме-
неджера (представника спортсмена), який зумів домо-
витися з директорами змагань про участь конкретного 
спортсмена в змаганні й організувати його приїзд, про-
живання і виступ. Треті обумовлені централізованою 
(що існує в окремих країнах) або цілеспрямованою ін-
дивідуальною підготовкою до головних змагань року, 
коли спортсмен навмисно відмовляється від участі в 
конкретному змаганні. Четверті пов'язані з посиленням 
допінг-контролю в легкій атлетиці. 

Останніми роками в легкій атлетиці простежуєть-
ся закономірність участі спортсменів у змаганнях під 
час підготовки до Ігор Олімпіад, чемпіонів світу: чим 
вищий рейтинг змагань тим вищі спортивні результа-
ти і титули спортсменів, які виступають в них. 

Проблема, характерна для останніх десятиліть, що 
спостерігається в умовах професіоналізації легкої ат-
летики, — підвищений інтерес до виступів спортсме-
нів у великій кількості змагань — може бути вирішена 
на основі оптимізації їхньої змагальної практики. Це 
означає, що кількісні показники змагальної діяльності 
повинні перерости в якісні. Тобто легкоатлети мають 
бути орієнтовані на досягнення високих спортивних 
результатів в оптимальній кількості стартів у змаган-
нях із високим рейтингом (якістю) для виходу на пік 
готовності в головних змаганнях року. Світовий до-
свід підготовки спортсменів дає підставу вважати, що 
нині для цього склалися сприятливі передумови. Біль-
шість видатних спортсменів сучасності з успіхом за-
стосовують такій підхід: не виступають у змаганнях, 
що займають низькі позиції в світовому рейтингу, а 
віддають перевагу якісним послугам, котрі надають-
ся організаторами для участі в них. У даному випадку 
йдеться про змагання, що входять до першої десятки 
світового рейтингу кожної з дванадцяти категорій. 

В умовах професіоналізації легкої атлетики під 
час планування участі спортсменів у змаганнях про-
тягом року необхідно враховувати їхні рейтинги, єд-
ність тренувальної і змагальної діяльності у системі 
підготовки. Мета участі спортсмена у конкретних 
змаганнях на різних етапах підготовки протягом року 
повинна відповідати рівню його підготовленості і ви-
рішувати поставлені завдання для виходу на пік го-
товності у головних змаганнях. 

Висновки
Аналіз світового досвіду показав, що 1. 

професіоналізація легкої атлетики сприяла появі 
нових сучасних підходів до оцінки не лише досяг-
нень атлетів, а й змагань різного рангу. Виявлено, 
що рейтинги чисельних змагань, котрі проводяться 
нині у легкій атлетиці, не вивчені, не встановлено 
їхнього впливу на участь спортсменів у змаганнях, 
що спричинило необхідність аналізу і наукового 
обґрунтування цієї проблеми.
Аналіз рейтингів змагань дає підстави вважати, 2. 
що у легкій атлетиці найпрестижнішими в умо-
вах професіоналізації є «багатоденні» змагання: 
Ігри Олімпіад, чемпіонати світу і Всесвітній легко-
атлетичний фінал. Це змагання найвищого рангу 
порівняно з іншими категоріями. За кількістю очок 
«багатоденні» змагання майже в два рази вищі за 
«одноденні», в чотири — порівняно зі змаганнями 
«у приміщеннях» і майже у вісімнадцять разів, чим 
«шосейні пробіги», «змагання з видів», «спортивної 
ходьби» і «багатоборств».
Є підстави вважати, що у зв'язку з великою кількістю 3. 
змагань, які нині проводяться в легкій атлетиці 
на всіх континентах, очевидною є необхідність 
раціонального планування участі атлетів високої 
кваліфікації у змаганнях з урахуванням їхнього 
рейтингу і термінів проведення для виходу на пік 
готовності в головних змаганнях. Під час вибору 
змагань необхідно у системній єдності розглядати 
рейтинг змагання і рівень підготовленості кожного 
конкретного спортсмена.
Подальші перспективи слід пов'язувати із деталь-

ним вивченням виступів спортсменів високої ква-
ліфікації в змаганнях з різним рейтингом в умовах 
професіоналізації легкої атлетики, встановленням 
причинно-наслідкових взаємозв'язків між рейтингом 
змагань і виступом спортсменів у них.
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Анотації:
У статті  розглянута одна із про-
блем, яка виявляється на почат-
ковому етапі навчання плаванню 
студентів, – водобоязнь.  Запропо-
нований проект методики усунен-
ня цієї  проблеми на початковому 
етапі  занять з плавання в рамках 
курсу фізичного виховання під час 
навчання у ВУЗі. У методичному 
проекті основна увага приділена  
підготовці та організації занять 
із студентами, з проблемою 
водобоязні,  спрямованих на її по-
долання та досягнення основної 
мети курсу занять з плавання в 
рамках фізичного виховання в 
процесі навчання у ВУЗі  – навчи-
ти плавати кожного студента.

Корягин В.М., Блавт О.З.,  Цьовх Л.П. 
Водобоязнь студентов, которые учатся 
плавать, и методы её преодоления. В 
статье рассмотрена одна из проблем, ко-
торая обнаруживается на начальном эта-
пе обучения плаванию студентов, – водо-
боязнь.  Предложенный проект методики 
устранения этой проблемы на начальном 
этапе занятий с плавания в рамках курса 
физического воспитания во время учёбы 
в ВУЗе. В методическом проекте основное 
внимание уделено подготовке и организа-
ции занятий со студентами, с проблемой 
водобоязни  и направленного на её прео-
доление и достижение основной цели кур-
са занятий с плавания в рамках физиче-
ского воспитания в процессе учёбы в ВУЗе  
– научить плавать каждого студента.

Koriagin V.М., Blavt О.Z., Tsiovh L.М. 
Students hydrophobia, which are stated 
swimming, and the methods of it over-
coming. This article are carry out with the 
problem, which are shown at the initial level 
of swimming studies of students – hydro-
phobia. The proposed project to overcoming 
this problem at the initial level of swimming 
studies of students in the physical education 
of main course in Height Education Univer-
sity. The main attention of this methodical 
project based on the organization of stu-
dents studies, which have the hydrophobia 
problem. This project are give the possibili-
ties to overcoming and to archiving the main 
aim of this swimming course, based on the 
main course in Height Education University 
– to teach the swimming every students.

Ключові слова:
водобоязнь, плавання, страх, сту-
дент, психологічний бар’єр, вода, 
басейн, ігри на воді.

водобоязнь, плавание, страх, студент, пси-
хологический барьер, вода, бассейн, игры 
на воде.

hydrophobia, swimming, fear, student, psy-
chological barrier, water, pool, water game.

Водобоязнь студентів-початківців, 
які навчаються плавати, та методи її подолання

Корягін В.М., Блавт О.З., Цьовх Л.М.
Національний університет “Львівська політехніка”

Вступ.1

Особливості сучасних умов життя, стрімкий розвиток 
технічного прогресу, модернізація навчальних і трудових 
процесів, різке зростання обсягів інформації, проблеми 
з екологією, перевага шкідливих звичок на противагу 
здоровому способу життя – всі  перелічені фактори 
сучасного життя  негативно впливають на  студентську 
молодь. Навчання у технічному ВУЗі, пов’язане з 
високим рівнем емоційного та інтелектуального 
навантаження, ставить сучасне студентство в ситуацію, 
яка вимагає граничного напруження психіки на 
межі її адаптаційних можливостей. Крім того,  все 
вищесказане супроводжується недостатнім фізичним 
навантаженням.

Парадокс сьогодення полягає, як не дивно, у 
науково-технічному прогресі. Протягом еволюційного 
розвитку людини м’язова діяльність була постійним 
супутником усього її життя. Науково-технічний 
прогрес порушив еволюційно сформовані механізми 
функціонування організму – м’язова діяльність 
і фізичні навантаження поступово були замінені 
технічними пристроями та обладнанням. Умови життя 
та навчання сучасних студентів докорінно змінилися.  
Вони вступили у протиріччя з біологічними потребами  
молодого організму, який ще перебуває в періоді 
встановлення та кінцевого формування [ 1 ]. 

Вітчизняною та світовою наукою накопичено ве-
ликий досвід  [ 2- 5 ], який підтверджує необхідність 
систематичних занять фізичними вправами з метою 
покращення стану здоров’я, підвищення  стійкості 
та працездатності організму. Оскільки здоров’я нації 
було і залишається найвищою гуманітарною цінніс-
тю суспільства, передумовою стійкого і впевненого 
розвитку держави, належний рівень здоров’я та спор-
тивного розвитку студентської молоді є необхідною 
передумовою державного добробуту і важливим по-
казником розвитку суспільства.

1 © Корягін В.М., Блавт О.З., Цьовх Л.М., 2009

 Аналіз стану здоров’я студентів, які навчають-
ся у  НУ « Львівська Політехніка «, свідчить про те, 
що з кожним роком кількість студентів, які за станом 
здоров’я віднесені до спеціального навчального від-
ділення, збільшується. Так, якщо студенти з певними 
захворюваннями на початку 2007-2008 навчального 
року  становили 15 % від загальної кількості першо-
курсників, то на початку 2008-2009 – 17, 5 %. 

Здоров’я сучасного студентства,  що погіршується, 
диктує необхідність зайнятися цією проблемою невід-
кладно. На сучасному етапі розвитку нашого суспіль-
ства однією з актуальних проблем є пошук дійових 
чинників оздоровчого впливу на студентську молодь. 
Окрім того, в умовах якісного перетворення всіх сто-
рін життя зростають вимоги до фізичної підготовле-
ності.  Кожен ВУЗ має на меті гармонійний розвиток 
особистості студентів, що неможливо без підтримки і 
покращення здоров’я та піклування про задоволення 
спортивних зацікавлень. Саме вища школа є останнім 
кроком майбутніх фахівців до самостійної життєді-
яльності, і саме це покладає на них велику відпові-
дальність за стан здоров’я та рівень фізичної підго-
товленості студентів.  

Одним із засобів  зменшення негативного впливу 
вищевказаних факторів, а також дійовим чинником 
збереження здоров’я та покращення фізичної підго-
товленості  під час навчання у  ВУЗі є заняття плаван-
ням у системі фізичного виховання. Як ефективний 
дієвий засіб плавання включене до програми з фізич-
ного виховання студентів  у ВНЗ України.

Саме фізичне виховання, а зокрема плавання, най-
краще сприяє формуванню здорового способу життя, 
є дійовим засобом підтримки спортивної форми, яка 
є певним іміджем студентів,  є важливим фактором 
гармонійного розвитку та самореалізації, засобом 
укріплення та загартування здоров’я (зокрема незапе-
речною є перевага плавання для студентів з особливи-
ми фізичними потребами, які за станом здоров’я на-
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лежать до спеціальних медичних груп). Специфічна 
особливість плавання полягає у руховій активності у 
водному середовищі, в результаті чого організм зазнає 
подвійної дії: з одного боку на нього впливають фізич-
ні вправи, а з іншого – властивості води ( вологість, 
тиск, температура ).  

 Плавання є найбільш гармонійним та естетичним 
фізичним навантаженням. Не перевантажуючи орга-
нізм, плавання різнобічно впливає на нього. Воно є 
потужним засобом підвищення тренованості серцево-
судинної і дихальної систем, стимулятором діяльності 
шлунково-кишкового тракту, обміну речовин. Фізичні 
навантаження проходять в умовах, що знімають гра-
вітаційні сили, звільняють хребет від осьового на-
вантаження, тим самим сприяючи корекції опорно-
рухового апарату. Водночас безопірна підтримка і 
просування тіла у воді вимагають значного м’язового 
зусилля для подолання опору водного середовища, що 
добре розвиває м’язову систему [ 6- 9 ]. Плавання є 
видом фізичних вправ, який не має  жодних побічних 
ефектів:  займаючись плаванням неможливо отримати 
травму і водночас відбувається вдосконалення всього 
організму.

В системі фізичного виховання ВУЗу плавання 
представлене як масовий засіб різностороннього фі-
зичного виховання, засіб оздоровлення, активного 
відпочинку студентів  та життєво необхідний навик, 
оволодіти яким повинен кожен студент. 

На основі аналізу й узагальнення літературних 
даних [ 2, 5, 10-15 ]  та практичного досвіду виникає 
можливість подальшого вивчення та обґрунтування 
використання занять з плавання як інноваційної мето-
дики занять з фізичного виховання в режимі курсового 
навчання у  ВУЗі. Для практичних занять з плавання 
на кожному курсі створюються навчальні відділення: 
підготовче, спеціальне та спортивного вдосконалення.  
Розподіл студентів по навчальних відділеннях здійсню-
ється на початку навчального року з урахуванням стану 
здоров’я, фізичної та спортивної підготовленості, осо-
бистого бажання студентів [ 15 ].  У своїй роботі ми 
розглядаємо роботу зі студентами-новачками, які не во-
лодіють навичками плавання та зараховані у підготовче 
відділення. Зараз все актуальнішими стають питання, 
які пов’язані з удосконаленням методики саме масово-
го початкового навчання плаванню, а також вирішення 
тих проблем, які при цьому виникають.

З досвіду впровадження занять з плавання в про-
цесі занять фізичним вихованням у НУ  «Львівська 
політехніка « ми зауважили, що існує досить вели-
кий процент студентів ( 40 % ), які не вміють плава-
ти, оскільки мають страх перед водою ( водобоязнь ). 
Страх – це один з видів емоцій, який виникає як ре-
акція на появу реальної чи уявної небезпеки. Почуття 
страху є захисною реакцією організму, сигналом не-
безпеки. При цьому різко погіршується координація 
рухів, втрачається контроль, порушується  діяльність 
ЦНС, може настати різке гальмування всіх реакцій 
– психічних і рухових. Це є природна реакція, і вона 
властива кожній нормальній людині  [ 16 ].   Коли осо-
ба, що не вміє плавати потрапляє  у воду, вона опиня-
ється у нестандартній ситуації,  до того ж  небезпеч-
ній для життя. Саме тому людину  опановує сильний 
страх на підсвідомому рівні. 

Результати опитування студентів групи початко-
вого навчання плаванню НУ « Львівська Політехні-
ка « показали, що водобоязнь може виникнути ще до 
початку навчання плаванням: студент знає, що люди 
тонуть, або був свідком нещасного випадку на воді, 
або мав застереження від рідних, знайомих ( свого 
часу мама застерігала:  Не входь у воду, потонеш « 
). В окремих випадках зустрічаються студенти, які 
зазнали небезпеки потонути, тобто мають негатив-
ний досвід спілкування з водою. Водобоязнь може 
виникнути і  під час навчання плавання в результаті 
неприємних відчуттів від попадання води до очей та 
дихальних шляхів. Наслідком вищевказаних факторів 
є стійка негативна асоціація, що робить цю категорію 
студентів аутсайдерами  у заняттях плаванням.

У зв’язку з наявністю такої категорії студентів ви-
никає необхідність вирішення цього питання в умо-
вах ВУЗу. Через те, що заняття плаванням в процесі 
курсового навчання у ВУЗі має прямий зв’язок із Дер-
жавною цільовою комплексною програмою « Фізичне 
виховання – здоров’я нації «, пунктом 85: « Розробити 
фізкультурно-оздоровчі програми для різних вікових 
груп населення «, навчання плаванню передбачене 
програмою кафедри фізичного виховання.

Робота виконана згідно із планом  НДР Національ-
ного Університету « Львівська політехніка «.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даної роботи: розробка проекту методики 

подолання фактору страху перед водою  студентів-
початківців, які навчаються плавати.

Завдання дослідження:
З’ясувати загальну методику подолання страху пе-

ред водою початківців.
Проаналізувати форми боротьби з гідрофобією та 

організацію її впливу на групу студентів групи почат-
кового навчання плаванню.

Методи дослідження:
Аналіз літературних джерел щодо проблеми водо-

боязні студентів, які навчаються плавати.
Якісний аналіз емпіричних даних щодо причин ви-

никнення водобоязні, отриманих при опитуваннях та 
анкетуваннях. 

Об’єктом дослідження є студенти, які не вміють 
плавати та страждають водобоязню.

Результати дослідження.
Опис форм і прийомів подолання водобоязні у  

студентів-початківців не відображено у спеціальній 
літературі [ 5, 10-14 ], хоча має першочергове значення 
для підвищення ефективності початкового навчання 
плаванню. Не вирішуються ці завдання і практиками. 
Дані досліджень роботи ДЮСШ країни і проведений 
ряд спостережень показали, що зазвичай, боязливих 
дітей відчисляють з підготовчих груп ДЮСШ. Якщо 
в ДЮСШ такий стан може бути виправданий їхнім 
завданням – підготовкою юних майстрів плавання з 
найбільш обдарованих учнів, - то у вищих учбових 
закладах це неприпустимо, оскільки завдання викла-
дача – навчити плавати всіх студентів, незалежно від 
їхніх можливостей, відношення до курсу навчання, 
їхнього настрою і т. д.

В спеціальній літературі по навчанню плаванню 
[ 6, 7, 10-14 ], переважна більшість робіт присвя-
чена морально-вольовій підготовці. Питання щодо  
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психологічної готовності, складовою частиною якої 
є відсутність страху перед водою при початковому 
навчанні плаванню, згадується лише в деяких пра-
цях [ 8, 9, 17-19 ]. Отже, можна відмітити, що методи 
та засоби подолання страху перед водою під час на-
вчання плаванню студентів в умовах  ВУЗу розробле-
ні недостатньо.

Під час розробки методики подолання водобоязні 
студентів, які не вміють плавати, в ході початкового 
навчання ставились такі завдання:
Визначити основні психологічні фактори, які зумов-• 
люють страх перед водою і такий спосіб, перешкод-
жають навчанню плаванню.
Визначити причини їхньої появи.• 
Розробити методичні прийоми, які дозволяють пе-• 
ребороти гідрофобію в групі студентів-початківців.
Поставлені завдання вирішувались шляхом аналі-

зу записів ведених спостережень, бесід,  анкетування 
викладачів ВУЗу з плавання, які проводять початкове 
навчання студентів.

Аналіз був проведений за наступними основними 
напрямками:
1. Визначення характеру неприємних відчуттів тих, 
хто не вміє плавати, в період їхнього пристосування 
до води.

2. Вияв психологічних факторів, які заважають навчи-
тися плавати групі студентів.
По питанню визначення характеру неприємних 

відчуттів у  доступній нам спеціальній літературі  іс-
нують суперечливі вказівки. Відомо, що при занурен-
ні у воду, в очі, вуха, ніс і рот зазвичай потрапляє вода. 
Деякі автори [ 8, 9, 17-22 ] відзначають, що відчуття,  
які при цьому виникають, неприємні і часто болісні. 
Інші автори [ 6, 7, 11, 14 ] ігнорують цей факт, хоча 
наявність цих відчуттів гальмує навчання і ще біль-
ше посилює страх до води. Аналізуючи опитування , 
можна сказати, що  неприємні та болісні відчуття, які 
виникають при контакті з водою настільки сильні, що 
деякі студенти пам’ятають їх з дитячого віку, чим і зу-
мовлене небажання вчитися далі.

Щодо  причин негативних психологічних факто-
рів ( негативні настрої, невірні уявлення і поняття про 
процес навчання, пов’язані з водобоязню ), які можуть 
панувати у групі новачків, та бути завадою під час по-
чаткового навчання, то для їх подолання пропонуємо  
використовувати форми психологічного впливу  - на-
віювання, запевнення, наочні приклади. Користуючись  
вищевказаними прийомами, створюється позитивний 
психологічний стан у групі студентів-початківців,  пе-
реконання в тому, що страх перед водою можна подо-
лати і плавати може навчитись кожен, оскільки це жит-
тєво необхідна навичка, якою повинен володіти кожен, 
і для цього не потрібно  мати якісь особливі здібності.

Визначальною особливістю занять з плавання є те, 
що рухи виконуються в іншому середовищі та в не-
звичному горизонтальному безопорному положенні 
тіла. Саме цими чинниками і зумовлюються основні 
психологічні фактори, які зумовлюють водобоязнь і 
як наслідок небажання навчитися плавати. Внаслідок 
проведеного опитування були виявлено таке:
Думка про те, що вода – це безопорний стан, темна • 
невідомість ( незрозуміло що там, оскільки нічого 
не видно ), в результаті чого виникає загальне хви-

лювання, зумовлене страхом перед невідомим ото-
ченням.
Дискомфорт від відчуття прохолодної води та по-• 
трапляння її у вуха, ніс та очі.
Страх перед втратою рівноваги, падіння, втрати • 
опори.
Детальна  систематизація  факторів,  які виклика-

ють водобоязнь, і, як наслідок, стрес при початковому 
навчанні плаванню, а також запропоновані методи бо-
ротьби зі стресом  наведені в таблиці  1.

На основі спостережень за групою студентів-
новачків були зроблені висновки про те, що водобо-
язнь значно ускладнює навчання, а у багатьох воно 
взагалі відсутнє. Страх перешкоджає навчанню. Сту-
денти,  вперше прийшовши у басейн на заняття,  по-
чувають себе невпевнено, скуто, рухи погано коорди-
новані, хаотичні, м’язи напружені.  Вода не терпить 
напруги – необхідно щоб новачки перебували у роз-
слабленому стані. Перевага у подоланні студентами 
почуття страху перед дітьми полягає в тому, що вони 
можуть розслабитись свідомо, на відміну від дитини. 
В міру подолання почуття водобоязні,  новачки по-
чинають почувати себе вільно та невимушено, що і 
сприяє процесу навчання. 

Зробивши висновки з отриманих даних, ми пропо-
нуємо такі методичні прийоми на початковому етапі 
навчання плаванню,  спрямовані на  подолання водо-
боязні студентів-початківців:
Студентів, які страждають водобоязню, слід 1. 
об’єднати для навчання у групи по 6-8 осіб.
До початку занять у воді проводиться підготовче 2. 
методичне заняття спрямоване на роз’яснення самої 
проблеми страху, мета якого – подолання негатив-
них настроїв усією групою та підготовка свідомого 
відношення студентів до процесу навчання.
Перший урок у воді повинен переконати студентів 3. 
у безпеці занять та навіяти впевненість успішного 
навчання, викликати довіру до \викладача. Для 
цього необхідно провести лекцію з демонстрацією 
окремих вправ, які ознайомлять студентів із 
закономірностями взаємодії тіла з водним середо-
вищем.
Кожне заняття необхідно розпочинати на суші з на-4. 
гадування правил поведінки у басейні (вхід та вихід 
із басейну тільки за дозволом викладача, ознайом-
лення зі спеціальними командами), а також прово-
диться демонстрація вправ, які будуть вивчатись 
у воді ( вивчення рухів плавця на суші є хорошою 
психологічною підготовкою ).
Рекомендуємо на початку заняття озвучити весь 5. 
план заняття до кінця. Тоді студенти переходять 
від виконання однієї вправи до іншої, переборюю-
чи страх, з наближенням до кінця заняття настрій у 
них буде покращуватись від усвідомлення викона-
них завдань.
На першому етапі навчання плаванню 6. 
використовується комплекс підготовчих вправ для 
освоєння з водою,  за допомогою яких відбувається 
ознайомлення студентів-початківців з властивостя-
ми води, навчання видихів у воду, виконання про-
стих плавальних рухів.
Особливу увагу звертаємо на обов’язковий інди-
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відуальний підхід до кожного студента, адже скільки 
студентів, стільки і страхів. Важливо проводити заняття 
в такий спосіб, щоб у студентів існувала віра в те, що 
страх бути подоланий, і кожен може оволодіти навичка-
ми плавання. Необхідно  щоб сам студент бажав позбу-
тися власного страху. Викладач,  своєю чергою, повинен 
вселяти віру студента в себе, виявляти терпіння та ви-
тримку. Найважливішим у зміцненні  бажання оволодіти 
навичками плавання   є успіхи студента у занятті.

Першочерговим  завданням у подоланні страху, 
з’являється при  навчанні плаванню, є необхідність 
привчити студента до води, в результаті чого повинне 
з’явитися вміння орієнтуватися в незвичних умовах 
водного середовища і, як наслідок, впевненість у своїх 
силах. Подолання психологічного бар’єру перед водою 
та фізичної скутості є основним  на шляху до  зникнен-
ня стійкої негативної асоціації до перебування у воді.

 Проте у випадках, коли студент не може подолати 
відчуття страху перед водою,  важливо не наполягати.  
Дайте  йому можливість посидіти на лавці, подиви-
тись, як плавають інші. За певний час він сам збагне, 
що це не так страшно. 

Усі вправи для початкового навчання плаванню 
повинні підбиратись у відповідності з дидактичними 
принципами свідомого навчання студента. При цьо-
му студентів необхідно переконати в тому, що вміння 
плавати – це життєво необхідна навичка, яка є переду-
мовою безпеки їхнього життя. 

Викладачу слід врахувати, що такі фактори, як за-
критість приміщення, наявність душу, роздягальні, 
обладнаного спуску у воду, комфортної температури 
повітря і води, відома глибина, прозорість води, мож-
ливість триматися за край басейну або доріжки по-
зитивно впливають на психологічний стан студентів-
початківців, особливо на перших заняттях [ 22 ].

Під час початкового навчання студентів, які страж-
дають водобоязню, викладачу необхідні помічники, 
які мають необхідний досвід роботи. Для них є необ-
хідним: вміння плавати, вміння надавати першу ме-
дичну допомогу, бути комунікабельними та психічно 
врівноваженими.  Постійне відчуття присутності ком-
петентної особи поруч допоможе студенту подолати 
психологічний бар’єр страху. Недогляд за студентом  
групи початківців може звести нанівець увесь процес 
навчання, викликати психологічний стрес, спричини-

ти негативну дію на навчання цілої групи[  22 ].
Для більш успішного початкового навчання реко-

мендується тимчасово  включити в групу студентів-
початківців одного студента, який володіє навичками 
плавання, при цьому ніхто в групі не повинен про це 
знати. За його допомогою виконуються найскладніші 
вправи, що передбачає виховання сміливості та впев-
неності в своїх силах у інших членів групи.

Не менш важливим чинником подолання психо-
логічного бар’єру водобоязні є використання пев-
них елементів плавального спорядження.  Це може 
бути маска, плавальні окуляри, затискач для носа, 
внаслідок чого вода не буде потрапляти в ніс та очі, 
з’явиться можливість бачити під водою так само, як і 
на поверхні. В такий спосіб  буде усунуто дискомфорт, 
який виникає при зануренні у воду. Також рекоменду-
ється використання вправ із плавальними дошками 
та м’ячами. На початку занять викладачеві необхідно 
ознайомити студентів правилами користування споря-
дженням, перевірити ступінь підготовки для кожного 
студента [ 22 ]. У надто складних випадках  водобо-
язні рекомендуємо при перших контактах студента з 
водою  використовувати спеціальні нагрудні пояси, 
які використовуються у роботі з дітьми.

Особливу увагу хочеться звернути на користь  рух-
ливих ігор на воді [ 8, 9, 20]. У випадку правильно-
го застосування  ігри на воді є дійовим привчанням 
початківців до водного середовища, подолання гід-
рофобії та розвитком багатьох важливих якостей та 
навичок ( спритності,  швидкості реакції  тощо ).    Ви-
користання ігор на початковому етапі навчання,  допо-
магає студентам здолати страх перед водою та сприяє 
залученню їх до занять плаванням.

Використовуючи ігри викладач повинен подбати 
про те, щоб вони були цікавими та захоплюючими, а 
також відповідали фізичній підготовленості студентів.

В процесі гри емоційне збудження, яке при цьому 
виникає, а також елементи  безпосередності  є саме 
тими чинниками, які  знімають психологічне напру-
ження, зумовлюють переборення почуття страху, нія-
ковості, невпевненості у силах та допомагають  осво-
єнню у  водному середовищі.   Для досягнення цієї 
мети, використовуються прості безсюжетні ігри, які   
не потребують попереднього пояснення. Ігри рекомен-
дується включати в кінці основної частини заняття або 

Таблиця  1.
Систематизація  факторів,  які викликають водобоязнь

Фактор, який викликає стрес Методи подолання стресу
Страх перед незнайомим оточенням Створення позитивного настрою в групі. Повна та 

зрозуміла інформація про заняття.
Невідповідний плавальний костюм, взуття. 
Відсутність допоміжних засобів

 Попередня підготовка до заняття та перевірка безпосе-
редньо перед заняттям.  

Відсутність навику входження у воду Постійний контроль з боку викладача та допоміжних 
осіб, які здійснюють страхування на бортику та у воді.

Неприємні відчуття від контакту з холодною 
водою 

Постійне підтримання оптимального рівня рухової 
активності протягом заняття.

 Страх перед втратою опори та падінням Контроль викладача та безпосередня підтримка 
помічників.

Потрапляння води в обличчя Використання спеціальних вправ для звикання з води та 
занурення обличчя у воду.

Потрапляння води в очі чи ніс Використання окулярів та затискачів для носа.
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в заключній, на мілкій частині басейну. Викладач сам 
може придумувати ігри, які дозволять виконати най-
простіші плавальні рухи та вправи. Окрім того, ігри 
застосовуються для повторення та вдосконалення ра-
ніше вивчених плавальних вправ. Насамперед вправа 
повинна бути засвоєна, тільки після цього вона може 
стати базою для гри. 

Основу методики початкового навчання плаван-
ню  студентів, які страждають водобоязню, є вправи 
по освоєнню з водою, які виконуються паралельно – 
на мілкій і на глибокій частині басейну. Освоюються 
вправи у двох положеннях – у вертикальному, а в по-
дальшому у горизонтальному. В першу чергу застосо-
вуються найлегші та найдоступніші вправи і рухи,  які 
поступово ускладнюються. Досвід, отриманий при ви-
конанні простих рухів у воді стає фундаментом і кри-
терієм того, що студент може переходити до складні-
ших рухів.  Отже,  всі вправи початкового навчання за 
умов водобоязні повинні підбиратись з дотриманням 
дидактичних принципів свідомості та поступовості, 
які реалізуються через поступове зменшення опори та 
занурення під поверхню води. При цьому всі вправи 
слід виконувати із затримкою дихання після вдиху. Це 
сприяє збільшенню плавучості тіла і дає можливість 
студенту відчути себе легшим за воду для утримання 
на її поверхні [ 23 ].

Підготовчі вправи для подолання страху перед во-
дою можна поділити так:
Вправи для ознайомлення з властивостями води – • 
температура, опір, щільність. Навчання вмінню « 
опиратись « на воду.
Занурення у воду з головою та розплющенням очей: • 
ці вправи спрямовані на усунення інстинктивного 
страху перед водою. Освоєння вправ цієї групи дає 
змогу здобути навичку орієнтування у воді.
Окрім спеціальних плавальних вправ у методику 

подолання водобоязні ми включили комплекс вправ 
аква-аеробіки,  водної йоги та шейпінгу. Музичний 
супровід,  висока емоційність, новизна сприяють під-
вищенню зацікавленості студентів  заняттями з пла-
вання та усуненню психологічного бар’єру під час 
контакту з водою  [ 24 ]. 

Запропонована методика подолання водобоязні 
була випробувана нами на групі студентів. Група була 
утворена на основі проведеного опитування із студен-
тів, які не вміють плавати та страждають водобоязню. 
В результаті вже на перших заняттях, коли вирішують-
ся завдання по освоєнню студентів з водою, ми дося-
гли довіри  групи студентів до такого методу навчання 
плаванню. Після проведення 5-6 занять, практично всі 
студенти подолали  почуття водобоязні та набули впев-
неності в своїх силах, що є першочерговим завданням у 
боротьбі з проблемою страху перед водою.

Висновки:
Водобоязнь  – один із найпоширеніших  різнови-

дів людських страхів, який є серйозною перешкодою 
до оволодіння навичками плавання. Нами запропо-
нований методичний проект для роботи у групах 
студентів-початківців, які навчаються плавати та 
страждають водобоязню, який базується на засадах 
психологічного впливу на свідомість кожного студен-
та а також використання інноваційних методик  під 
час занять плаванням. Використовуючи ці методич-

ні вказівки для усунення такого виду страху, можна 
значно полегшити процес початкового навчання пла-
ванню,   створюючи тим самим  можливість навчання 
плаванню кожного студента ВУЗу.

Отримані дані дають змогу  використовувати   ме-
тодичні вказівки  в навчальному процесі занять з пла-
вання   для вдосконалення курсу « Фізичне виховання 
« у ВУЗі та визначити подальші перспективи дослі-
джень у цій галузі знань.

Доцільно проводити подальші дослідження опти-
мізації учбового процесу на заняттях з плавання як 
у рамках урочних форм фізичного виховання так і в 
позаурочний час під час заліково-екзаменаційних се-
сій та канікул у формі  « груп за інтересами«. Дослі-
дження оздоровчого впливу занять з плавання студен-
тів під час навчання у ВУЗі,  дають можливість більш 
цілеспрямовано вирішити питання зміцнення стану 
здоров’я  студентства в умовах сучасного життя.
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Комплексна фізична реабілітація 
вертебро-вісцеральних синдромів нижньогрудного 

та верхньопоперекового остеохондрозу
Котелевський В.І. 

Сумський державний педагогічний університет 

Анотації:
Представлена програма комп-
лексного застосування психо-
корекції, лікувального масажу, 
вертебральної та вісцеральної 
мануальної терапії в реабіліта-
ції хворих. Програма здійснює 
лікувальний психологічний та 
механічний вплив на організм 
людини. Це максимально відпо-
відає етапам патогенезу даного 
захворювання. Розглянуто дані 
клінічного обстеження функціо-
нального стану хребта та стану 
внутрішніх органів пацієнтів. До-
ведена доцільність використан-
ня комбінованої вертебральної і 
вісцеральної мануальної терапії.

Котелевский В.И. Комплексное примене-
ние лечебного массажа, мануальной те-
рапии и психокоррекции в реабилитации 
больных остеохондрозом поясничного 
отдела позвоночника. Представлена про-
грамма комплексного применения психокор-
рекции, лечебного массажа, вертебральной и 
висцеральной мануальной терапии в реаби-
литации больных. Программа осуществляет 
лечебное психологическое и механическое 
влияние на организм человека. Это макси-
мально отвечает этапам патогенеза данного 
заболевания. Рассмотрены данные клиниче-
ского обследования функционального состоя-
ния позвоночника и состояния внутренних ор-
ганов пациентов. Доказана целесообразность 
использования комбинированной вертебраль-
ной и висцеральной мануальной терапии.

Kotelevsky V.I. Complex physical re-
habilitation of vertebral-visceral syn-
droms lower thoracic and upper lum-
bar departments of a vertebral column. 
The program of complex application of 
psychological correction, medical mas-
sage, vertebral and visceral manipulation 
is presented to aftertreatments ill. The 
program realizes medical psychological 
and mechanic effect on an organism of 
the person. It as much as possible an-
swers stages of a pathogeny of the giv-
en disease. Datas of clinical survey of a 
functional condition of a backbone and a 
condition of domestic organs of patients 
are construed. The expediency of use of 
combined vertebral and visceral manipu-
lation is proved.

Ключові слова:
хребет, масаж, мануальна тера-
пія, реабілітація, остеохондроз.

позвоночник, массаж, реабилитация, остео-
хондроз.

vertebral column, massage, rehabilita-
tion, osteochondrosis.

Вступ.1

Вдосконалення методів фізичної реабілітації хво-
рих із неврологічними проявами вертебрального 
остеохондрозу, що характеризується великою поши-
реністю і втратами працездатності, належить до прі-
оритетних проблем сучасної реабілітології [8, 9, 10]. 
Певними особливостями відрізняється надання реа-
білітаційної допомоги при вертебро-вісцеральному 
синдромі [2, 7, 8]. Це перш за все пов’язано з різно-
маніттям патогенетичних аспектів цієї патології. 

З одного боку, ми повинні враховувати стресовий 
чинник у виникненні вертебрального остеохондрозу, з 
іншого – біомеханічні навантаження, що здійснюють 
вплив на хребет людини. При цьому одним із найваж-
ливіших аспектів захворювання виступає наявність як 
вертебро-вісцеральних, так і вісцеро-ветребральних 
взаємин [2, 4, 8]. Дистрофічні зміни в хребті, що ве-
дуть до порушень його біомеханіки, можуть стати 
патогенними факторами в розвитку відбитих рефлек-
торних синдромів із залученням у патофізіологічне 
«хибне» коло внутрішніх органів. Патобіомеханічні 
зміни опорно-зв'язкового апарату органів у формі вко-
рочення або розслаблення зв'язок призводять різною 
мірою до порушення синтопії, скелетотопії внутріш-
ніх органів; обмеженню їхніх пасивних зсувів і ре-
гулярно повторюваних коливань, що відбуваються з 
певною послідовністю, частотою й у певній площині, 
тобто так званого «вісцерального ритму» [1, 5]. Такі 
патобіомеханічні ситуації є джерелом формування па-
тологічної іритації рецепторів, що у свою чергу буде 
сприяти поступовій появі й посиленню проявів верте-
брального больового синдрому.

Проте в літературі зустрічається недостатньо дослі-
джень, що визначають принципи й тактику комплек-
сної реабілітації хворих на цю патологію. Основною 
гіпотезою нашого дослідження стала думка про те, що 
сумісне застосування лікувального масажу, вертебраль-
ної та вісцеральної мануальної терапії та психокорекції 

1 © Котелевський В.І., 2009

має підвищити ефективність фізичної реабілітації хво-
рих із вертебро-абдомінальним синдромом, позитивно 
впливатиме на функціональний стан хребта.

Досліджування здійснювалось згідно з планом НДР 
Сумського державного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження визначено обґрунтування 

принципів, тактики й показань до комплексного засто-
сування психокорекції, лікувального масажу та верте-
бральної та вісцеральної мануальної терапії при реф-
лекторних вертебро-абдомінальних синдромах. Для 
досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:
Виявити особливості функціонального стану • 
хребта при рефлекторних синдромах вертебро-
вісцерального порушення й оцінити вплив різнома-
нітних методів психокорекції, лікувального масажу 
та мануальної терапії при рефлекторних вертебро-
абдомінальних синдромах. 
 Проаналізувати й удосконалити методики корекції • 
патобіомеханічних змін хребта нижньогрудного й 
поперекового рівня й нейрорефлекторно пов'язаних 
з ним внутрішніх органів черевної порожнини за 
допомогою комплексного застосування методик 
психокорекції, лікувального масажу, вертебральної 
та вісцеральної мануальної терапії.
Оцінити ефективність комплексного застосування пси-• 
хокорекції, лікувального масажу та мануальної терапії 
при рефлекторних вертебро-абдомінальних синдромах.
Методи дослідження. Для вирішення поставленої 

мети й завдань використані клінічний неврологічний, 
рентгенологічний методи дослідження, мануальне 
тестування, а також статистичні дослідження. 

Нами було вивчено 45 хворих з вертебро-
абдомінальними больовими синдромами. У групі об-
стежуємих превалював вертебро-гастральний сидром 
(72%). Пацієнти були розподілені на групу основного 
спостереження й групу контрольного спостережен-
ня. Основну групу хворих становили 22 пацієнти з 
вертебро-вісцеральними синдромами, які супрово-
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джувалися болем у ділянці спини й живота: вони 
одержали комбіновану (вертебральну й вісцеральну) 
мануальну терапію. Контрольну групу хворих склали 
23 пацієнта з вертебро-вісцеральними синдромами, 
що також супроводжувалися болем у ділянці спини й 
живота: вони одержали лікувальний масаж та верте-
бральну мануальну терапію.

В нашому досліді як у контрольній, так і в основній 
групі превалювали хворі з нижньогрудною локалізаці-
єю вертебрального остеохондрозу (19 (86%) пацієнтів у 
контрольній, 20 (87%) в основній групи). Лише незначна 
кількість пацієнтів (по три пацієнти у контрольній (4%) і 
в основній (3%) групах мали локалізацію патологічного 
процесу у верхньо-поперековому відділі хребта. Основни-
ми симптомами, які підлягали детальному дослідженню в 
нашій роботі, були перш за все болі рефлекторного харак-
теру в нижньогрудному та поперековому відділі хребта та 
болі в епігастральній та мезогастральній ділянці живота, 
які мали характер іррадіїруючих болів.

При рентгенологічному дослідженні у хворих від-
повідно до клінічної картини знаходили симптоми 
грудного та верхньопоперекового остеохондрозу, які 
супроводжувалися рентгенологічними ознаками спон-
дилоартрозу, у восьми випадках знайдено С–подібну 
сколіотичну деформацію. Найбільш частою рентгено-
логічною знахідкою при дослідженні обох клінічних 
груп була наявність клиноподібних остеофітів (у 76%).

На першому етапі ми обґрунтували та розробили 
комплекс реабілітаційних заходів. Для реабілітації ми 
намагалися застосовувати корекцію патобіомеханічних 
змін хребта нижньогрудного й поперекового рівней 
й рефлекторно пов'язаних із ними внутрішніх орга-
нів черевної порожнини за допомогою комплексного 
застосування методик психокорекції, лікувального 
масажу, вертебральної мануальної терапії (комплекс 
ПЛМ) та вісцеральної мануальної терапії за методи-
кою В.В. Башняка [1]. Комплекс ПЛМ застосовувався 
нами вже з 2007 року і являв собою ефективний засіб 
реабілітації вертебрального остеохондрозу [3]. 

Поєднання вертебральної й вісцеральної мануаль-
ної терапії було запропоноване В.В. Мошкіним [6] і 
успішно застосовувалося при хронічних грижах ниж-
ньопоперекового відділу з виявленою актуальною пато-
логією внутрішніх органів з обтяженим вісцеральним 
анамнезом. З нашої точки зору, поєднання комплексу 
ПЛМ з прийомами вісцеральної мануальної терапії 
на органах шлунково-кишкового тракту разом із спе-
цифічними прийомами сегментарно-рефлекторного 
масажу враховуватиме більшу кількість аспектів 
патогенезу і мало стати ефективним при вертебро-
вісцеральних синдромах нижньогрудного та верхньо-
поперекового остеохондрозу. Тому вдосконалений 
реабілітаційний комплекс включав певні фази реабі-
літаційного процесу.
Психокорекційна частина – дихальна терапія з прийо-• 
мами тілесно-орієнтованої і краніосакральної терапії 
(триває від 3 до 15 хвилин). 
Лікувальний масаж (поверхневий з корекцією шкір-• 
них ділянок Захар’їна-Геда) характеризується тим, що 
практично всі прийоми проводяться поверхнево, у спі-
ралеподібному напрямі. 
Лікувальний масаж (глибокий з корекцією тригерних і • 
періостальних ділянок). Всі рухи проводяться у спіра-
леподібному напрямі.

Елементи сегментарно-рефлекторного масажу та ві-• 
сцеральної мануальної терапії.
Елементи мануальної терапії мають характер так зва-• 
ної “вишуканої” форми мануальної терапії. Викорис-
товуються тільки спіралеподібні рухи, частіше за все 
прийоми скручування на фоні тракції. 
Елементи техніки перинатальної релаксації [3].• 
Особливу увагу ми звертали на застосування вісце-

ральної мануальної терапії. Вона базувалася на тому, 
що при шлунково-кишкової патології, а також при 
вертебро-абдомінальному синдромі часто зустріча-
ється венозна дисциркуляторна хвороба органів че-
ревної порожнини, яка супроводжувалася порушен-
ням синтопії органів; венозним застоєм по ходу бриж; 
набряком стінок органів шлунково-кишкового тракту; 
неадекватністю моторної функції шлунка і кишечни-
ка. Прийоми вісцеральної мануальної терапії були спря-
мовані на корекцію цих порушень та зниження больових 
відчуттів вертебро-вісцерального синдрому. Кількість се-
ансів на один курс лікування дорівнювала 10-12 упро-
довж години. Основними показаннями до застосуван-
ня комплексу була наявність функціональних блокад 
ХРС II ступеня за Stodard при неврологічних проявах 
остеохондрозу I-II cтадії з вертебро-вісцеральними 
синдромами. Протипоказання відповідали загально-
прийнятим протипоказанням для мануальної терапії. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
На другому етапі дослідження проводилося визна-

чення ефективності удосконаленого реабілітаційного 
комплексу. Підтверджена більша ефективність реабіліта-
ції в основній групі. Якщо після проведення курсу ре-
абілітації за звичайною методикою повне зникнення 
больового синдрому в ділянці хребта та живота було 
виявлене лише у 14 (60,8%) пацієнтів, то при застосу-
ванні удосконалених методик — у 20 (90,9%) (різниця 
вірогідна, p<0,05). 

Кінестезіологічну оцінку м’язового синдрому 
проводили за трьома показниками шкали Салхнова–
Хабірова на основі таких ознак:
тонус м'язів (Т): 1) слабо виражений (при пальпації • 
пальці відносно легко проникають у товщу м’яза і 
можна пропальпувати окремі його пучки — 1 бал); 
2) виражене підвищення тонусу (при пальпації м’яз 
щільний і пальці з великими труднощами проника-
ють у його товщу — 2 бали)); 3) різко підвищений 
тонус (м’яз “кам’янистої” щільності, його практич-
но не можливо деформувати при пальпації і не мож-
на пропальпувати — 3 бали);
 кількість вузликів міофіброзу (КВ) ): у м'язі визна-• 
чається 1-2 вузлики (1 бал), пальпуються 3-4 вузли-
ки (2 бали), пальпується більше 4 вузликів (3 бали);
 ступінь іррадіації болю при пальпації (СІ): болю-• 
чість локалізується на місці пальпації (1 бал), по-
ширюється на поруч розташовані м'язи (2 бали), по-
ширюється на віддалені ділянки (3 бали). 
Як видно з таблиці, показник тонусу м'язів (Т) у 

процесі реабілітації в основній групі зменшився на 
49,0%, а в контрольній – на 36,1%; показник кількості 
вузликів міофіброзу (КВ) при застосуванні комплексу 
ПЛМ зменшився на 61,3%, а при загальноприйнятих 
методиках лише на 38,7%; показник ступеня іррадіації 
болю при пальпації (СІ) відповідно змінився на 90,6% 
і 82,5%. Останньому показнику ми надавали особли-
вого значення. Адже іррадируючі, “відбиті” болі в 
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нашому дослідженні і були основою вертебрально-
вісцерального синдрому.

При аналізі ефективності боротьби з функціо-
нальними блокадами хребта увага зосереджувалась 
на функціональних блокадах хребцево-рухових сег-
ментів, які сегментарно були пов’язані з проявами 
вертебро-вісцерального синдрому. 

Якщо після проведення курсу реабілітації за зви-
чайною методикою повна корекція функціональних 
блокад уражених хребцево-рухових сегментів була 
виявлена лише у 9 (50%) пацієнтів, то при застосуван-
ні удосконалених методик — у 15 (78,9%). Виходячи 
з цього, різниця щодо повного усунення функціональ-
них блокад при застосуванні курсу реабілітації за зви-
чайними методиками і за системою ПЛМ становить 
88,9% (різниця є статистично значущою, p<0,01).

Таким чином, проводячи дані дослідження до-
зволяють зробити деякі висновки.

Висновки. 
На основі аналізу літературних джерел про су-

часний погляд на вертебро-вісцеральні синдроми, з 
урахуванням даних клінічного обстеження функці-
онального стану хребта та стану внутрішніх органів 
визначено особливості та підтверджена ефективність 
комплексу застосування психокорекції, лікувального 
масажу, вертебральної та вісцеральної мануальної те-
рапії, який здійснює лікувальний психологічний та ме-
ханічний вплив на організм людини, що максимально 
відповідає етапам патогенезу даного захворювання. 

З урахуванням знань про вертебро-вісцеральні і 
вісцеро-вертебральні взаємини та клінічних дослі-
джень доведено доцільність використання комбінова-
ної вертебральної і вісцеральної мануальної терапії.

Комплексне використання удосконалених елемен-
тів психокорекції, лікувального масажу, вертебральної 
та вісцеральної мануальної терапії значно підвищило 
ефективність реабілітації при вертебро-вісцеральному 
синдромі остеохондрозу грудного та поперекового 
відділів хребта. 

З нашої точки зору, той патогенетичний ланцю-
жок, що існує на рівні виникнення дегенеративно-
дистрофічних захворювань хребта (дія стресу – пси-
хологічна проблема –– функціональне порушення 
хребта – дегенеративно-дистрофічні зміни хребцево-
рухових сегментів) можна продовжити. Далі будуть 
йти функціональні порушення внутрішніх органів 
відповідно до сегментарної іннервації патологічного 
хребцево-рухового сегмента, а в подальшому – і орга-
нічна патологія внутрішніх органів, яка, у свою чергу, 
за рахунок постійної патологічної імпульсації буде не-
гативно впливати на стан хребта (рис.1).

З огляду на це, комплексне використання психоко-
рекції, лікувального масажу, вертебральної та вісце-
ральної мануальної терапії має певні перспективи в 
сучасній реабілітації не тільки вертоброгенних захво-
рювань, а й деяких захворювань внутрішніх органів. 
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Таблиця 1
Кінестезіологічна оцінка м’язового синдрому

Клінічна група
Кінестезіологічна оцінка м’язового синдрому

Тонус м'язів (Т) 
(бали)

Кількість вузликів 
міофіброзу (КВ) (бали)

Ступінь іррадіації болю 
при пальпації (СІ) (бали)

Основна 
клінічна група

N - 22

До реабілітації 2,45±0,55 2,12±0,4 2,45±0,55

Після реабілітації 1,25±0,1 0,82±0,5 0,23±0,06

p <0,05 <0,05 <0,05
Контрольна 

клінічна група
N - 23

До реабілітації 2,41±0,45 2, 15±0,5 2,45±0,55

Після реабілітації 1,54±0,15 1,32±0,6 0,43±0,05

p <0,05 <0,05 <0,05

Рис. 1. Патогенетичний ланцюжок

Стрес
(психологічна
проблема)

Функціональне 
порушення хребта

Дегенеративно-
дістрофічні

захворювання хребта

Функціональні та 
органічні порушення 
внутрішніх органів
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Анотації:
У даній статті розкрито зміст і фор-
ми музично-ритмічної підготовки 
майбутніх учителів фізичної куль-
тури в умовах кредитно-модульної 
системи навчання. Показано, що 
до змісту цієї підготовки входять 
елементарні знання з музичної 
грамоти, спеціальні музично-
ритмічні вправи та ігри, вправи 
класичної хореографії, ритмічної 
та аеробічної гімнастики, еле-
менти бальних, народних та су-
часних танців. Навчальна робота 
з музично-ритмічної підготовки 
майбутніх учителів фізичної куль-
тури, як правило, проводиться у 
формі лекційних, практичних та 
індивідуальних занять, а також 
самостійної роботи студентів. 

Кравчук Т.М., Санжарова Н.М. Содержание 
и формы музыкально-ритмической под-
готовки будущих учителей физической 
культуры. В данной статье раскрыты содер-
жание и формы музыкально-ритмической 
подготовки будущих учителей физической 
культуры в условиях кредитно-модульного 
обучения. Показано, что в содержание этой 
подготовки входят элементарные знания 
по музыкальной грамоте, специальные 
музыкально-ритмические упражнения и игры, 
упражнения классической хореографии, 
ритмической и аэробической гимнастики, 
элементов бальных, народных и современ-
ных танцев. Учебная работа по музыкально-
ритмической подготовке будущих учителей 
физической культуры, как правило, прово-
дится в форме лекционных, практических и 
индивидуальных занятий.

Kravchuk T.M., Sanzharova N.M. The 
contents and forms of music-rhythmic 
preparing of the future teachers of 
physical culture. In the article is revealed 
open contents and forms music-rhythmic 
preparing the future teachers of the physi-
cal culture in condition credit-module edu-
cation. It is shown that in contents of this 
preparation enter the elementary knowl-
edge’s on music bases, special music-
rhythmic exercises and plays, exercises 
to classical choreography, rhythmic of the 
athletics, element ball, public and modern 
dance. Scholastic work on music-rhyth-
mic preparing the future teachers of the 
physical culture, as a rule, is conducted 
in the form lecture, practical and the indi-
vidual occupation.

Ключові слова:
зміст, фізична культура, май-
бутні вчителі, музично-ритмічна 
підготовка, навчальні заняття.

содержание, физическая культура, будущие 
учителя, музыкально-ритмическая подго-
товка, учебные занятия.

contents, physical culture, future teacher, 
music-rhythmic preparation, scholastic 
occupations.

Зміст і форми музично-ритмічної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури

Кравчук Т.М., Санжарова Н.М.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Вступ. 1

Сьогодні вчителі фізичної культури, тренери 
та інші спеціалісти в галузі фізичного виховання і 
спорту у своїй професійній діяльності все частіше 
використовують музичний супровід. Музика є 
міцним стимулюючим засобом, що підвищує 
емоційність занять, допомагає вчителю, тренеру без 
зайвого напруження голосових зв’язок підтримувати 
необхідний ритм і темп виконання фізичних вправ. 

Будь-яку музику можна виразити рухами, що 
було доведено ще багато років назад відомою 
американською танцівницею Айседорою Дункан та 
її послідовниками, а також багатьма спеціалістами в 
галузі фізичної культури та спорту, що в своїй роботі 
використовували творчий потенціал цього виду 
мистецтва. 

Аналіз сучасних навчальних планів факультетів 
фізичної культури показує, що однією з головних дис-
циплін, що забезпечують музично-ритмічну підготов-
ку майбутніх фахівців у галузі фізичного виховання 
і спорту є курс «Ритміка і хореографія», тому дослі-
дження його змісту та форм викладання з метою їх по-
дальшого удосконалення є безумовно актуальним. 

Дослідженню особливостей проведення занять 
з ритміки та хореографії присвячено праці Т.С. Ли-
сицької, М.Ю. Ростовцевої, Є.А. Ширковець (1985) 
[1], В.В. Матова (1985) [2],Т.Т. Роттерс (1984) [4] та 
інших. Але дослідники не ставили завдання проана-
лізувати зміст і форми музично-ритмічної підготов-
ки майбутніх учителів фізичної культури в умовах 
кредитно-модульної системи навчання та визначити 
шляхи їх удосконалення.

Робота виконана згідно з планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди.

1 1 © Кравчук Т.М., Санжарова Н.М., 2009

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – на основі вивчення навчально-

методичної документації, спеціальної літератури 
та практичного досвіду розкрити особливості зміс-
ту й форм музично-ритмічної підготовки майбут-
ніх учителів фізичної культури в умовах кредитно-
модульної системи навчання та визначити шляхи їх 
удосконалення.

Завдання дослідження. Проаналізувати зміст, 
форми та засоби музично-ритмічної підготовки сту-
дентів факультетів фізичної культури згідно вимог 
Болонської системи. Розкрити шляхи удосконалення 
музично-ритмічної підготовки майбутніх учителів фі-
зичної культури. Для вирішення поставлених завдань 
було використано наступні методи: аналіз спеціальної 
наукової та навчально-методичної літератури, опиту-
вання та анкетування. 

Результати дослідження:
Як показує аналіз навчальних планів факультетів 

фізичної культури зі спеціальності 6.010103 – педаго-
гіка і методика середньої освіти, розроблених з ура-
хуванням кредитно-модульної системи навчання, дис-
ципліна «Ритміка і хореографія», що має забезпечити 
музично-ритмічну підготовку майбутніх учителів фі-
зичної культури  викладається на першому курсі у об-
сязі 108 год. З них на лекції (теоретичну підготовку) 
відведено 6 год., практичні заняття - 48 год., самостій-
ну роботу - 36 год., індивідуальну роботу (індивіду-
альні навчально-дослідні завдання) - 18 год.

Вивчення змісту навчальної програми з ритміки 
і хореографії складеної викладачами Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди свідчить, що ця дисципліна націле-
на на удосконалення музичної та рухової культури 
студентів, всебічний гармонійний розвиток їхньої 
особистості, формування знань, умінь і навичок з 
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музично-ритмічного виховання і основ хореографії, 
необхідних майбутньому вчителю фізичної культури. 

Її головними завданнями є озброєння студентів 
елементарними знаннями з музичної грамоти, необ-
хідними для кваліфікованого проведення різнома-
нітних форм роботи з фізичного виховання у школі 
з використанням музичного супроводу; формування 
в студентів професійно-педагогічних умінь та нави-
чок із складання та проведення комплексів фізичних 
вправ згідно змісту музичних творів.

Головними засобами музично-ритмічного вихо-
вання є спеціальні музично-ритмічні вправи та ігри, 
вправи класичної хореографії, ритмічної та аеробіч-
ної гімнастики, елементи бальних, народних та сучас-
них танців.

Використання цих засобів поряд з музично-
ритмічною підготовкою має сприяти розвитку рухових 
здібностей майбутніх фахівців. Так, систематичне ви-
вчення вправ класичної хореографії допоможе запобіг-
ти окремим фізичним недолікам, виправити поставу, 
розвинути рухливість у суглобах, зміцнити зв’язки та 
сухожилля. Використання вправ ритмічної гімнасти-
ки та аеробіки поповнить арсенал майбутніх учителів 
фізичної культури великою кількістю різноманітних 
рухів і вмінням узгоджувати їх з музикою, які можуть 
бути плідно використані при проведенні уроків. Озна-
йомлення з елементами бальних, народних і сучасних 
танців сприятиме естетичному  й національному ви-
хованню майбутніх учителів, а також сформує у них 
уміння правильно та красиво рухатися.

Навчальна робота з курсу ”Ритміка і хореографія”, 
як правило, проводиться у формі лекційних, практич-
них та індивідуальних занять, а також самостійної ро-
боти студентів.

На лекційних заняттях розкриваються мета, за-
вдання та значення курсу, дається огляд програмного 
матеріалу та навчально-методичних посібників і під-
ручників, необхідних для проведення уроків фізичної 
культури з музичним супроводом, а також позаклас-
ної та позашкільної роботи. Під час лекцій майбутні 
учителі фізичної культури також ознайомлюються з 
елементарними основами музичної грамоти, теоре-
тичними знаннями з основ хореографії, ритмічної та 
аеробічної гімнастики, бальних, народних і сучасних 
танців та методики їх викладання у середніх навчаль-
них закладах.

Метою практичних занять є опанування технікою 
виконання хореографічних і танцювальних вправ, 
вправ ритмічної гімнастики й аеробіки та вмінням 
гармонійно їх узгоджувати з музичним супроводом, 
оволодіння уміннями та навичками з проведення 
музично-ритмічних ігор та завдань, підбору музич-
ного супроводу для різних видів занять фізичними й 
танцювальними вправами. 

Індивідуальні заняття проводяться у формі 
консультацій, роботи з методичною літературою, 
розв’язування спеціальних завдань з питань музично-
ритмічного виховання учнівської молоді, виконання 
тестових завдань, тощо.

Самостійна робота передбачає вивчення студента-
ми першоджерел, розробку планів-конспектів окремих 

частин уроків та уроків фізичної культури в цілому, 
що проводяться з використанням музичного супрово-
ду,  складання комплексів фізичних і танцювальних 
вправ під музику для учнів різних вікових груп, підбір 
аудіоматеріалу, перегляд та аналіз відеоматеріалу.

Облік успішності студентів проводиться під 
час практичних занять, перевірки індивідуальних 
навчально-дослідних завдань і якості виконання само-
стійної роботи та за допомогою заліку, передбаченого 
навчальним планом.

У процесі вивчення дисципліни майбутні вчителі 
фізичної культури мають оволодіти знаннями з:
історії становлення та розвитку музично-ритмічного • 
виховання як навчальної дисципліни;
елементарних основ музичної грамоти (основні • 
якості музичних звуків, поняття про музичний роз-
мір, такт, ритм, метр, темп і динамічні відтінки му-
зики); 
специфіки використання різних засобів музично-• 
ритмічного виховання школярів (музично-ритмічних 
ігор і завдань, хореографічних і танцювальних 
вправ, вправ ритмічної гімнастики й аеробіки);
особливостей організації музично-ритмічного вихо-• 
вання школярів різних вікових груп у процесі уроч-
них та позаурочних форм фізичної культури;
Студенти також повинні вміти: виконувати хорео-

графічні й гімнастичні вправи, танцювальні та аеро-
бічні кроки й інші фізичні вправи, узгоджуючи їх з 
відповідним музичним супроводом; музично грамот-
но давати команди при виконанні фізичних вправ під 
музику; підбирати музичний матеріал для проведення 
різних форм фізичного виховання школярів; прово-
дити музичні ігри та складати невеликі танцювальні 
композиції для дітей різного шкільного віку; само-
стійно підбирати вправи для комплексів ритмічної і 
аеробічної гімнастики з урахуванням вікових та ін-
дивідуальних особливостей школярів; читати записи 
бальних, народних і сучасних танців та вправ ритміч-
ної гімнастики й аеробіки;

Слід окремо зазначити, що велике значення в про-
цесі музично-ритмічного виховання має надаватися 
хореографічним вправам, які сьогодні широко вико-
ристовуються в школах на заняттях ритмікою та фі-
зичною культурою, в спорті (художня та спортивна 
гімнастика, акробатика, фігурне катання, синхронне 
плавання), тощо.

Головне завдання вправ хореографії полягає в 
тому, щоб шляхом доцільно підібраних вправ, які по-
стійно повторюються, варіюються та ускладнюються 
допомогти тим, хто займається розвити тіло й навчити 
вільно керувати своїми рухами. У процесі занять хоре-
ографією розвивається вміння тримати правильну по-
ставу, розвернуте положення ніг, шліфується техніка 
виконання танцювальних кроків, поворотів та стриб-
ків, виховується гнучкість, вестибулярна стійкість та 
координація рухів. 

Зразком досконалого вміння володіти своїм тілом 
та узгоджувати рухи з музикою є правильне виконан-
ня елементів бальних танців. Танці, що зародилися 
багато століть тому, сьогодні стрімко набувають вели-
кою популярності завдяки відомим телевізійним про-
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ектам ”Танцюють всі”, ”Танці з зірками”, ”Танцюю 
для тебе”. Саме тому їх використання в якості засобів 
музично-ритмічного виховання школярів і студентів 
буде не лише доцільним, а й завдяки підвищеній за-
цікавленості молоді до цього виду діяльності, ефек-
тивним.

Бальні танці, як правило, поділяються на європей-
ські, латиноамериканські та джазові. Серед найбільш 
відомих європейських танців можна назвати танго, 
різні види вальсу, зокрема віденський вальс, вальс 
бостон, французький, фігурний вальси та ін. До лати-
ноамериканських танців відносяться: ча-ча-ча, румба, 
самба, пасодобль, тощо. Всім відомі рок-н-рол, джайв 
та блюз належать до групи джазових танців.

На практичних заняттях з ритміки та хореографії 
важливо ретельно розглянути та засвоїти техніку ви-
конання хоча одного танцю з кожної групи бальних 
танців. Ми рекомендуємо для вивчення фігурний 
вальс (європейські танці), ча-ча-ча (латиноамерикан-
ські танці) та блюз (джазові танці). Перед вивченням 
кожного з танців студентів бажано ознайомити з іс-
торією його виникнення та розвитку, а вже потім при-
ступати до вивчення основних фігур танцю. 

Теж стосується і народних танців, що також ма-
ють стати дієвим засобом музично-рухової підготов-
ки студентів. Обов’язковими для вивчення є елементи 
українського народного танцю. Розширенню рухової 
та естетичної культури майбутніх учителів сприятиме 
засвоєння елементів російського, грецького, румун-
ського та інших народних танців.

Дієвим засобом музично-ритмічного виховання 
студентів є ритмічна гімнастика. Вона представляє 
собою комплекс фізичних вправ, які виконуються без-
перервно під музику з різними темпами. Вправи рит-
мічної гімнастики прості, посильні та знайомі тим, 
що займаються, поряд з цим, вони сприяють оздоров-
ленню та профілактиці багатьох хвороб, а музичний 
супровід покращує емоційний та стан, робить вправи, 
що іноді здаються нудними, захопливими підвищує 
працездатність.

Нажаль такий великий обсяг засобів музично-
ритмічного виховання, яким безумовно має оволоді-
ти майбутній учитель фізичної культури не можливо 
вмістити в кількість годин, передбачених навчальним 
планом на дисципліну ”Ритміка і хореографія”. Про-
тягом останніх тридцяти років час, що відводився на 
викладання цієї дисципліни скоротився вдвічі. Так, 
згідно навчальних планів факультетів фізичної культу-
ри за 80-ті рр. ХХст. дисципліну ”Музично-ритмічне 
виховання” студенти вивчали протягом двох років, 
тому отримували більш ґрунтовні знання, вміння та 
навички.

Сьогодні в програму музично-ритмічного вихо-
вання майбутніх учителів фізичної культури, через 
обмаль часу, рідко включають вправи з предметами 
(скакалками, обручами, м’ячами, булавами, стрічка-
ми), які виконуються під музику. Але ці основні засо-
би художньої гімнастики могли  б значно поповнити 
арсенал рухово-пластичної та музичної підготовки 
студентів. Не зайвим було б і включення до змісту 
музично-ритмічної підготовки студентів факультетів 

фізичної культури елементів черліденгу, естетичної 
гімнастики та нових видів аеробіки.

На нашу думку, студентів бажано було б також 
навчити користуватися новими комп’ютерними про-
грамами з обробки музики. Оволодіння новітніми тех-
нологіями підбору та конструювання музичного мате-
ріалу значно допоможе майбутнім учителів фізичної 
культури при організації й проведенні уроків фізичної 
культури з музичним супроводом та інших навчаль-
них і виховних заходів.

Висновки. 
Таким чином, до змісту музично-ритмічної підго-

товки майбутніх учителів фізичної культури входять 
елементарні знання з музичної грамоти, необхідні для 
кваліфікованого проведення різноманітних форм ро-
боти з фізичного виховання у школі з використанням 
музичного супроводу спеціальні музично-ритмічні 
вправи та ігри, вправи класичної хореографії, ритміч-
ної та аеробічної гімнастики, елементи бальних, на-
родних та сучасних танців. Навчальна робота з курсу 
”Ритміка і хореографія”, як правило, проводиться у 
формі лекційних, практичних та індивідуальних за-
нять, а також самостійної роботи студентів. Шляхами 
удосконалення цієї підготовки є збільшення навчаль-
них годин, що відводяться на викладання курсу ”Рит-
міка і хореографія” вдвічі та широке використання 
традиційних і нових засобів музично-ритмічного ви-
ховання студентів таких як вправи художньої гімнас-
тики, різних видів аеробіки, черліденгу, естетичної 
гімнастики тощо.

Перспективи дослідження. На нашу думку, на по-
дальше дослідження заслуговують питання використан-
ня комп’ютерних технологій у музично-ритмічній під-
готовці студентів факультетів фізичної культури, а також 
пошук нових інноваційних форм цієї підготовки.
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Анотації:
У статті зазначені професійно-
особистісні якості педагога, які 
формуються під час занять фехту-
ванням. Звертаючи увагу на оздо-
ровче, освітнє і виховне значення 
занять фехтуванням, можна ви-
знати його можливості, щодо фор-
мування фізичної культури особис-
тості майбутніх педагогів. Своєю 
професійною діяльністю вчитель 
закладає не тільки знання, вміння 
та навички з дисципліни, а й вихо-
вує майбутнє покоління. І саме від 
нього залежить найважливіша цін-
ність людини і суспільства в цілому 
– здоров’я.

Кривенцова И.В. Возможности фехтования 
в физическом воспитании студентов педа-
гогических университетов.  В статье раскры-
ты профессионально-личностные качества 
педагога, которые формируются во время 
занятий фехтованием. Обращая внимание 
на оздоровительное, образовательное и вос-
питательное значение занятий фехтованием, 
определены его возможности в формировании 
физической культуры личности будущего пе-
дагога. Своей профессиональной деятельно-
стью учитель закладывает не только знания, 
умения и навыки своей дисциплины, но и вос-
питывает будущее поколение. От него зависит 
самая главная ценность человека и общества 
в целом – здоровье.

Kriventsova I.V. The means of fenc-
ing in physical education of peda-
gogical universities students. In this 
article the matter is about professional 
and personal qualities of  future teach-
ers, that are forming during fencing 
practice. It is also mentioned about 
heath-improving and educational  im-
portance of fencing. By its professional 
activity a teacher do not only give 
knowledge, but also educate new gen-
erations. The human health is the main 
value of human and its society and it 
depends from teacher.
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студенти, педагоги, здоров’я
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Можливості фехтування у фізичному вихованні 
студентів педагогічних університетів

Кривенцова І.В.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Вступ.1

Інтенсивний розвиток промисловості, 
комп’ютерізація, автоматизація призвели до різкого 
зниження рухливої активності більшості населення. 
Малорухливий спосіб життя у поєднанні з нервово-
емоційними перенавантаженнями часто сприяють 
проявам хронічного стресу, послабленню захисних 
сил організму. За даними медичних досліджень, 
більше 80% смертей у середньому та похилому віці 
приходиться на такі захворювання, як гіпертонія, 
атеросклероз, аутоімунні хвороби, рак та ожиріння 
[3,6]. Проблему оздоровлення суспільства не можливо 
вирішити лише медичними та соціальними заходами, 
які переважно спрямовані на лікування і покращення 
умов існування вже хворих людей. Потрібно вихова-
ти фізичну і валеологічну культуру особистості, які 
є частиною здорового способу життя. Саме вчитель, 
своєю професійною діяльністю, у триєдиному проце-
сі навчання, виховання і розвитку особистості, закла-
дає загальнокультурні цінності майбутніх поколінь. 
Як відомо, тільки педагог, у якого чітко сформована 
власна фізична культура має можливість виховати 
здорову дитину. І тому, підготовка майбутніх вчителів 
до життя, формування їх особистісних якостей – най-
важливіше завдання вищої педагогічної освіти.

Фізичне виховання, як навчальна дисципліна ви-
шів, її можливості щодо формування особистості 
постійно досліджується науковцями (Ашмарін Б.А., 
Віленський М.Я., Волков В.Л. [2], Грігор’єв В.І., Са-
фін Р.С., Сергієнко Л.П. та багато ін.). Фехтування, 
– один з найстародавніших засобів фізичного вихо-
вання вузівської освіти, розглядається, на наш погляд, 
недостатньо. У середині 80-х років у Харківському 
політехнічному інституті фехтування досліджувало-
ся як засіб фізичного виховання майбутніх інженерів 
(Лабскір В.М., Омельченко С.Т. [5]), але робота з фех-
тування проводилася як секційна. З 1995 р. у Харків-

11 © Кривенцова І.В., 2009

ському, тоді державному, педагогічному університеті 
фехтування стає обов’язковою дисципліною для сту-
дентів чотирьох гуманітарних факультетів. Розробле-
на програма курсу «Фехтування» на базі навчальної 
програми «Фізичного виховання» для ВНЗ України ІІІ 
– IV рівнів акредитації.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є обґрунтування можливостей 

фехтування в процесі фізичного виховання студентів 
педагогічних університетів.

Основними завданнями статті є:
1) визначити основні завдання фізичного виховання, 
як навчальної дисципліни ВНЗ;

2) довести доцільність фехтування як засобу фізичного 
виховання;

3)  розкрити можливості фехтування щодо формуван-
ня професійних якостей майбутніх педагогів.
Результати дослідження
Обов’язковим фактором для залучення молоді 

до здорового способу життя є виховання особливого 
відношення до власного здоров’я, сформованість 
особистої фізичної культури, а також позитивно-
емоціональне стремління до дій, які його зміцнюють. 
Немає сумнівів що здоров’я людини визначається 
безліччю впливів, але вирішальне значення має 
рухлива активність, яка має керуватися нашою 
волею і наполегливістю. Згідно з Навчальною 
програмою для вищих навчальних закладів України 
ІІІ-ІV рівнів акредитації, метою дисципліни «Фізичне 
виховання» у вищому закладі освіти  є послідовне 
формування фізичної культури особистості фахівця 
відповідного рівня освіти.  Цей навчальний предмет 
має бути спрямований не тільки на динамічний, а 
й на розумовий, моральний, естетичний розвиток 
особистості, її самореалізацію. 

Головним критерієм ефективності фізичного 
виховання випускника вищого навчального закладу є:
знання і дотримання основ здорового способу життя;• 
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знання основ організації і методики найбільш ефек-• 
тивних видів і форм раціональної рухової діяльнос-
ті й уміння застосовувати їх на практиці;
знання основ методики оздоровлення і фізичного • 
вдосконалення традиційними і нетрадиційними за-
собами та методами фізичної культури;
знання  основ професійно-прикладної фізичної під-• 
готовки й уміння застосовувати їх на практиці;
знання основ фізичного виховання різних верств на-• 
селення;
сформована навичка до щоденних занять фізичними • 
вправами у різноманітних раціональних формах;
систематичне фізичне тренування з оздоровчою або • 
спортивною спрямованістю;
виконання відомчих нормативів професійно-• 
прикладної психофізичної підготовленості;
поінформованість щодо всіх головних цінностей фі-• 
зичної культури і спорту.

 Для досягнення студентами мети фізичного 
виховання передбачається комплексне вирішення 
наступних задач:
формування розуміння ролі фізичної культури в • 
розвитку особистості і підготовки її до професійної 
діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до 
фізичної культури, установлення на здоровий спо-
сіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, 
потреби в регулярних заняттях фізичними вправами 
і спортом;
формування системи знань з фізичної культури та • 
здорового способу життя, необхідних у процесі 
життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фі-
зичному вихованні;
зміцнення здоров’я, сприяння правильному фор-• 
муванню і всебічному розвитку організму, профі-
лактика захворювань, забезпечення високого рівня 
фізичного стану, працездатності на протязі всього 
періоду навчання;
оволодіння системою практичних умінь і навичок • 
занять головними видами і формами раціональної 
фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і 
зміцнення здоров’я, розвиток й удосконалення пси-
хофізичних можливостей, якостей і властивостей 
особистості;
набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпе-• 
чення загальної і професійно-прикладної фізич-
ної підготовленості, що визначають психофізичну 
готовність випускників вищого закладу освіти до 
життєдіяльності й обраної професії;
придбання досвіду творчого використання • 
фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності 
для досягнення особистих і професійних цілей;
здатності до використання державних або відо-• 
мчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-
кваліфікаційних характеристик та освітньо-
професійних програм відповідного спеціаліста [4].
Нажаль, реалізація змісту навчальної програми з 

фізичного виховання, на думку деяких дослідників [1], 
не зазнає помітного впливу на світогляд, свідомість 
студентів, формування переконань, установок, 
ціннісних орієнтирів на фізичну культуру, активну 
позицію щодо неї. Багато студентів, а часто викладачів 

і деканів, не сприймають фізичне виховання як 
навчальну дисципліну, яка має свій науково-
практичний зміст, поняття, принципи, закономірності, 
методи, правила і способи діяльності, не мають 
досвіду її творчого використання. Для багатьох 
вона є дією механічного характеру. Щоб змінити це, 
необхідно творчо підходити до викладання предмету 
«Фізичне виховання», урізноманітнювати завдання, 
пояснювати все що відбувається під час уроку.

Традиційно так склалося, і підтверджується 
історією існування вищих навчальних закладів з 
моменту їх заснування, що фехтування в них завжди 
було не тільки засобом фізичного виховання, а й 
елементом виховання культури особистості, в тому 
числі і фізичної.

 Фехтування, як протиборство двох суперників, 
не можна назвати простим відтворенням певних 
рухів. Кожна дія фехтувальника несе певне змістове 
навантаження. Пояснюючи, для чого вивчаються 
рухи, або прийоми, як можна переграти противника, 
тактику бою, психологічні особливості можливих 
противників і для чого потрібні фізичні якості, ми 
викликаємо зацікавленість у студентів. 

Фехтування, - старовинний вид спорту, який має 
свої моральні цінності та шляхетність відносин. 
Практична цінність фехтування як бойового мистецтва 
очевидна, але не менш важливими є естетична та 
духовна спрямованість поєдинку, тому що перемогти 
противника необхідно красиво й шляхетно, поважаючи 
його чесноти і гідність, одночасно не втратити свої 
в його очах і очах глядачів.  Всі фехтувальні рухи, 
при обдуманому підході до їх виконання, несуть в 
собі виховну, тактичну і стратегічну спрямованість. 
Фехтування - це один з видів єдиноборств, але на 
відміну від багатьох з них, тут немає вагових категорій, 
контакт з супротивником опосередкований через 
холодну зброю, немає такого частого травматизму 
як у інших видах єдиноборств (боротьбі, боксі, 
східних одноборствах). У фехтуванні не важливий 
вік, ріст, вага. Висока майстерність має дуже багато 
складових. Збалансованість фізичних якостей, техніки 
фехтування (щоб у складних умовах не лякатися 
ризикувати, виконувати як можна більше прийомів), 
тактичного досвіду (до кожного суперника підбирати 
різноманітні «ключики»), витримки і працелюбства 
на тренуваннях і під час самостійної роботи.

Фехтування – це взаємодія суперників. Як що спорт, 
- це геніальне відтворення, модель нашого суспільного 
життя, то фехтувальний поєдинок є «діалогом особис-
тостей». Тут важливим є контроль за рухами опонента 
і ситуацією бою, що постійно змінюється. Як і у сус-
пільному й особистому житті, треба вірно оцінювати 
ситуацію, розуміти тих з ким спілкуєшся, приймати 
вірні, виважені рішення. Це сприяє розвитку взаємо-
дії не тільки на фізичному, а й психологічному рівні, 
що є важливим для прийняття майбутніми педагогами 
особистісно-орієнтованої парадигми освіти.

Мета викладання навчальної дисципліни «Фехту-
вання», саме у педагогічному університеті, передба-
чає підготовку спеціалістів, здатних успішно, на су-
часному науково-методичному рівні, працювати в усіх 
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типах освітніх закладів, виховуючи освічене, фізично 
розвинене, духовне покоління. Потрібно підвищувати 
мотивацію студентів щодо занять фізичними вправа-
ми, спонукати їх до розвитку оздоровчої самосвідо-
мості і професійної самовизначеності як педагогів.  

Як що звернути увагу на оздоровче, освітнє і ви-
ховне значення занять фехтуванням в педагогічному 
вузі, можна виділити чотири групи цінностей здо-
рового способу життя, які у значній мірі визначають 
формування фізичної культури особистості студентів 
- майбутніх педагогів:
Орієнтація на здоровий спосіб життя;• 
Здоров’я як найважливіша життєва цінність;• 
Здоров’я як соціальна цінність;• 
Фехтування як валеологічна цінність.• 
Цінності здорового способу життя представлено в 

таблиці.
Як що цінності педагогічної діяльності стають 

значущими для особистості, вони виступають як вну-
трішні регулятори суспільної і професійної поведінки 
вчителя.

Постійне залучення студентів під час навчальних 
занять з фехтування до виконання різних видів педа-
гогічної діяльності (проведення комплексів фізичних 
вправ, окремих частин занять; взаємодопомога у за-
своєнні певних рухливих дій, прийомів, взаємоуроки 
і т.п.), творчий підхід до складання комплексів гігіє-

нічної гімнастики, моделювання і прогнозування ре-
пертуару бойових дій під час навчально-тренувальних 
боїв і бойової практики сприяє підвищенню рівня 
психологічної готовності майбутніх вчителів до ви-
користання засобів фізичної культури і фехтування в 
майбутній професії.

Фехтування допомагає формуватися важливим 
професійно значимим особистісним якостям: ор-
ганізаторським (діловитість, відповідальність, ви-
могливість, ініціативність, працездатність, вміння 
організувати себе); комунікативним (сприятливість, 
справедливість, чуйність, тактовність); перцептивно-
гностичним (спостережливість, розуміння інших 
людей, вміння проектувати розвиток особистості і 
колективу, творче відношення до праці); експресив-
ним (емоціональне сприйняття і чуйність, ентузіазм, 
оптимізм, почуття гумору, витримка, вміння переко-
нувати та ін.).

Таким чином, зміст фехтування спрямовується 
на формування у студентів життєво і професійно-
необхідних рухливих вмінь та навичок; на розвиток 
широкого кола основних фізичних і спеціальних 
якостей; підвищення функціональних можливостей 
різних органів і систем організму. Фехтування, як 
засіб фізичного виховання і складова професійної 
підготовки майбутнього вчителя, має значні можли-
вості в розв’язанні завдань фізичного виховання і 

Таблиця
Цінності здорового способу життя

Групи
Цінностей

Цінності
ЗСЖ Засоби орієнтації в цінностях

1. Орієнтація на 
здоровий спосіб 
життя

- Фізичне «Я»
- Знання
- Спілкування
- Самодисципліна
- Виконання правил гігієни, режиму і т.д. 

Самореалізація;
Самоконтроль;
Самоспонукання;
Формування «здорових» звичок

2. Здоров’я як 
життєва цінність

- Інтерес до свого здоров’я
- Фізичні вправи
- Фізична і психічна гігієна
- Потреба до реалізації себе у змагальній 
діяльності

Володіння технологіями самооздоров-
лення, зниження впливу негативних 
факторів середовища, самопізнання

3. Здоров’я як 
соціальна цінність

- Здоров’я як умова професійної 
самореалізації
- Цінність здоров’я як умови успішної 
кар’єри, досягнення соціального визнан-
ня, матеріального благополуччя   

Усвідомлення зв’язку з фізичним 
і інтелектуальним розвитком; 
усвідомлення професійних і спортив-
них знань та вмінь їх застосовувати на 
практиці, професійне самовиховання

4. Заняття фех-
туванням як 
валеологічна 
цінність

- Логіка фехтувального «діалогу»
- Зовнішня привабливість і емоційність 
змагальних і тренувальних боїв
- Розвиток вольових якостей
- Розвиток фізичних якостей

Самореалізація;
Самоконтроль;
Взаємозв’язок розвитку фізичних яко-
стей і тактики ведення бою;
Вміння приховувати і стримувати свої 
емоції;
Взаєморозуміння;
Товариське відношення до товаришів і 
викладачів 
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формування фізичної культури особистості, через 
те, що: 
1) засвоєння техніки рухів, які використовуються для 
підготовки до занять фехтуванням, допоможуть у 
підвищенні рухової активності людини; 

2) фехтування є інтелектуальним видом спорту, що 
може сприяти формуванню професійно-гностичних 
умінь вчителя; 

3) фехтування передбачає суб’єкт-суб’єктні стосунки. 
Ведення «фехтувального діалогу» надає можливості 
щодо формування комунікативних, організаційно-
конструктивних, проектувальних умінь майбутніх 
педагогів; 

4) фехтування вимагає дотримуватися морально-
етичних норм та цінностей, а також ведення здоро-
вого способу життя; 

5) фехтування дає можливість займатися цим видом 
спорту у будь якому віці, тим самим вирішуючи 
потреби у спілкуванні за інтересами, компенсації 
рухової активності тощо.
Висновки: 
Вирішення основних завдань навчального курсу 

«Фехтування», як засобу фізичного виховання, пови-
нно привести до таких позитивних змін в якості про-
фесійної підготовки майбутніх вчителів:
1. Підтримці високої працездатності в процесі 
багаторічного навчання, підвищення рівня 
фізичного здоров’я.

2. Формування стійкої потреби до занять фізичними 
вправами, розуміння необхідності і навички щодо 
здорового способу життя.

3. Забезпечення готовності випускників до активної 
трудової діяльності, опанування рухливими 
вміннями та навичками які нададуть змогу краще 
адаптуватися до умов сучасного життя.

4.Здатності передавати свій досвід фізкультурної 
діяльності учням.  
У подальших дослідженнях передбачається визна-

чити роль фехтування в формуванні фізичної культу-
ри майбутніх педагогів.
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Анотації:
В статті запропоновано модель 
формування біомеханічних знань 
майбутніх вчителів фізичної 
культури. Розглянуті проблеми 
сучасної професійної підготов-
ки майбутніх учителів, особлива 
увага приділена біомеханічним 
знанням, як необхідній складовій 
професійної майстерності вчите-
ля фізичної культури. Проведений 
аналіз сучасних напрямків роботи 
науковців з питань розробки моде-
лей підготовки майбутніх учителів 
з метою підвищення ефективності 
навчального процесу у закладах 
вищої освіти. 

Куртова Г.Ю. Модель формирования био-
механических знаний у будущих учителей 
физической культуры. В статье предложе-
на модель формирования биомеханических 
знаний будущих учителей физической куль-
туры. Рассмотрены проблемы современной 
профессиональной подготовки будущих учи-
телей, особенное внимание уделено био-
механическим знаниям, как необходимой со-
ставляющей профессионального мастерства 
учителя физической культуры. Проведен ана-
лиз современных направлений роботы ученых 
по вопросам разработки моделей подготовки 
будущих учителей с целью повышения эф-
фективности учебного процесса в заведениях 
высшего образования.

Kurtova G.U. The model of future 
physical training teachers biome-
chanical knowledge forming. In the 
article the model of future physical train-
ing teachers biomechanical knowledge 
forming is proposed. In the article the 
problems of future teaches of modern 
professional preparation are observed, 
special attention is paid to biomechani-
cal knowledge as a necessary part of 
professional skill of physical training 
teachers. The analyses of modern ten-
dency in scientifi c reach on the problem 
of future preparation model exploration 
is investigated.

Ключові слова:
біомеханіка, знання, освіта, під-
готовка, модель.

биомеханика, знания, образование, подготов-
ка, модель.

biomechanic, knowledge, education, 
training, model. 

Модель формування біомеханічних знань 
у майбутніх вчителів фізичної культури

Куртова Г.Ю.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Вступ.1

Соціально-економічні зміни, процеси глобалізації 
та інтеграції, що відбуваються на сьогодні в Україні. 
Визначили нові пріоритети у професійній підготовці 
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у 
вищих навчальних закладах. Особливого значення на-
буває корекція процесу професійної підготовки. Спря-
мування на творчий, професійний розвиток та само-
розвиток особистості майбутнього фахівця [3, 4].

Результати констатуючого педагогічного експери-
менту та особистий педагогічний досвід  дозволили 
зробити висновок, що майбутні вчителі не готові до ви-
користання біомеханічних знань у професійній діяль-
ності; а педагоги, які вже працюють на посадах учите-
лів фізичної культури мають недостатній рівень знань з 
біомеханіки і не завжди усвідомлюють значущість цієї 
науки для навчально-тренувальної діяльності. 

Для вирішення проблеми формування біомеха-
нічних знань у майбутніх учителів фізичної культури 
особливого значення набуває питання побудови моде-
лі підготовки майбутнього вчителя до використання 
біомеханічних знань у професійній діяльності.

Сучасні підходи в освіті вимагають радикальних 
змін у використанні освітніх технологій в напрямку 
гуманізації і демократизації навчання і виховання 
студентської молоді та інтеграції до Європейсько-
го та світового освітнього простору (А. Алексюк, 
В.Андрущенко, А. Бондар, М. Жалдак, В. Кремінь, В. 
Лозова та інші). 

З огляду на важливість вирішення зазначеної про-
блеми актуальними є праці багатьох вітчизняних на-
уковців. Зокрема, концептуальні засади професійної 
підготовки педагогічних кадрів та питання, пов’язані 
з реформуванням, оновленням змісту освіти дослі-
джували: Р. Гуревич, В. Кузь, А. Лігоцький, Л. Хомич, 
Я. Цехмістер, М. Чьобітько та інші вчені. Проблему 
змісту, методів та форм навчання і виховання майбут-
ніх фахівців знайшли відображення у працях Є. Кули-
ка, С. Сисоєвої, Н. Тверезовської, В. Манька та інших 
науковців. Питання аналізу і розвитку професійної 

1 © Куртова Г.Ю., 2009

компетентності сучасного фахівця, її складових ви-
вчали Н. Бібік, О. Овчарк, І. Зимня та інші.

Розробкою і теоретичним обґрунтуванням моделей 
професійної підготовки займались: Л. Безкоровайна 
– структурна модель формування готовності фахів-
ців фізичного виховання та спорту до впровадження 
технологій спортивного менеджменту [1]; Г. Черед-
ниченко – модель формування творчих здібностей у 
майбутніх бакалаврів-менеджерів у процесі фахової 
підготовки [5]; О.Кругляк – модель підготовки май-
бутнього вчителя фізичної культури до реалізації між 
предметних зв’язків [2] та інші .

Робота виконана за планом НДР Чернігівсько-
го державного педагогічного університету імені 
Т.Г. Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження є розробка моделі 

професійної готовності майбутнього вчителя фізичної 
культури до використання біомеханічних знань у про-
фесійній діяльності. 

Результати дослідження. 
Спираючись на теоретичний аналіз, матеріали 

констатуючого педагогічного експерименту, особис-
тий педагогічний досвід, нами розроблена модель 
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до 
біомеханічної діяльності (рис. 1).

У складову структури моделі підготовки майбут-
нього вчителя до реалізації біомеханічних знань у про-
фесійній діяльності включені зміст, форми, педагогіч-
ні умови, етапи та компоненти підготовки. Результат 
даної підготовки оцінюється запропонованими нами 
критеріями оцінки сформованості рівня біомеханіч-
них знань майбутнього вчителя.

З метою виявлення ефективності дії моделі опти-
мізації біомеханічної підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури нами було визначено компоненти 
як ознаки, що засвідчують ступінь якісної підготов-
ки студентської молоді. Дієвість моделі оцінюється за 
конкретними показниками з урахуванням рівня готов-
ності студентів до біомеханічної діяльності. Основни-
ми критеріями готовності майбутніх учителів фізич-
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ної культури до використання біомеханічних знань у 
професійній діяльності були визначені мотиваційний, 
когнітивний, діяльнісний та самооцінний відповідно 
до яких встановлені високий, середній і низький рів-
ні. Рівень сформованості знань, умінь і навичок тих, 
хто навчається, визначає їх готовність до здійснення 
майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з біо-
механікою фізичного виховання та спорту.

Мотиваційний компонент готовності майбутнього 
вчителя фізичної культури передбачає формування по-
зитивної мотивації щодо впровадження біомеханічних 
знань, умінь та навичок у професійній діяльності. 

При визначенні ознак мотиваційного компоненту 
та відповідних їм рівнів готовності майбутніх учите-
лів фізичної культури до застосування біомеханічних 
знань у професійної діяльності враховано характер 
усвідомлення важливості значення фізичної культури 
і спорту в житті кожної людини, ставлення до майбут-
ньої професії, усвідомлення важливості значення біо-
механічних знань для вчителя фізичної культури.

Когнітивний компонент готовності передбачає 
наявність отриманої цілісної професійно спрямова-
ної системи теоретичних знань, спеціальних умінь та 
практичних навичок з біомеханіки фізичного вихован-
ня та спорту майбутніми фахівцями. При визначенні 
ознак когнітивного критерію та відповідних їх рівнів 
готовності майбутніх учителів фізичної культури ми 
враховували те, що засвоєння навчального матеріалу 
має трирівневу ієрархічну структуру: нижній рівень – 
уявлення, середній рівень – розуміння, вищий рівень 
– власне засвоєння.

Діяльнісний компонент готовності відображає фор-
мування творчих, самостійних умінь і навичок студен-
тів професійно використовувати набуті біомеханічні 
знання уміння та навички у практичній діяльності.

При визначенні рівнів готовності майбутніх учи-
телів фізичної культури до професійної діяльності за 
ознаками діяльнісного компоненту було враховано 
рівень засвоєння біомеханічних знань, умінь, нави-
чок: уміння здійснювати оперативний біомеханічний 
контроль, здатність правильно вибирати і застосову-
вати на практиці біомеханічні методи дослідження; 
вміти обґрунтувати, з біомеханічної точки зору, на-
вчання спеціальним руховим діям і розвиток фізич-
них якостей у процесі професійної діяльності, врахо-
вувати вікові особливості моторики під час занять з 
школярами. 

Самооцінний компонент готовності визначається 
здатністю до високої критичності щодо своєї особис-
тості, своїх професійних якостей як вчителя фізичної 
культури. 

Показники рівнів сформованості готовності май-
бутніх вчителів фізичної культури до застосування 
біомеханічних знань:
високий - характеризується активізацією навчально-• 
пізнавальної діяльності студентів, послідовністю 
і систематизованістю оволодіння теоретичними 
знаннями з біомеханіки та усвідомлення їх профе-
сійної значущості, високою потребою у навчанні; 
спрямованістю на професійну самоосвіту, само-
розвиток, самовиховання, самовдосконалення. Цей 
рівень передбачає активне використання набутих 
знань, вмінь та навичок, абсолютну відповідь, що 

має системні знання на рівні засвоєння, сформовану 
систему вмінь і навичок у майбутнього вчителя фі-
зичної культури. Студенти цього рівня відрізняють-
ся творчим, продуктивним мисленням та навичками 
його практичного застосування, здатністю вирішу-
вати питання, пов’язані з біомеханікою фізичного 
виховання та спорту, самостійно мислити й робити 
висновки, високим рівнем критичності щодо своєї 
особистості, своїх професійних якостей;
середній - характеризується стійким інтересом сту-• 
дентів до навчання, усвідомленням теоретичних 
знань з біомеханіки фізичного виховання та спорту 
професійно значущими, проте оволодіння знання-
ми не достатньо послідовне і систематизоване. Цей 
рівень передбачає стійку зацікавленість студентів у 
використанні набутих знань, умінь і навичок, помір-
ний інтерес до своєї професії, помірну зацікавле-
ність у самоосвіті, яка інколи потребує зовнішнього 
стимулювання, часткову відповідь, що має науково 
обґрунтовані уявлення щодо суті проблеми та сфор-
мовані вміння й навички у майбутнього фахівця. Рі-
вень критичного ставлення щодо своєї особистості, 
своїх професійних якостей є середнім; 
низький - характеризується відсутністю спрямо-• 
ваності на професійну самоосвіту, саморозвиток, 
самовиховання і самовдосконалення; нестійким ін-
тересом студентів до навчання, наявністю фрагмен-
тарних і не завжди науково обґрунтованих уявлень з 
біомеханіки фізичного виховання та спорту. Студен-
ти цього рівня не володіють належною якістю знань, 
умінь і практичних навичок з біомеханіки фізично-
го виховання та спорту і не визнають їх професійно 
значущими, потребують зовнішнього стимулювання 
діяльності. Рівень критичного ставлення щодо своєї 
особистості, своїх професійних якостей у студентів 
названої категорії є низьким. 
Добір змісту навчальної дисципліни “Біомеханіка 

фізичного виховання та спорту”, в запропонованій 
нами моделі, ґрунтується на проведеному теоретич-
ному аналізі, матеріалах констатуючого педагогічно-
го експерименту, особистому педагогічному досвіді 
та складається з трьох модулів: Модуль 1. “Основи 
біомеханіки фізичного виховання та спорту”; Модуль 
2. “Біомеханічні основи рухових дій та фізичних зді-
бностей”; Модуль 3. “Біомеханічні особливості мото-
рики та спортивного тренування”.

Процес формування біомеханічних знань майбут-
ніх учителів фізичного виховання у вищих навчаль-
них закладах, складається з трьох етапів, а саме: з 
теоретико-інформаційного, професійно-діяльнісного, 
креативно-самодіяльного. 

Висновки. 
Таким чином, розроблена і теоретично обґрунтова-

на структурна модель формування готовності майбут-
ніх учителів фізичної культури у вищих навчальних 
закладах до впровадження біомеханічних знань, яка 
являє собою комплексну систему взаємопов’язаних 
елементів (змісту, форм, методів), що при створенні 
організаційно-педагогічних умов забезпечують досяг-
нення головної мети процесу професійної підготовки 
відповідно до соціального замовлення. 

У ході дослідження нами обґрунтовані принципи 
добору змісту формування готовності майбутніх вчи-
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телів фізичної культури до впровадження біомеханіч-
них знань, які ґрунтуються на загально-педагогічних 
принципах і полягають у відповідності професійної 
підготовки потребам суспільства; системності і по-
слідовності; зв’язку теорії з практикою; свідомості та 
активності студентів; доступності й міцності знань, 
умінь та навичок.

Особливість професійної підготовки майбутніх 
вчителів фізичної культури до впровадження біомеха-
нічних знань полягає у тому, що організацію означено-
го процесу підготовки необхідно розуміти як цілісну 
систему, яка містить зміст, форми і методи формуван-
ня готовності майбутніх фахівців фізичної культури 
до впровадження набутих протягом навчання знань, 
умінь та навичок з біомеханіки, рівень навчально-
методичного забезпечення, створення відповідних 
організаційно-педагогічних умов з метою підвищення 
ефективності підготовки учителя фізичної культури.

Перспективи подальших досліджень. Розглянуті 
в статті проблеми потребують подальшого аналізу. 
Нами проведено дослідження з ефективності запро-
понованої теоретичної моделі, результати якого бу-
дуть представлені в подальших публікаціях.

Рис. 1 Модель формування біомеханічних знань

Формування біомеханічних знань у майбутнього учителя фізичної культури

ЗмістФорми    Методи

Етапи формування біомеханічних знань

теоретико-інформаційний

професійно-діяльнісний

креативно-самодіяльний

Компоненти

Мотиваційний Самооцінний Когнитивний Діяльнісний

Рівні підготовки

Високий НизькийСередній

Результат: готовність до застосування біомеханічних знань
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Анотації:
Показано вимоги до службово-
професійної підготовки працівників 
оперативних підрозділів правоохо-
ронних органів України. Наведено 
напрямки удосконалення функці-
ональної підготовленості за раху-
нок розвитку когнітивних функцій. 
Розглянуто особливості виконання 
оперативно-розшукових дій. Пода-
но підстави на перебудову методів 
підготовки. Наголошується на сво-
єчасній концентрації при виконанні 
комплексних та спеціальних вправ 
прикладного напрямку. Виділено 
напрямки урахування індивідуаль-
них особливостей курсантів.

Лаврентьев А.Н. Формирование функци-
ональной подготовленности работников 
оперативных подразделов правоохра-
нительных органов Украины. Показаны 
требования к служебно-профессиональной 
подготовке работников оперативных под-
разделов правоохранительных органов 
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Формування функціональної підготовленості працівників 
оперативних підрозділів правоохоронних органів України

Лаврентьєв О. М.
Національний університет державної податкової служби України

Вступ. 1

Сучасна оперативна робота працівника правоохо-
ронних органів виконується за умов швидкої зміни 
обставин. В залежності від характеру здійснення вона 
може бути пошуковою, розвідувальною, пізнаваль-
ною і, як свідчить правоохоронна практика, пов’язана 
з переслідуванням або затриманням правопорушника. 
Тому, ефективне виконання поставлених завдань та 
формування функціональної підготовленості праців-
ника оперативних підрозділів пов’язано з вмінням 
швидко орієнтуватися в ситуаціях, концентрувати ува-
гу на об’єктах, оперативно розшукувати порушників. 
Специфічною особливістю роботи працівника опе-
ративних підрозділів є те, що їй притаманний пере-
важно розумовий вид діяльності із значною нервово-
емоційною, фізіологічною і фізичною напруженістю. 
Де психічна поведінка працівника пов’язана зі спілку-
ванням з новими людьми, підозрюваними, знаходжен-
ням в незнайомих місцях.

 В розумовій діяльності особливе значення має 
розвиток таких якостей, як швидкість переробки ін-
формації, гнучкість і оперативність процесів мислен-
ня, пам’яті, уваги. 

Одне з головних місць по вирішенню питань 
оперативно-розшукових завдань, серед професійних 
якостей займають когнітивні функції. 

На думку автора, до когнітивних функцій можна 
віднести показники з розвитку професійної уваги, опе-
ративної пам’яті, психічної стійкості, ефективнос-
ті роботи і часу впрацьованості. 

Професійна увага навички концентрації та розподі-
лу уваги на об’єктах оперативно-службової, розшуко-
вої діяльності, збільшення об’єму уваги та покращен-
ня її сталості до впливу різних видимих і невидимих 
перешкод.
1 © Лаврентьєв О. М., 2009

Оперативна пам'ять вміння запам’ятовувати інфор-
мацію, опрацьовувати її та відтворювати за короткий 
час, вона складає індивідуальний досвід особистості.

Психічна стійкість прояв індивідуальних психо-
логічних якостей працівником в ході довготривалих 
оперативно-розшукових заходах, пов’язаних із  змі-
ною обставин, об’єктів спілкування, виконання роз-
відувальних дій. 

Ефективність роботи залежить від вміння праців-
ником тривалий  час зберігати рівновагу до зовнішніх 
подразнень.

Впрацьованість це вміння швидко прийняти умо-
ви виниклої ситуації, щодо реалізації поставлених за-
вдань, за рахунок власних сил і знань.

Автором був проведений аналіз нормативно-
правових документів професійної підготовки праців-
ників податкової міліції та органів внутрішніх справ 
(кримінальна міліція), на основі якого розроблена 
(табл. 1). В ній наведені данні розподілу годин на рік 
для проведення службово-професійної підготовки 
особового складу працівників податкової міліції та 
кримінальної міліції.

 Проаналізувавши дані, наведені в (табл. 1), можна 
зробити висновок, що існує різниця у кількості годин, 
відведених на проведення службово-професійної під-
готовки, яка направлена на удосконалення професій-
них якостей особового складу податкової міліції та 
кримінальної міліції. Наприклад, в органах податкової 
міліції не розглядається та не вивчається тактика дій 
особового складу в типових і екстремальних ситуаці-
ях, відсутня психологічна підготовка. В кримінальній 
міліції не вивчають медичну допомогу. При заняттях 
із службово-професійної підготовки  треба вводити 
елементи до прояву працівниками когнітивних функ-
цій, за допомогою яких можливо вдосконалювати 
індивідуальні здібності працівників оперативних під-
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розділів оперативно приймати рішення, що впливає 
на якість виконання завдання. 

Найвищим критерієм в оцінці підготовленості пра-
цівників оперативних підрозділів є поєднання високої 
динаміки дій з паралельним тактичним осмисленням 
всієї ситуації [1, 2, 3, 4,].

Успішність виконання поставленого перед праців-
ником оперативного підрозділу завдання залежить від 
того, який темп руху пов’язаний з можливостями сво-
єчасного переключення і розподілу уваги з направле-
ністю його думки. Необхідно пам’ятати, що не треба 
починати виконання складного, з ризиком для життя 
завдання, коли працівник не має точної направленос-
ті дій і пошук рішення йде одночасно з хаотичними 
рухами. Необхідно будувати тактику дій спільно з на-
працьованими руховими навичками та вмінням про-
гнозувати на ходу ситуацію. Все ці процеси відбува-
ються в пам’яті й дозволяють повніше прорахувати 
ймовірність розвитку сутички [2,5].

Наукове дослідження виконується згідно зведе-
ного плану НДР Державного комітету молодіжної 
політики спорту і туризму України на 2006 - 2010 
роки номер державної реєстрації 0106U010778 та за 
науковою темою кафедри спеціальних дисциплін 
та організації професійної підготовки факультету 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників податкової міліції Національного 
університету державної податкової служби України    
на  2006 - 2012 роки   номер державної реєстрації 
0108U004234.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка пра-

цівників оперативних підрозділів правоохоронних ор-
ганів України.

Предмет дослідження – методика формування 
функціональної підготовленості працівників опера-
тивних підрозділів засобами фізичної та спеціальної 
фізичної підготовки. 

Мета дослідження – удосконалити функціональну 
підготовленість працівників оперативних підрозділів 
правоохоронних органів за рахунок розвитку когні-
тивних функцій та їх професійних здібностей. 

Завдання дослідження:
1. Вивчити стан дослідження когнітивних функцій, 
відображену в наукових публікаціях з системи 
професійної підготовки працівників оперативних 
підрозділів правоохоронних органів України.

2. Експериментального перевірити ефективність 
запропонованої методики, щодо розвитку 
когнітивних функцій.
Методи дослідження. Теоретичний аналіз та уза-

гальнення наукової літератури,  комп’ютерне тесту-
вання, хронометрія, експеримент, обробка кількісних 
результатів методами математичної статистики. 

Результати дослідження. 
Дослідження було проведено на базі кафедри 

Університету. Під час проведення дослідження, по-
казники знімались з контрольної групи (n = 25), яка 
займалась за звичайною програмою навчання; екс-
периментальної групи (n = 25), що працювала за 
розробленою методикою, орієнтованою на розвиток 
індивідуальної підготовки працівників оперативних 
підрозділів правоохоронних органів України. Адап-

тація контрольних груп до тренувальних наванта-
жень, вміння протидіяти злочинцям в екстремальних 
умовах за наявності обмежень різного характеру, що 
направлена на формування функціональної підготов-
леності працівників оперативних підрозділів до дій в 
оперативно-службової діяльності.

На основі проведеного аналізу, автором були роз-
роблені тести для визначення когнітивних функцій, які 
направлені на удосконалення оперативно-службової 
діяльності:
оцінка рівня переключення та розподілу уваги (за • 
тестом Горбова «Червоно-чорна таблиця»);
оцінка рівня психічної стійкості, ефективності робо-• 
ти, впрацьованості (за тестом Шульте-Платонова);
 оцінка рівня оперативна пам’ять (за методикою ви-• 
значення короткочасної зорової пам’яті).
В результаті проведеного експерименту були отри-

мані наступні результати, які наведені в (табл. 2). 
В результаті проведеного експерименту відбулися 

певні зміни. Так, в контрольній групі (табл. 2), показ-
ник часу переключення та розподілу уваги на початку 
експерименту складав 151,68 сек., протягом експери-
менту він покращився і в кінці дорівнював 137 сек.

Показник ефективність роботи на початку семе-
стру складав 50,26 сек., найкращій показник ефек-
тивності був зареєстрований в 3 семестрі навчання, і 
дорівнював 47,12 сек., на кінець експерименту склав 
47,3сек. Показник часу впрацьованості на початку 
експерименту дорівнював  1,04 хв., найкращій час був 
досягнутий в 3 семестрі навчання і дорівнював  1 хв., 
на кінець експерименту склав 1,31 хв. Показник пси-
хічна стійкість на початку експерименту дорівнював 
1,01 хв., найкращій час був досягнутий в 3 семестрі 
навчання і дорівнював 0,97 хв., на кінець експеримен-
ту склав 1,05 хв. Показник оперативна пам’ять на по-
чатку дорівнював 6,48 раза, протягом експерименту 
він покращувався і на кінець дослідження становив  
7,16 раза.

 В експериментальній групі (табл. 2) показник часу 
переключення та

розподілу уваги на початку експерименту складав 
150,1 сек., протягом експерименту він покращується і в 
кінці дорівнює 136,9 сек. Показник ефективність роботи 
на початку складав 47,28 сек., найкращій показник спо-
стерігався в 2 семестрі і дорівнював 44,8 сек., на кінець 
експерименту він складав 46,61 сек. Показник часу впра-
цьованості на початку експерименту дорівнював 1,02 
хв., протягом експерименту погіршився і на кінець склав 
1,03 хв. Показник психічна стійкість на початку дорів-
нював 1 хв., найкращій час був досягнутий в 2 семестрі 
і дорівнював 0,96 хв., наприкінці експерименту погір-
шився і склав 1,02 хв. Показник оперативна пам’ять на 
початку дорівнював 6,12 раза, протягом експерименту 
покращився, і на кінець склав 7,92 раза. 

При проведені порівняльного аналізу за середні-
ми результатами між контрольною та експеримен-
тальною групами, які зображені на (рис. 1) на основі 
опрацьованих тестів встановлено, що середні 
показники в контрольній групі з часу переключення та 
розподілу уваги (Т1) збільшились на 9,68% (P<0,05); 
показник ефективність роботи (Т2) збільшився на 
5,9% (P<0,05), показник часу впрацьованості (Т3) 
зменшився на 25,96% (P>0,05); показник психічна 
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика розподілу годин на рік для проведення службово - професійної підготовки 

особового складу податкової міліції та органів внутрішніх справ

№ 
п/п Назва заходів Податкова міліція* Кримінальна міліція**

1. Функціональна підготовка 48 годин на рік 48 годин на рік
2. Фізична підготовка 100 годин на рік 192 годин на рік
3. Вогнева підготовка 26 годин на рік 24 годин на рік
4. Психічна підготовка Не проводиться 12 годин на рік

5. Тактика дій особового складу в типо-
вих і екстремальних ситуаціях

Не проводиться 24 години на рік

6. Медична підготовка 6 годин на рік Не проводиться
Примітка: *   -  наказ ДПА № 411,
                  ** -  наказ МВС України № 1444.

Таблиця 2
Показники розвитку когнітивних функцій протягом експерименту

Назва тестів
Контрольна група Експериментальна група

початок кінець початок кінець
Час переключення та розподілу 
уваги тест Горбова (червоно-
чорна таблиця) (сек.)

151,68±  81,58 137±57,73 150,08±38,7 139,12±35,6*

Таблиця Шульте ефективність 
роботи (сек.)

50,26±7,07 47,3±2,48* 47,28±3,76 46,61±2,17*

Таблиця Шульте час 
спрацьованості (хв.)

1,04±0,26 1,31±1,58 1,02±0,06 1,03±0,06

Таблиця Шульте психічна 
стійкість (хв.)

1,01±0,2 1,05±0,11* 1±0,04 1,02±0,13

Оперативна пам’ять (кількість 
раз)

6,48±1,48 7,16±0,94* 6,12±0,93 7,92±0,7*

Примітка:   * - наявність достовірної різниці (P < 0,05) між показниками   відносно першого семестру.

Мал. 1. Діаграма середніх показників когнітивних функцій 
в контрольній та експериментальній групах

140  
129,4  

109,68 108,8
120  110,5  

105,9 101,4  
99,02         96,04   98 

100  

74,04  80  

ві
дс

от
ки

60  

40  

20  

0  
    1                         2                            3                            4                            5 

тести  

контрольна група            експериментальна група  



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

116

стійкість (Т4) зменшився на 3,96% (P>0,05); показ-
ник оперативна пам’ять (Т 5)  збільшився на 10,5% 
(P<0,05).

В експериментальній групі спостерігаються до-
стовірні зміни показників когнітивних функцій. Так, 
аналізуючи середні показники з часу переключення 
та розподілу уваги (Т1), вони збільшились на 8,8% 
(P<0,05); показник ефективність роботи (Т2) збіль-
шився на 1,4% (P<0,05); показник час впрацьованості 
(Т3) зменшився на 0,98% (P>0,05), але в порівнянні 
з контрольною групою, зниження незначне; показник 
психічна стійкість (Т4) зменшився на 2% (P>0,05), 
але, в порівнянні з контрольною групою, має кращій 
відсоток успішності; показник оперативна пам’ять 
(Т5) збільшився на 29,4% (P<0,05). 

Протягом експерименту показники в контрольній 
групі мають позитивну тенденцію до покращення за-
гальних результатів. Так, при визначенні часу пере-
ключення та розподілу уваги, зменшилась кількість 
помилок та час виконання тесту, при цьому середній 
показник ефективності роботи має тенденцію на по-
кращення результатів, а показники часу впрацьова-
ності та психічної стійкості значно зменшились. Деякі 
підвищення показників свідчать про те, що процеси 
функціональної активності нервових центрів дуже ва-
ріативні і залежать від багатьох неврахованих факто-
рів. Показники оперативної пам’яті мають позитивну 
тенденцію. Це пояснюється тим, що курсанти досягли 
необхідного рівня підготовленості, щоб набути реаль-
них змін швидкості виконання цієї вправи. 

Протягом експерименту показники в експеримен-
тальній групі мають позитивну тенденцію до покра-
щення загальних результатів. При визначенні часу 
переключення та розподілу уваги, зменшилась кіль-
кість помилок на 31%, та час виконання тесту на 9%, 
ефективність роботи значно покращилась і має досто-
вірну величину (P<0,5), середні показники часу впра-
цьованості та психічної стійкості значно погіршились 
але мають незначну перевагу між показниками най-
більшого і найменшого часу. Показники оперативної 
пам’яті мають позитивну тенденцію. Так, на початку 
експерименту кількість осіб, які могли при виконанні 
вправи заповнити та відтворити не менше 6 елемен-
тів, була 32%, а після експерименту – 100%, при цьо-
му, середнє запам’ятовування у відтворенні склало 8 
– 9 елементів. Це пов’язано з тим, що в системі спе-
ціальної фізичної підготовки курсантів експеримен-
тальної групи цілеспрямовано планувався розвиток 
спеціально-силових якостей, спеціальної витривалос-
ті, що сприяло підвищенню обсягу та інтенсивнос-
ті виконання загально розвиваючих та спеціальних 
вправ, ігор на збільшенні обсягу оперативної пам’яті, 
заняття насичувались ситуаційними моделями, в яких 
динаміка супроводжується постійним осмисленням 
обставин, особистих дій та дій правопорушника. 

На основі аналізу даних (табл. 2) можна зроби-
ти висновок, що результати дослідження показників 
ефективності роботи та психічної стійкості мають кра-
щі дані у контрольній групі, ніж в експериментальній. 
В експериментальній групі перевищують показники 
контрольної групи з оперативної пам’яті в 2 рази. По-
казники часу впрацьованості та психічної стійкості за 
результатами дослідження в експериментальній групі 

мають зниження результатів, а в порівняні з результа-
тами контрольної групи – вони не значні. 

Таким чином, аналізуючи результати проведеного 
дослідження, можна зробити висновок, що розвиток 
когнітивних функцій необхідно проводити у відпо-
відності до основної рухової діяльності працівника 
оперативного підрозділу із застосування вправ на ко-
ротких і довгих дистанціях, в умовах спеціалізованих 
будівель та на учбових полігонах. В кросову підготов-
ку необхідно впровадити елементи орієнтування на 
місцевості, ускладнюючи при цьому дистанцію різ-
ними допоміжними зовнішніми впливами; підбирати 
вправи, які виконуються в складних і довгих, багато-
ходових комбінаціях з різних вихідних положень із 
зміною умов виконання вправ, що буде сприяти роз-
витку швидкості простих і складних рухових реакцій 
на формування функціональної підготовленості пра-
цівника до дій в оперативно-розшуковій діяльності.

Висновки. 
Результати дослідження дозволяють зробити ви-

сновок, що існуючий рівень когнітивних функцій 
працівників оперативних підрозділів правоохоронних 
органів України знаходиться на недостатньому про-
фесійному рівні, що надає підстав на перебудову ме-
тодів підготовки.

Отримані позитивні зміни у контрольній групі за-
лежать від індивідуальних особливостей курсантів, 
а також від настрою, що проявляється під час здачі 
контрольних нормативів.

Результати експериментальної групи показують, 
що проведення систематичних занять, які правильно 
і методично організовані, насичені практичними зна-
ннями, вмінням своєчасно концентруватися при вико-
нанні комплексних та спеціальних вправ з прикладно-
го напрямку, є більш прогресивними і досконалими, 
про, що свідчать отримані результати дослідження.

Перспективи подальший досліджень у даному на-
прямку буде направлений на вивчення і впроваджен-
ня в систему навчання новітніх методик підготовки і 
вдосконалення рівня професійно діяльності працівни-
ків оперативних підрозділів правоохоронних органів 
України.
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Анотації:
Розглядаються питання специ-
фічної рухової діяльності, якою є 
ігрові види спорту. Наголошуєть-
ся значення системоутворюючого 
чинника в цьому виді діяльності 
– м'яча, який її опредмечує і саме 
відповідно до його переміщення 
плануються і здійснюються всі 
рухові дії гравців на майданчику. 
Визначається значення деяких 
психомоторних здібностей, рівень 
розвитку яких дозволяє гравцям 
виконувати адекватні ігровим си-
туаціям дії. На підставі власних 
експериментальних досліджень 
пропонуються методичні прийоми 
їх формування. 

Лазуренко С.И., Кучеренко Н.М. Форми-
рование психомоторных способностей у 
студентов в игровых видах спорта. Рас-
сматриваются вопросы специфической дви-
гательной деятельности, каковой является 
игровые виды спорта. Отмечается значение 
системообразующего фактора в этом виде 
деятельности – мяч, который ее опредме-
чивает и именно в соответствии с его пере-
мещением планируются и совершаются все 
двигательные действия игроков на площад-
ке. Определяется значение некоторых пси-
хомоторных способностей, уровень развития 
которых позволяет игрокам выполнять адек-
ватные игровым ситуациям действия. На 
основании собственных экспериментальных 
исследований предлагаются методические 
приемы их формирования.

Lazurenko S.I., Kucherenko N.M. 
Forming psychomotoric’s capabilities 
for students in the playing types of 
sport. The questions of specifi c motive 
activity which playing types of sport are 
examined. The value of system foming 
factor is marked in this type of activity – 
ball which it subject making and exactly 
in accordance with his moving all of mo-
tive actions of all of players are planned 
and carried out on a ground. The value 
of some psychomotoric’s capabilities is 
determined, the level of development of 
which allows players to execute adequate 
playing situations actions. On the basis 
of own experimental researches the me-
thodical receptions of their forming are 
offered.

Ключові слова:
психомоторика, здібності, фор-
мування, асиметрія, взаємодія, 
тонус, еталон.

психомоторика, способности, формирова-
ние, асимметрия, взаимодействие, тонус, 
эталон.

psychomotoric, capabilities, forming, 
asymmetry оoperation, tone, standard.

Формування психомоторних здібностей 
у студентів в ігрових видах спорту

Лазуренко С.І., Кучеренко Н.М.
Горлівський регіональний інститут Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Вступ.1

Ігрові види спорту - це специфічний вид діяльнос-
ті, де органічно переплітаються рухова і розумова ді-
яльність, це набір рухових навичок; наявність і про-
яв фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, 
стрибучості); необхідність успішної взаємодії з парт-
нерами по команді і адекватної протидії суперникам. 

 Розумова діяльність припускає швидку постановку 
рухового завдання, адекватний аналіз ситуацій, які майже 
миттєво виникають і змінюються; ухвалення оптималь-
ного рішення і внесення відповідних корекцій у рухи. 
Системоутворюючим елементом даного виду діяльності 
є м’яч, який наповнює смисловим навантаженням усі 
ігрові ситуації, які виникають при його переміщенні.

 Зазначене вище робить актуальним пошук нових 
способів формування і розвитку адекватних психомо-
торних здібностей.

 Психомоторні здібності забезпечують ефектив-
не управління рухами і руховими діями на осно-
ві точного контролю і саморегуляції. Рухи людини 
складнокоординованi і багатопланові, у їхній єдності 
представлені просторові, тимчасові і силові компо-
ненти в складних співвідношеннях і інші різноманітні 
види сенсомоторних реакцій людини. 

 Точність відтворення просторових, тимчасових і 
силових характеристик визначає швидкість рухів і ра-
ціональний розподіл зусиль, не тільки процесуальну, 
але і кінцеву точність рухових дій.

 В ігрових ситуаціях за мінімальний час гравцям 
необхідно визначити напрям і відстань до свого парт-
нера, якому призначається передача, а також точність 
рухів і додаткових зусиль при передачі м’яча. Не-
точність тільки одного компоненту рухової дії з ба-
гатьох складових психомоторної діяльності приведе 
до втрати м’яча. В ігровій діяльності необхідна точ-
на координація рухів і надзвичайна швидкість рухо-
11 © Лазуренко С.І., Кучеренко Н.М., 2009

вих актів. Такі прояви досягаються завдяки розвитку 
психомоторних здібностей у методичних прийомах 
навчально-тренувального процесу, які постійно вдо-
сконалюються, багаторазовому їх виконанню в най-
складніших умовах, а також вдосконаленню техніч-
них засобів цього процесу.

Розробка напряму, у руслі якого знаходиться про-
понована стаття, є природне замовлення від практи-
ки, оскільки рухова діяльність, якою є всі без винятку 
ігрові види спорту, включена до навчальної програми 
з фізичної культури у школах і з фізичного виховання 
у середніх і вищих навчальних закладах країни. Також 
необхідно відзначити, що ігрові види спорту найбільш 
популярні серед різних вікових груп населення.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Об’єкт дослідження - рухова діяльність людини 

з предметом (м’ячем), який ускладнює взаємодією і 
протидією майже одночасно з іншими учасниками ру-
хової активності в ігрових видах спорту.

Предмет дослідження - психомоторні здібності 
людини, які необхідні для успішної діяльності в ігро-
вих видах спорту.

 Мета дослідження - на основі вивчених джерел 
і результатів власних експериментальних досліджень 
визначити можливі шляхи формування психомотор-
них здібностей в ігрових видах спорту.

 Завдання роботи:
1. Визначити основні психомоторні здібності, що 
необхідні для ігрових видів спорту.

2. Вивчити (дослідити) рівень розвитку психомотор-
них здібностей у студентів інституту.

3. Визначити можливі шляхи формування психомо-
торних здібностей в ігрових видах спорту.
 Гіпотеза: передбачалося, що використання ана-

логових елементів спортивних ігор дозволить підви-
щити ефективність формування психомоторних зді-
бностей у студентів.
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 Методи дослідження: для виконання заплано-
ваних дослідницьких заходів нами використовував-
ся комплекс методів, який, на нашу думку, за своїми 
можливостями дозволяв адекватно вирішити завдан-
ня дослідження:
теоретичного аналізу і узагальнення науково мето-• 
дичної літератури;
психолого-педагогічного спостереження, самоспос-• 
тереження; 
опит, бесіди, анкетування; • 
визначення рівня розвитку суб'єктивного відчуття • 
часу людини;
складання індивідуального профілю функціональ-• 
ної асиметрії; 
загальноприйняті методи математичної статистики [5].• 
визначення суб'єктивного відчуття часу [3]: • 
Результати досліджень.
За еталон був прийнятий 10-ти секундний інтер-

вал часу. Перед обстежуваними ставилося завдання: 
використовуючи електронний секундомір, відтворити 
запропонований часовий еталон. Студенти натискали 
кнопку секундоміра і коли, на їх думку, проходило 10 
сек., вони зупиняли секундомір. Відбувалося звірення 
суб'єктивного прояву сенсомоторного акту із заданим, 
об'єктивним, еталоном. 

Визначення індивідуального профілю функціо-
нальної асиметрії: проба переплетення пальців, “поза 
Наполеона”, визначення провідного (домінантного) 
ока [4,6];
1. Зімкнення кистей рук. Долоні правої, лівої руки сти-
каються і фаланги пальців схрещуються. Провідною 
(домінантною) кистю в даному положенні є та, ве-
ликий палець якої знаходиться зверху.

2. Метод тестування – «поза Наполеона». У даному 
методі дослідження визначається провідна рука при 
схрещуванні передпліч. Ведучою (домінантною) є 
та рука, лікоть якої знаходиться зверху.

3. Визначення провідного ока. Береться картка 
розміром 10х10 см., в якій посередині вирізується 
квадрат 1х1см. На стіні ставиться мітка. Випро-
бовуваний розташовує картку так, щоб через ма-
ленький квадрат двома очима було видно мітку на 
стіні. По черзі закриваються праве, а потім ліве око. 
Провідним (домінантним) оком є те, при закриванні 
якого предмет зникає.
Еталон простору, що запам'ятав (ЗЕП). Наводиться 

лінія 7 метрів. Випробовуваний проходить по лінії і 
зупиняється тоді, коли торкнеться носками лінії об-
меження. Надається 5 спроб. Цей руховий акт обсте-
жуваний проходить із закритими очима. Випробову-
ваний, не розплющуючи очей, може коректувати свої 
рухи [2,3].

Результат фіксується після того, як рух був закінче-
ний і відкоректований. При цьому фіксуються резуль-
тати в сантиметрах: відхилення праворуч або ліворуч, 
недохід або перехід лінії.

Кількість попадань м'яча в баскетбольне кільце 
з 10 спроб. Випробовуваний знаходиться на штраф-
ній лінії виконання кидка в баскетбольне кільце, 
м'яч йому подають. З 10 спроб записують кількість 
попадань.

ТАМ (тонічна активність м'язів [2,3]). Твердий 
предмет (наприклад, гімнастична палиця) фіксується 
кистями рук і «розтягується» в сторони протягом 30 
секунд, очі при цьому закриті; зусилля, яке повинен 
докласти випробовуваний, повинне складати 90 - 95% 
від максимально можливого. При цьому випробовува-
ному повідомляється час через 10-20-25 секунд; через 
30 секунд подається сигнал про закінчення, кисті роз-
тискали, предмет відпускається. При цьому фіксують-
ся результати:
кут підйому рук;• 
час утримання;• 
кількість підйомів рук;• 
додаткові рухи частин тіла.• 
Ведуча нога: піддослідний знаходиться в основній 

стійці, проводячи нахил вперед (включаючи таз), при 
цьому тіло виходить із стану рівноваги і відбувається 
випад правою або лівою ногою. Результат фіксується 
в 3-х спробах. 

Дослідження проводилися на базі спортивного 
комплексу Горлівського інституту ВМУРоЛ «Україна».

Експериментальна група включала 15 чоловік 
(студентів)-з них 11 дівчин і 4 хлопця. Вік групи скла-
дає від 18 до 22 років. Заняття з фізичного виховання 
проводилися один раз на тиждень протягом 1 години 
20 хвилин. Такий же час відводився ще один раз на 
тиждень для додаткових занять.

До початку експериментальної частини студенти 
проходили тестування за описаними вище методика-
ми, результати заносилися до спеціальних бланків.

Протягом трьох місяців (24 навчально-
тренувальних заняття) дана група займалася за зада-
ною програмою з введенням аналогових вправ, які, 
ймовірно, дозволяють розвивати психомоторні зді-
бності, необхідні для ефективного виконання елемен-
тів спортивних ігор.

У кінці заданого періоду учбово-тренувальних за-
нять повторно знімалися аналогічні тестові показни-
ки, а також показники у студентів контрольної групи, 
які тренувалися за програмою з фізичного виховання 
Міністерства освіти і науки України для вузів ІІІ – ІV 
рівнів акредитації.

Представлено фактичний матеріал з цифрами. 
Черговість за описом методів дослідження наступна 
(зміни суб'єктивного відчуття часу - поліпшення):
Еталон 10 секунд 9,36;1. 
Поза «Наполеона»: права рука 0,86, ліва рука 0,13;2. 
Зімкнення кистей рук: права 0,53, ліва 0,46;3. 
Провідне око: праве – 0,6, ліве – 0,4;4. 
Еталон простору:5. 
 1 спроба
 1.1. перейшов лінію 0
 1.2. не дійшов до лінії 64,43
 1.3. відхилився праворуч 6,26
 1.4. відхилився ліворуч 16,86
 1.5. став прямо на лінію 0,13
 2 спроба 3 спроба 4 спроба 5 спроба
 2.1. – 8,93 3.1. – 8,93 4.1. – 9 5.1. – 9,06
 2.2. – 29,26 3.2. – 22,06 4.2. – 11,33 5.2. – 19,66
 2.3. – 5,06 3.3. – 10,73 4.3. – 8,73 5.3. – 9,26
 2.4. – 25,86 3.4. – 13,73 4.4. – 9,13 5.4. – 8,93
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 2.5. – 0,2 3.5. – 0,13 4.5. – 0,3 5.5. – 0,2
Штрафні кидки: 2,4;6. 
Тонічна м’язова активність:7. 
 1 спроба 2 спроба 3 спроба
 1.1. Кут підйому рук – 58,13 2.1. – 5 3.1. – 1 
 1.2. Час утримання – 2,11 2.2. – 0,24 3.2. – 0,19
 1.3. Кількість підйомів рук – 1,13 2.3. – 0,13 3.3. 

– 0,06
Ведуча нога:8. 
1 спроба – права нога 0,86; ліва нога 0,13;
2.спроба – права нога 0,86; ліва нога 0,13;
3.спроба – права нога 0,86, ліва нога 0,13.
 Висновки. 

Перед початком навчально-тренувального процесу • 
в ігрових видах спорту необхідно визначити рівень 
розвитку актуальних психомоторних здібностей 
(орієнтація у часі і просторі) і організації власних 
рухів.
Експериментальні дослідження показали, що ви-• 
користання у тренувальному процесі аналогових 
вправ дозволяє швидше і точніше формувати ті пси-
хомоторні здібності, які необхідні у даному виді ру-
хової діяльності.
Для успішного формування психомоторних зді-• 
бностей необхідно врахувати індивідуальний про-
філь функціональної асиметрії осіб, які виконують 
вправи, і рівень тонічної активності м’язової систе-
ми як енергійної основи для адекватного виконання 
рухових дій. 
Подальші дослідження у напрямі формування і 

розвитку психомоторних здібностей людини в рухо-
вій діяльності представляється, поза сумнівом, вель-
ми перспективними. Особливо це стосується ігрових 
видів спорту. Вони є мало вивченими з психологічної 
точки зору як вид дiяльностi, як взаємодія людини з 
предметом (яким є м'яч) і переміщення якого повніс-
тю підпорядковує собі виконання практично всіх ру-
хових дій гравців на спортивному майданчику, а та-
кож усе різноманіття взаємодій і протидій партнерів 
і суперників.
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Анотації:
Розглядаються проблеми роз-
робки та ефективного впрова-
дження програм професійно-
прикладної фізичної підготовки 
студентів у систему вищої про-
фесійної освіти. Наведено ре-
комендації щодо розробки про-
грам професійно-прикладної 
фізичної підготовки майбут-
нього спеціаліста на підставі 
базової професійної «моделі 
фахівця» та професіограми спе-
ціальності. Показано напрямки 
професійно-прикладної фізич-
ної підготовки студентів різних 
спеціальностей. Вони врахо-
вують особливості майбутньої 
професійної діяльності.

Маляр Э.И., Будный В.Е. Професси-
онально-прикладная физическая под-
готовка студентов в системе высше-
го профессионального образования. 
Рассматриваются проблемы разработ-
ки и эффективного внедрения программ 
профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов в систему высшего 
профессионального образования. Приведе-
ны рекомендации по разработке программ 
профессионально-прикладной физической 
подготовки будущего специалиста на основе 
базовой профессиональной «модели специ-
алиста» и профессиограммы специальности. 
Показаны направления профессионально-
прикладной физической подготовки студен-
тов разных специальностей. Они учитывают 
особенности будущей профессиональной 
деятельности.

Malyar E.I., Budnyy V.E. Professional-
applied physical preparation of students 
in the system of higher vocational edu-
cation. The problems of development and 
effective introduction of the programs of the 
professional applied physical preparation 
of students are examined. A program place 
is rotined in the system of higher profes-
sional education. Resulted recommenda-
tion on development of the programs of the 
professional applied physical preparation 
of future specialist. Program basis is base 
professional the «model of specialist» and 
profesiograma specialty. Directions of the 
professional applied physical preparation of 
students of different specialties are rotined. 
They take into account the features of fu-
ture professional activity.

Ключові слова:
професійно-прикладна фізична 
підготовка, модель фахівця, 
професіограма, студент.

профессионально-пркладная физическая 
подготовка, модель специалиста, профес-
сиограмма, студент.

professional-applied physical preparation, 
model of specialist, profesiograma, stu-
dent.

Професійно-прикладна фізична підготовка студентів 
у системі вищої професійної освіти

Маляр Е.І., Будний В.Є.
Тернопільський національний економічний університет

Вступ.1

На початку ХХI століття гостро постало питання 
інтенсифікації виробництва, покращення якості підго-
товки фахівців. Одним із шляхів вирішення цієї про-
блеми є впровадження професійно-прикладної фізич-
ної підготовки (ППФП) у процес фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ).

Вирішити цю проблему не просто. Вона має де-
кілька аспектів, які ще не стали предметом глибоких 
наукових досліджень і в літературі висвітлені недо-
статньо. Кафедри фізичного виховання питанню по-
кращення рівня ППФП студентів ВНЗ приділяють 
недостатньо уваги, або не займаються зовсім, що не-
гативно відбивається на фізичному стані майбутніх 
трудових ресурсів країни.

Виходячи з того, що ППФП повинна формувати 
прикладні знання, фізичні, психічні й спеціальні якості, 
уміння й навички, що сприяють досягненню об'єктивної 
готовності людини до успішної професійної діяльності, 
варто зазначити, що психофізична готовність студентів 
повинна бути забезпечена саме в процесі фізичного ви-
ховання. Цілеспрямоване використання засобів фізич-
ної культури й спорту для підготовки студентів до май-
бутньої професійної діяльності повинно здійснюватися 
у вузах будь-якого профілю [1, 7].

Реалізація ППФП у системі фізичного виховання 
студентів пов'язана з рядом проблем, основна з яких - 
суттєві відмінності в умовах та характері праці людей 
різних спеціальностей, а звідси - необхідність різного 
змісту цього розділу програми з фізичного виховання 
для студентів. Такий підхід дозволяє більш повно вра-
ховувати особливості умов та характеру праці майбут-
ньої професійної діяльності [2, 3]. 

Аналіз науково-методичної літератури показує, 
що до проблем ППФП студентської молоді зверталась 
велика кількість науковців. А.Р. Лущак (2001 р.) те-
оретично та експериментально обґрунтував методи-
ку підвищення психофізичної підготовки курсантів 
1 © Маляр Е.І., Будний В.Є., 2009

ВНЗ Міністерства внутрішніх справ України. В на-
укових працях А.І. Драчука (2001 р.) визначені шляхи 
оптимізації процесу фізичного виховання майбутніх 
педагогів для покращення їх психофізичного стану. 
І.Б. Верблюдов (2002 р.) конкретизивував ППФП та 
виявив основні вимоги студентів педагогічних вузів 
до ППФП. В роботах В.С. Гуменного (2002 р.) об-
ґрунтовано ефективність впровадження раціональної 
та ефективної системи фізичної підготовки студентів 
політехнічних вузів з урахуванням професійної спря-
мованості підготовки, статевих особливостей, а також 
з урахуванням етапів навчання. І.П. Чабан (2002 р.) 
визначив шляхи формування у майбутніх педагогів-
лінгвістів професійних умінь і навичок, поєднаних 
з фізичною та функціональною підготовленістю. 
Проблемам визначення ефективності використання 
засобів і методів загальної та спеціальної фізичної 
підготовки студентів з урахуванням майбутньої про-
фесійної діяльності у податковій міліції присвячена 
робота Ю.П. Сергієнка (2005 р.). Проте, у цих робо-
тах недостатньо приділялось уваги розробці моделі 
фахівця та професіограми спеціальності.

Робота виконана за планом НДР Тернопільського 
національного економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити основні методичні 

положення та рекомендації щодо розробки та ефектив-
ного впровадження програм професійно-прикладної фі-
зичної підготовки у систему вищої професійної освіти.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури та державних документів, аналіз матеріа-
лів всесвітньої мережі Інтернет.

Результати дослідження.
Останнім часом значно активізувалася робота із 

впровадження ППФП у систему фізичного виховання 
студентів. Нагромаджений у цій області досвід дозво-
ляє визначити основні методичні положення й реко-
мендації, що сприяють вирішенню питання про пра-
вильний підбор засобів і форм ППФП, необхідних для 
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реалізації цього найважливішого розділу фізичного 
виховання майбутніх фахівців різних сфер діяльності 
у вузах різноманітного профілю. 

Визначилася методично спрямована система, що 
дозволяє вибірково використовувати ці засоби в про-
цесі занять. Такими групами засобів можна вважати 
прикладні фізичні вправи і окремі елементи з різних 
видів спорту; цілісне застосування прикладних видів 
спорту; оздоровчі сили природи і гігієнічні фактори; 
допоміжні засоби, що забезпечують раціональний і 
якісний навчальний процес у розділі ППФП. Особли-
вий прикладний характер можуть мати зовсім різні, 
але цілком конкретні професійно-прикладні знання, 
уміння, навички, фізичні й спеціальні якості, які фор-
муються в процесі систематичних занять. Оздоровчі 
сили природи й гігієнічні фактори в комплексі висту-
пають обов'язковими засобами ППФП студентів. До 
своєрідного допоміжного засобу ППФП, що забезпе-
чує її ефективність, варто віднести рекомендації спе-
ціальної методичної літератури по окремим питанням 
фізичної культури і спортивного тренування, а також 
різноманітні технічні засоби, що прискорюють про-
цес і підвищують якість ППФП [2, 7].

Наукове обґрунтування ППФП для всього періоду 
навчання студентів полягає у необхідності системного 
підходу до використання всіх форм, засобів і методів, 
за допомогою яких рівень розвитку професійно важ-
ливих якостей (ПВЯ) студентів до моменту закінчен-
ня ВНЗ буде максимально наближений до необхідних 
параметрів. Велике значення в цьому повинна зіграти 
ППФП, що враховує умови, у яких протікає професій-
на діяльність конкретного фахівця [4].

ППФП у ВНЗ є одним з основних завдань фізич-
ного виховання студентів: вона покликана озброюва-
ти їх теоретичними знаннями, виховувати фізичні та 
спеціальні якості, розвивати рухові навички, які забез-
печують фізичну та психологічну готовність до май-
бутньої професійної діяльності. Таким чином, ППФП 
дозволяє реалізувати один із головних принципів на-
вчання - принцип органічного зв’язку фізичного ви-
ховання з практикою професійної діяльності.

Необхідність подальшого впровадження ППФП у 
навчальні програми фізичного виховання студентів 
ВНЗ визначається головним чином тим, що час, затра-
чуваний на освоєння сучасних професій і досягнення 
професійної майстерності в них залежать від рівня 
функціональних можливостей організму; від ступеня 
розвитку рухових якостей індивіда; розмаїтості і до-
сконалості набутих студентом рухових умінь і нави-
чок; рівня його психофізичної підготовки [4, 7].

Актуальним є покращення рівня психофізичної під-
готовки майбутніх спеціалістів тому, що зберігається 
проблема ймовірних негативних впливів визначених 
видів професійної праці на фізичний стан працюючих.

У програмі фізичного виховання для студентів ВНЗ 
ІІІ-IV рівнів акредитації (2003 р.) [6], наголошується, 
що одним з головних критеріїв ефективності фізичного 
виховання випускників є знання основ ППФП й умін-
ня застосовувати їх на практиці. Включення у програ-
му фізичного виховання студентів ВНЗ розділу ППФП 
само по собі не вирішує питання його реалізації. Без 
належної системної науково обґрунтованої розробки 
змісту даного розділу неможливе практичне впрова-
дження програм ППФП у навчально-виховний процес. 

Тому доцільним є реалізація цього розділу програми з 
першого року навчання, оскільки обізнаність студентів 
першого курсу з умовами, характером, особливостя-
ми майбутньої професійної діяльності, з професійно 
важливими якостями та психофізичними здібностями 
необхідними майбутньому висококваліфікованому спе-
ціалісту є одним із критеріїв ефективності навчальної 
програми фізичного виховання для ВНЗ. 

Усе вищесказане підводить до розуміння суті ак-
туальних і перспективних задач реалізації ППФП сту-
дентів ВНЗ, які полягають в тому, щоб [2]:
1) поповнити й удосконалити індивідуальний фонд 
рухових умінь, навичок і фізкультурно-освітніх 
знань, що сприяють освоєнню обраної професійної 
діяльності;

2) інтенсифікувати розвиток професійно важливих 
якостей і рухових здібностей, забезпечити стійкість 
підвищеного на цій основі рівня дієздатності;

3) підвищити ступінь резистентності організму стосов-
но несприятливих умов, у яких протікає професійна 
діяльність; сприяти збільшенню його адаптаційних 
можливостей; збереженню і зміцненню здоров'я;

4) сприяти вихованню моральних, духовних, вольових й 
інших якостей, що характеризують цілеспрямованих, 
високоактивних членів суспільства, що створюють 
його матеріальні і духовні цінності.
Ці задачі в кожному окремому випадку потрібно 

конкретизувати відповідно до специфіки професії й 
особливостей контингенту, що займається. Закономір-
ним є те, що ППФП студентів ВНЗ може бути досить 
ефективною лише у взаємозв’язку з іншими складо-
вими системи виховання. Першорядну роль у їх реалі-
зації грає повноцінна загальна фізична підготовка. На 
базі створюваних нею передумов і будується спеціалі-
зована ППФП [4].

Таким чином, ППФП майбутніх фахівців є педаго-
гічним процесом забезпечення спеціалізованої фізич-
ної підготовленості до вибраної професійної діяльнос-
ті; виховання ПВЯ для даної професійної діяльності; 
підвищення функціональної стійкості організму. 

У цей час у вузах країни визначилося кілька форм 
реалізації ППФП у системі фізичного виховання сту-
дентів, які можуть бути згруповані у такий спосіб [1]:
1) спеціально організовані навчальні заняття 

(обов'язкові й факультативні);
2) самостійні заняття з фізичного виховання з окремих 
спортивних спеціалізацій;

3)  фізичні вправи у режимі навчального дня; масові 
оздоровчі, фізкультурно-спортивні заходи.
Кожна із цих форм має один або декілька шляхів 

реалізації ППФП, які можуть застосовуватися вибір-
ково у вузах, на факультетах різного профілю. Крім 
академічних занять, широке впровадження мають на-
вчальні заняття по ППФП під керівництвом виклада-
чів у період навчальної практики. ППФП на самостій-
них заняттях студентів у позаурочний час також має 
кілька форм: заняття прикладними видами спорту під 
керівництвом викладачів - тренерів у спортивних сек-
ціях, в оздоровчо - спортивному таборі, на навчальній 
практиці, а також у вільний час [7].

Прикладна спрямованість фізичного виховання 
повинна визначатися професіограмою спеціальності. 
ППФП допомагає студентам самостійно оцінити свої 
професійні якості. Точність і адекватність самооцін-
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ки значною мірою визначаються характером уявлень 
про майбутню професію. Під час навчання у вузі про-
фесійна готовність студента виховується у діяльності, 
що за змістом і умовами своєї реалізації наближена до 
діяльності майбутнього фахівця [5].

Професіограма являє собою стандартизований 
опис цілей, умов, особливостей конкретної професій-
ної діяльності і вимог, які пред’являються до фахівця.

Під час професіографічного дослідження необ-
хідно зібрати та проаналізувати відомості про місце 
роботи, знаряддя праці, предмет праці, основні ро-
бочі операції, галузь народного господарства, потре-
бу в кадрах, перспективи росту, професійні знання, 
уміння і навички, фізіологічні та психофізичні якості, 
підготовку кадрів, ступінь важкості та напруженості, 
режим праці та відпочинку, змінність, обмеження по 
віку і статі, характеристику профшкідливостей та ін. 
Професіографічний аналіз цих відомостей дозволить 
створити уяву про структуру підрозділів даної спеці-
альності, основні функції працівників цих підрозділів 
та їхні професійно важливі якості (ПВЯ) [3].

Професіограма спеціальності повинна включа-
ти в себе соціально-економічні, виробничо-технічні, 
санітарно-гігієнічні, фізіологічні та психологічні харак-
теристики професійної діяльності людини. Ядром опису 
є психограма – вимоги, які конкретна професійна діяль-
ність пред’являє до психологічної сфери особистості. 
Визначення особливостей професійної діяльності фа-
хівця дозволить визначити психофізичне навантаження 
і вимоги до окремих видів моторики фахівця в процесі 
його професійної діяльності. Опис особливостей профе-
сійної діяльності спеціаліста дає можливість встановити 
обсяг і зміст знань в області фізичної культури, виявити 
необхідні в роботі рухові вміння та навички [3]. 

У системі керування процесом фізичного вихо-
вання все більшого поширення отримує моделювання 
різних сторін підготовки. Модельні показники дозво-
ляють точніше визначити спрямованість занять і тим 
самим підвищити ефективність навчально-виховного 
процесу. Якісні і кількісні показники, необхідні для 
моделювання, одержують шляхом обстеження, тес-
тування, різних експериментів, експертних оцінок та 
ін. Саме поняття «модель» означає сукупність різних 
параметрів, що зумовлюють досягнення певного рів-
ня підготовленості. Проблема «модель фахівця» є ви-
хідною в ряді всіх проблем удосконалення системи 
підготовки спеціалістів. Аналіз спеціальної літерату-
ри дозволяє говорити про «модель фахівця» як про 
складне структурне утворення [3, 5].

В кінцевому результаті опис особливостей профе-
сійної діяльності спеціаліста дозволяє створити “мо-
дель фахівця”. Цілеспрямований розвиток і форму-
вання ПВЯ і властивостей особистості в освітньому 
процесі за допомогою спеціально підібраних методів, 
засобів та форм навчання і виховання – це одна з осно-
вних цілей професійної підготовки студентів.

При проектуванні «моделі фахівця» можна ви-
ділити три етапи. Початковим етапом буде ретельне 
вивчення професійної діяльності фахівця, зокрема, 
структури професії (особливості професійної діяль-
ності у різних підрозділах), її характеру, функціо-
нальних обов'язків, впливу зовнішніх факторів, рівня 
соціальної престижності серед інших професій. У 
підсумку формується свого роду елементарна модель 

професії. На другому етапі моделювання ця проекція 
дозволить виявити ті якості, які необхідні для функці-
онування фахівця на більш високому рівні. Це можуть 
бути вольові, моральні, фізичні, психічні властивості 
особистості, риси характеру та ін. (елементарна мо-
дель самого фахівця). Нарешті на заключному етапі 
необхідно розробити систему засобів і методів, що 
формують ці якості в інтересах майбутньої профе-
сії (система підготовки, елементарна її модель). При 
моделюванні можуть застосовуватися такі методи, як 
системний аналіз, узагальнення, спостереження, опи-
тування, тести, опис, рейтинг, вимір [3].

На підставі базової професійної моделі фахівця 
розробляється програма ППФП майбутнього спеціа-
ліста, яка включає засоби та методи навчання, методи 
оцінки фізичних, психологічних і психофізіологіч-
них якостей особистості, параметри професійної на-
дійності, фізичного здоров'я і прогноз професійного 
довголіття. Тому перед колективами кафедр фізично-
го виховання ВНЗ постає нагальна потреба у розробці 
професійно орієнтованих програм психофізичної під-
готовки студентів.

Висновки. 
Аналіз спеціальної літератури та документів, що 

регламентують професійно-прикладну фізичну під-
готовку у системі вищої освіти дозволяє зробити такі 
висновки:
Науково технічний прогрес ставить перед 1. 
спеціалістом все складніші завдання, тому зміст 
професійно-прикладної фізичної підготовки 
фахівця повинен бути адаптований до вимог 
майбутньої професії.
Навчальна програма фізичного виховання студентів 2. 
вищих навчальних закладів містить загальні 
рекомендації щодо професійно-прикладної фізичної 
підготовки студентів різних спеціальностей і 
не враховує особливостей їхньої майбутньої 
професійної діяльності.
Програма професійно-прикладної фізичної 3. 
підготовки студентів вищих навчальних закладів 
повинна розроблятися на основі “моделі фахівця” 
та професіограми спеціальності. 
Подальші кроки вирішення проблеми передба-

чають створення професійно орієнтованої програми 
психофізичної підготовки студентів економічних спе-
ціальностей.
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Анотації:
Встановлено оптимальні вели-
чини серцевого індексу, індексу 
напруження, симпато-вагального 
індексу та частоти серцевих ско-
рочень у легкоатлетів-спринтерів 
в залежності від рівня спортивної 
кваліфікації. Визначено показни-
ки центральної гемодинаміки, 
фізичної працездатності з ви-
користанням субмаксимального 
тесту PWC170 у 74-х легкоатлетів-
спринтерів. З них кваліфікації 
I розряд і кандидати у майстри 
спорту – 55 чоловік. Середній 
вік - 21,3±0,4 років. Стаж занять 
- 4,8±0,3 років. Також  19 спортс-
менів рівня майстер спорту і май-
стер спорту міжнародного класу: 
середній вік 25,4±0,8 років і стаж 
занять 11,7±1,3 років.

Михалюк Е.Л., Сыволап В.В., Ткалич И.В., 
Чечель Н.М. Центральная гемодинами-
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тсменов высокого класса, развивающих 
физические качества быстроты и силы. 
Установлены оптимальные величины сердеч-
ного индекса, индекса напряжения, симпато-
вагального индекса и частоты сердечных 
сокращений у легкоатлетов-спринтеров в 
зависимости от уровня спортивной квалифи-
кации. Определены показатели центральной 
гемодинамики, физической трудоспособно-
сти с использованием субмаксимального те-
ста PWC170 в 74-х легкоатлетов-спринтеров. 
Из них квалификации I разряд и кандидаты 
в мастера спорта - 55 человек. Средний воз-
раст - 21,3±0,4 лет. Стаж занятий - 4,8±0,3 лет. 
Также  19 спортсменов уровня мастер спор-
та и мастер спорта международного класса: 
средний возраст 25,4±0,8 лет и стаж занятий 
11,7±1,3 лет.
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ics, variability, cardiac rhythm and 
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of tension, sympathovagal  index and fre-
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ers depending on the level of sporting 
qualifi cation. The indexes of central he-
modynamics are certain, to physical abil-
ity to work with the use of submaximal test 
of PWC170 in 74th athletes-sprinters. From 
them qualifi cations the fi rst digit and can-
didates in masters of sport is 55 persons. 
Middle age - 21,3±0,4 years. Experience 
of employments - 4,8±0,3 years. Also  19 
sportsmen of level sport master and mas-
ter of sport of international class: middle 
age 25,4±0,8 years and experience of 
employments 11,7±1,3 years.
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Центральна гемодинаміка, варіабельність серцевого ритму 
та фізична працездатність у спортсменів високого класу, 

що розвивають фізичні якості швидкості й сили
Михалюк Є.Л., Сиволап В.В., Ткаліч І.В.,Чечель М.М.

Запорізький державний медичний університет

Вступ.1

Легкоатлетичний біг на дистанції 100-400 м 
(спринт) відноситься до циклічної роботи максималь-
ної потужності з переважним розвитком якості швид-
кості та сили [3].

Відомо, що до зниження працездатності 
легкоатлета-спринтера приводить локальна м’язова 
втома, яка зумовлена зменшенням внутрішньом’язових 
резервів енергетичних речовин та закисленням 
внутрішньом’язового середовища, внаслідок анае-
робного утворення молочної кислоти. Тому великі за 
об’ємом та інтенсивністю тренувальні й змагальні на-
вантаження частіше є причиною використання адап-
тивного потенціалу організму спортсмена та розвитку 
стану дизадаптації, що може відбитися на показниках 
варіабельності серцевого ритму, що характеризує його 
тонус, особливості та ступеня активності нервової та 
гуморальної регуляції, які віддзеркалюють адаптацій-
ні резерви організму [1], а також на фізичній працез-
датності, як на показникові здоров’я [2].

Є.М.Казін зі співавт. [4], визначили взаємозв’язок 
між ступенем напруги механізмів вегетативної регу-
ляції та параметрами центральної гемодинаміки і по-
казниками фізичної працездатності у лижників, що 
розвивають витривалість, у порівнянні з борцями, що 
розвивають якості спритності, швидкості та сили. 

Роботи, що присвячені вивченню показників 
центральної гемодинаміки, варіабельності серцево-
го ритму та фізичної працездатності у легкоатлетів-
спринтерів по суті відсутні. Поодинокі роботи, з ура-

1 © Михалюк Є.Л., Сиволап В.В., Ткаліч І.В.,
       Чечель М.М., 2009

хуванням власних досліджень авторів [5], поки що не 
можуть задовольнити потреби фахівців, що займа-
ються підготовкою сучасних бігунів на короткі дис-
танції, а саме: підвищенням їх функціонального стану 
найважливіших органів та систем.

Робота виконана відповідно плану НДР кафедри 
фізичної реабілітації та спортивної медицини з кур-
сом фізичного виховання та здоров’я Запорізького 
державного медичного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – встановити оптимальні величини 

серцевого індексу, індексу напруження, симпато-
вагального індексу та ЧСС у легкоатлетів-спринтерів 
в залежності від рівня спортивної кваліфікації.

Матеріали та методи дослідження. Проведено 
комплексне обстеження, що включало визначення 
показників центральної гемодинаміки, ВСР та фізичної 
працездатності з використанням субмаксимального 
тесту PWC170 у 74-х легкоатлетів-спринтерів, з них 
кваліфікації I розряд-КМС – 55 чоловік, середній 
вік 21,3±0,4 років, стаж занять 4,8±0,3 років і 19 
спортсменів рівня МС-МСМК, середній вік 25,4±0,8 
років, стаж занять 11,7±1,3 років.

Центральна гемодинаміка вивчалася методом 
автоматизованої тетраполярної реографії за W. 
Kubiček et al., (1970) в модифікації Ю.Т.Пушкаря зі 
співавт. (1970). Розраховано ударний і хвилинний 
об’єми серця (УО, ХОК), ударний і серцевий індекси 
(УІ, СІ), загальний та питомий периферійний опір 
судин (ЗПОС, ППО).

Для аналізу вегетативної регуляції серцевої 
діяльності використали математичні методи аналізу 
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ВСР [1]. Виділили наступні характеристики: мода 
(Мо, с), амплітуда моди (АМо, %), варіаційний розмах 
(Д, с). Разраховано ряд похідних показників: індекс 
вегетативної рівноваги (АМо/Д, %/с), вегетативний 
показник ритму (ВПР, 1/с2), показник адекватності 
процесів регуляції (ПАПР, %/с), індекс напруження (ІН, 
відн.од.). Аналіз та оцінка періодичних компонентів 
серцевого ритму проводилася шляхом дослідження 
спектральних показників автокореляційних функцій 
[8]: загальної потужності спектру ТР (мс2), потужності 
у діапазоні низьких LF (мс2) та високих HF (мс2) 
частот, LF i HF у нормалізованих одиницях (LFn, %, 
HFn, %), співвідношення LF/HF (відн.од.).

Визначення фізичної працездатності проводилося 
за загальноприйнятою методикою на велоергометрі з 
використанням субмаксимального тесту PWC170 [7] та з 
розрахунком відносної величини PWC170, тобто PWC170/кг.

 Проведено порівняльний аналіз показників в 
спортсменів у залежності від типів кровообігу (ТК) (СІ 
менше і більше 2,750 л/хв/м2), від ЧСС (менше 56 уд/хв 
і більше), від стану ВСР (ІН менше 80 відн.од. і більше), 
а також від величини індексу LF/HF (менше 1,0 відн.
од. і більше). Згідно класифікації [6] ми порівнювали 
показники, що вивчаються, у спортсменів, які мають 
гіпокінетичний ТК, що є економічно вигіднішим (СІ 
менше 2,750 л/хв/м2) зі спортсменами, які мають 
еу- і гіперкінетичний ТК (СІ більше 2,750 л/хв/м2). 
Що стосується розподілу в залежності від величини 
ЧСС, то загальноприйнятим вважається положення 
про те, що оптимальні величини ЧСС для осіб, які 
не займаються спортом складають 60 уд/хв. Оскільки 
контингент обстежених спортсменів складався з 
висококваліфікованих легкоатлетів з багаторічним 
стажем тренувань ми вважаємо логічним розподіл за 
ЧСС проводити на рівні 56 уд/хв., тобто менше 56 уд/
хв. і більше. У роботі ми прийняли рахувати величини 
ІН, що перевищують 80 відн. од., як стан на межі 
зриву компенсації і розподіл проводити, відповідно на 
менше, ніж 80 відн. од. і більше 80 відн. од. Показник 
LF/HF є коефіцієнт симпато-вагального балансу і 
якщо він менше, ніж 1,0 відн. од., то баланс зміщений 
в бік парасимпатичної, а якщо більше 1,0 відн. од. – то 
симпатичної регуляції.

Одержаний цифровий матеріал оброблений 
статистично з використанням критерію t Ст’юдента. 
Всі дані представлені як М±m, статистично значущими 
вважали відмінності при p<0,05, проведено кореля-
ційний аналіз.

 Результати дослідження та їх обговорення.
 З метою з'ясування залежності показників, що ви-

вчаються, від спортивної кваліфікації нами порівню-
валися дані, одержані у 55-ти легкоатлетів кваліфіка-
ції I розряд-КМС з даними 19-ти легкоатлетів рівня 
МС-МСМК. Легкоатлети-спринтери кваліфікації I 
розряд-КМС були молодшими за віком (p<0,001), мали 
менший стаж (p<0,001), довжину (p<0,01) і масу тіла 
(p<0,001), ніж легкоатлети рівня МС-МСМК. Таким 
чином, у легкоатлетів-спринтерів рівня МС-МСМК 
більші антропометричні показники, ніж у спринтерів 
кваліфікації I розряд-КМС. Фізична працездатність у 
легкоатлетів рівня МС-МСМК була на 15,1% (p<0,05) 
більша, ніж у спринтерів кваліфікації I розряд-КМС 
та складала, відповідно 24,69±1,53 і 20,97±0,58 кгм/
хв/кг. Порівняння параметрів ВСР показало, що у 

спринтерів кваліфікації I розряд-КМС менше АМо на 
28,3% (p<0,05), ПАПР на 28,3% (p<0,05), ІН на 33,3% 
(p<0,05) і ТР на 28,1% (p<0,05), але більше Д на 33,3% 
(p<0,01), ніж у легкоатлетів рівня МС-МСМК. За ін-
шими показниками ВСР вірогідних відмінностей не 
знайдено. Одержані дані свідчать про переважання 
парасимпатичної ланки ВНС у спринтерів кваліфіка-
ції I розряд-КМС.

Порівняння показників центральної гемодинамі-
ки демонструє відсутність вірогідних відмінностей у 
спринтерів рівня МС-МСМК та I розряд-КМС. Так, ве-
личини СІ у них становили, відповідно 2,621±0,063 та 
2,708±0,052 л/хв/м2. Це знаходить підтвердження при 
аналізі процентного співвідношення ТК, яке у легкоат-
летів рівня МС-МСМК мало вигляд: 73,7%:26,3%:0%, 
відповідно гіпо-, еу- і гіперкінетичний ТК, а у 
легкоатлетів-спринтерів кваліфікації I розряд-КМС 
- 54,6%:43,6%:1,8%. Таким чином, у легкоатлетів-
спринтерів рівня МС-МСМК та кваліфікації I розряд-
КМС частіше зустрічається гіпокінетичний ТК. За да-
ними ЧСС порівнювальні групи спортсменів також не 
мали вірогідних розходжень і у легкоатлетів рівня МС-
МСМК складали 61,4±1,8, а у спортсменів кваліфікації 
1 розряд-КМС – 60,9±1,1 уд/хв (p>0,05). 

Порівняльний аналіз показників, що вивчаються у 
групах легкоатлетів, відмінних за величиною СІ по-
казав, що у спринтерів кваліфікації I розряд-КМС з 
гіпокінетичним ТК вірогідно менша ЧСС на 13,5% 
(p<0,001), АМо/Д на 71,2% (p<0,05), ІН на 38,5% 
(p<0,05), LF на 40,2% (p<0,01), LFn на 27,8% (p<0,01), 
LF/HF на 49,9% (p<0,01), ВПР на 54,5% (p<0,01), 
ПАПР на 30,5% (p<0,01) і УІ на 6,7% (p<0,01), але 
більше Мо на 12,3% (p<0,01), HFn на 34,5% (p<0,01), 
ЗПОС на 17,6% (p<0,001) та ППО на 16,9% (p<0,001), 
ніж у легкоатлетів з величиною СІ більше 2,750 л/хв/
м2. У спринтерів рівня МС-МСМК з гіпокінетичним 
ТК менша ЧСС на 12,0% (р<0,05) і відношення LF/HF 
на 53,3% (р<0,05), ніж у спортсменів з величиною СІ 
більше 2,750 л/хв/м2. Таким чином, гіпокінетичний ТК 
у легкоатлетів-спринтерів кваліфікації I розряд-КМС 
супроводжується зниженням ЧСС і активності симпа-
тичної ланки ВНС, а також збільшенням периферич-
ного опору і тонусу парасимпатичної ланки ВНС. Це 
підтверджується прямим позитивним кореляційним 
взаємозв'язком між СІ та ІН, r=0,57 (p<0,01), СІ та 
LF/HF, r=0,47 (p<0,05), СІ та ПАПР, r=0,51 (p<0,05) і 
негативним - між СІ та Мо, r=-0,65 (p<0,01), СІ та Д, 
r=-0,52 (p<0,05), що одержані у спринтерів кваліфі-
кації I розряд-КМС. У спринтерів рівня МС-МСМК 
гіпокінетичний ТК забезпечується зниженням ЧСС і 
індексу LF/HF, при цьому показник СІ не корелював 
ні з одним із показників, що вивчалися.

Нами проаналізовано результати залежності по-
казників, що вивчаються від величини ІН у легкоатле-
тів. Спринтери кваліфікації I розряд-КМС з ІН менше 
80 відн.од. мають меншу ЧСС на 7,5% (p<0,05), АМо 
на 45,7% (0,001), АМо/Д на 84,9% (p<0,001), LF/HF 
на 52,6% (p<0,01), ВПР на 66,9% (p<0,001), ПАПР 
на 49,7% (p<0,001) та СІ на 10,1% (p<0,01), але біль-
ше Мо на 8,1% (p<0,05), Д на 50,8% (p<0,001), HFn 
на 27,3% (p<0,05) та ЗПОС на 10,2% (p<0,05), ніж у 
спринтерів з ІН більше 80 відн.од. У спринтерів рів-
ня МС-МСМК, що мають ІН менше 80 відн.од. менша 
ЧСС на 9,4% (p<0,05), АМо на 51,2% (p<0,05), АМо/Д 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2009

125

на 66,0% (p<0,01), ВПР на 56,0% (p<0,01) і ПАПР на 
55,4% (p<0,01), але більше Мо на 11,5% (p<0,01) і Д на 
57,3% (p<0,01), ніж у спринтерів з величиною ІН біль-
ше 80 відн.од. Таким чином, у спринтерів кваліфікації I 
розряд-КМС зниження показника ІН супроводжується 
зниженням ЧСС, СІ, симпатичної активності, а також 
збільшенням периферичного опору і тонусу парасим-
патичної ланки ВНС, що підтверджується позитивним 
кореляційним зв'язком між ІН та ЧСС, r=0,51 (p<0,05), 
ІН та СІ, r=0,57 (p<0,01) і негативним - між ІН та Д, 
r=-0,65 (p<0,01). Оптимальні величини ІН у спринтерів 
рівня МС-МСМК супроводжуються зменшенням ЧСС, 
АМо, АМо/Д, ВПР, ПАПР і збільшенням Мо та Д.

Аналіз залежності показників, що вивчаються, від 
симпато-вагального індексу у спринтерів кваліфіка-
ції I розряд-КМС, що мають величину показника LF/
HF менше 1,0 відн.од. виявив менші значення ЧСС на 
8,0% (p<0,05) і ТР на 32,7% (p<0,01), але більше Мо на 
10,1% (p<0,01), ніж у спринтерів з величиною LF/HF 
більше 1,0 відн.од. У спринтерів рівня МС-МСМК, що 
мають показник LF/HF менше 1,0 відн.од. менша ЧСС 
на 8,7% (p<0,05), АМо на 46,2% (p<0,05), ТР на 53,0% 
(p<0,05), LF на 48,5% (p<0,01), LFn на 63,8% (p<0,001) 
та ПАПР на 47,1% (p<0,05), але більше HF на 73,2% 
(p<0,001) та HFn на 63,5% (p<0,001), ніж у спринтерів 
з величиною LF/HF більше 1,0 відн.од. Таким чином, 
у спринтерів обох кваліфікаційних груп зменшення 
індексу LF/HF супроводжується зниженням ЧСС і за-
гальної потужності спектру. У спринтерів кваліфікації 
I розряд-КМС виявлений позитивний кореляційний 
зв'язок між LF/HF та ЧСС, r=0,44 (p<0,05), LF/HF та 
СІ, r=0,47 (p<0,05), LF/HF та ТР, r=0,47 (p<0,05).

Аналіз залежності показників, що вивчалися, від 
ЧСС у легкоатлетів-спринтерів кваліфікації I розряд-
КМС, які мають ЧСС менше 56 уд/хв свідчить, що у 
них були менші показники ТР на 41,1% (p<0,013), LF 
на 47,3% (p<0,02) LFn на 35,7% (p<0,01), LF/HF на 
68,4% (p<0,011), ПАПР на 33,5% (p<0,050) та СІ на 
22,8% (p<0,0001), але більше Мо на 22,1% (p<0,0001), 
Д на 27,4% (p<0,01), HF на 41,5% (p<0,01), HFn на 
36,5% (p<0,006), ЗПОС на 19,7% (p<0,0002) та ППО на 
20,1% (p<0,0001), ніж у спринтерів з ЧСС більше 56 уд/
хв. У спринтерів рівня МС-МСМК з ЧСС менше 56 уд/
хв у порівнянні зі спринтерами, що мають ЧСС більше 
56 уд/хв, менші величини LF на 75,8% (p<0,031), 
LFn на 80,6% (p<0,02) та СІ на 15,7% (p<0,009), але 
більше Мо на 17,1% (p<0,008), Д на 57,0% (p<0,050), 
HF на 68,6% (p<0,01), HFn на 61,9% (p<0,01) та ППО 
на 13,7% (p<0,05). Таким чином, у спринтерів обох 
кваліфікаційних груп нижча вихідна ЧСС асоціюється зі 
зниженням СІ, переважанням симпатичної активності, а 
також збільшенням тонусу парасимпатичної ланки ВНС 
та питомого периферійного опору. Отримані результати 
підтверджуються у легкоатлетів кваліфікації I розряд-
КМС позитивним кореляційним зв’язком між ЧСС та 
СІ, r=0,85 (p<0,0001), ЧСС та ІН, r=0,51 (p<0,032), ЧСС 
та ТР, r=0,48 (p<0,041), ЧСС та LF, r=0,55 (p<0,019), 
а також негативним - між ЧСС та ЗПОС, r=-0,52 
(p<0,025), ЧСС та ППО, r=-0,46 (p<0,05), ЧСС та Мо, 
r=-0,82 (p<0,0001). У легкоатлетів рівня МС-МСМК 
виявлений негативний кореляційний зв’язок між ЧСС 
та Д, r=-0,99 (p<0,006), ЧСС та HF, r=-0,99 (p<0,014), а 
також позитивний - між ЧСС та LFn, r=0,99 (p<0,042).

Висновки.
1. У легкоатлетів-спринтерів рівня МС-МСМК у 
порівнянні зі спортсменами кваліфікації 1 розряд-
КМС були більші антропометричні показники, 
відносна величина показника PWC170 на 15,1% 
(p<0,03), переважання симпатичної ланки ВНС, але 
відсутні відмінності центральної гемодинаміки та 
співвідношення ТК.

2. Гіпокінетичний ТК у легкоатлетів-спринтерів 
кваліфікації 1 розряд-КМС асоціюється переважанням 
парасимпатичних впливів ВНС, що підтверджується 
кореляційним взаємозв’язком, а у легкоатлетів рівня 
МС-МСМК цей стан супроводжується зниженням 
ЧСС та симпато-вагального індексу.

3. Індекс напруження менший за 80 відн.од. у 
легкоатлетів-спринтерів рівня МС-МСМК та 1 
розряд-КМС супроводжуються переважанням 
парасимпатичної ланки ВНС, а у спортсменів 
кваліфікації 1 розряд-КМС ще знижується СІ мен-
ше 2,750 л/хв/м2, що підтверджується позитивним 
кореляційним зв’язком між ІН та СІ.

4.Оптимальні величини симпато-вагального індексу 
(LF/HF<1,0) у легкоатлетів-спринтерів супроводжу-
ються переважанням парасимпатичної ланки ВНС, 
більше вираженої у спортсменів рівня МС-МСМК.

5. Зниження ЧСС менше 56 уд/хв у легкоатлетів-
спринтерів рівня МС-МСМК та 1 розряд-КМС 
супроводжується посиленням парасимпатичної 
ланки ВНС та зниженням СІ менше 2,750 л/хв/м2.
Перспективи подальших досліджень. Результати 

проведеного дослідження наочно демонструють пе-
реваги комплексного вивчення показників ЦГ, ВСР та 
фізичної працездатності у спортсменів. Перспективи 
застосування аналогічних досліджень лежать у пло-
щині розділу спортивної медицини, що вивчає адапта-
ційні механізми серцево-судинної системи у спортс-
менів, які розвивають будь-які фізичні якості.
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Анотації:
У статті викладено результати 
аналізу педагогічного досвіду 
тренерів у навчанні гімнасток тех-
ніці кидків і ловів предметів. Дана 
педагогічна оцінка варіативності 
техніки елементів із предметами 
та визначено місце кидків і ловів в 
композиціях провідних спортсме-
нок світу. Викладено результати 
аналізу гнучкості плечових сугло-
бів і предметної підготовленості 
гімнасток різної кваліфікації. Об-
ґрунтовано вплив гнучкості пле-
чових суглобів на техніку кидків і 
ловів предметів руками і перспек-
тиви їх сполученого вдосконален-
ня в художній гімнастиці.

Нестерова Т.В., Шевчук И.А. Предпо-
сылки оптимизации техники бросков и 
ловель предметов с учетом сопряжен-
ного развития гибкости плечевых су-
ставов в художественной гимнастике. 
В статье изложены результаты анализа 
педагогического опыта тренеров по обуче-
нию гимнасток технике бросков и ловель 
предметов. Дана педагогическая оценка 
вариативности техники элементов с пред-
метами и определенно место бросков и 
ловель в композициях ведущих спортсме-
нок мира. Изложены результаты анализа 
гибкости плечевых суставов и предметной 
подготовленности гимнасток различной 
квалификации. Обоснованно влияние 
гибкости плечевых суставов на технику 
бросков и ловель предметов руками и пер-
спективы их сопряженного совершенство-
вания в художественной гимнастике.

Nesterova T.V., Shevchuk I.A. Precondi-
tions of techniques optimization of sub-
ject’s throws and catching taking into 
account the interfaced development of 
fl exibility of humeral joints in rhythmic 
gymnastics. In article results of the analysis 
of trainer’s pedagogical experience on train-
ing of gymnasts the techniques of throws and 
catching subjects are stated. The pedagogi-
cal estimation of variability of techniques of 
elements with subjects is given and the place 
of throws and catching in compositions of 
leading sportsmen of the world is certain. Re-
sults of the analysis of fl exibility of humeral 
joints and subject readiness of gymnasts of 
various qualifi cations are stated. Infl uence 
of fl exibility of humeral joints on techniques 
of subject’s throws and catching by hands 
and prospects of their interfaced perfection in 
rhythmic gymnastics are proved.

Ключові слова:
кидки, лови, предмети, гнуч-
кість, художня гімнастика.

броски, ловли, предметы, гибкость, ху-
дожественная гимнастика.

throws, catching, subjects, fl exibility, rhythmic 
gymnastics.

Передумови оптимізації техніки кидків і ловів предметів 
з урахуванням сполученого розвитку гнучкості 

плечових суглобів у художній гімнастиці
Нестерова Т.В., Шевчук І.А.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Вступ.1

Згідно кваліфікаційним вимогам по художній 
гімнастиці, вже на етапі початкової підготовки у 
спортсменок мають бути сформовані прості базові 
навички роботи предметами, які повинні стати осно-
вою подальшої  поглибленої предметної підготовки. 
Ефективність даного процесу залежить від ступеня 
цільової узгодженості засобів початкової технічної і 
спеціальної фізичної підготовки [7].  

Однією з особливостей сучасної художньої гімнас-
тики є випереджальний розвиток фізичних здібностей 
відносно процесу навчання спортсменок техніці вправ 
[5]. Передусім, має бути забезпечений пріоритетний 
розвиток активної гнучкості і координаційних зді-
бностей, від яких залежить якість методики навчання 
техніці вправ, як без предмету, так і з предметами [8]. 
Водночас ефективність предметної підготовки гімнас-
ток може суттєво покращитися, якщо вона буде базу-
ватися на таких методичних принципах, як принцип 
сполученої дії і позитивного переносу рухових на-
вичок [1, 2]. Перспективність і ефективність такого 
підходу в області оптимізації предметної підготовки 
юних спортсменок до теперішнього часу в художній 
гімнастиці не досліджувалась. 

В даний час стандартна техніка більшості вправ 
художньої гімнастики із предметами вимагає великої 
амплітуди, яка може бути забезпечена лише повною 
реалізованістю рухливості суглобів. Вже на етапі по-
передньої базової підготовки гімнастки повинні воло-
діти базовими навичками роботи предметами. Кидки 
і ловлі відносяться до фундаментальної групи еле-
ментів з предметами. Згідно класифікації існує 5 ти-
пів кидків, що містять 15 їх різновидів і 4 типи ловів, 
що підрозділяються на 14 видів. Результати аналізу 
стану проблеми свідчать про наявність низки робіт 

1 © Нестерова Т.В., Шевчук І.А., 2009

з проблеми навчання кидкам різних предметів [3, 6, 
9, 10]. Авторами піднімаються питання застосування 
спеціальних орієнтирів, урахування біодинамічних 
характеристик предметів та чинників, що впливають 
на точність кидків. Але питання вдосконалення тех-
ніки вправ з предметами, сполученого з розвитком 
гнучкості плечових суглобів не розглядалося. Аналіз 
традиційного підходу щодо розвитку гнучкості [4, 5] 
показав, що на початкових етапах підготовки, осно-
вна увага приділяється розвитку у гімнасток гнучкос-
ті тазостегнових суглобів і хребта. Амплітудні рухи 
руками, такі як кола, махи, пружинні відведення рук, 
застосовуються як засоби загальної розминки і не 
переслідують мети спеціального збільшення рухли-
вості плечових суглобів. Водночас юні гімнастки ма-
ють опановувати техніку високих і далеких кидків, 
ускладнених способів ловів предметів. Це входить в 
протиріччя з невідповідним вимогам техніки рівнем 
фізичної підготовленістю гімнасток, передусім недо-
статньою амплітудою рухів в плечових суглобах і є 
причиною технічних помилок, пов’язаних з жорстким 
ловом, втратами, захватами предметів і помилками 
техніки елементів без предмету. 

Дослідження проводилися відповідно до Звідного 
плану НДР у сфері фізичної культури і спорту Мініс-
терства України з питань сім’ї, молоді і спорту на 2006 
– 2010 рр., по темі 2.1.6. «Раціональна побудова тре-
нувального процесу в спортивних видах гімнастики».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження було обґрунтування і аналіз 

впливу гнучкості плечових суглобів на якість та варі-
ативність техніки кидків і ловів предметів у художній 
гімнастиці, а також ефективності їх сполученого вдо-
сконалення. 

Методи та організація дослідження. Анкетний 
опит проводився з метою вивчення практичного до-
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свіду тренерів (n = 30) з методики розвитку гнучкості, 
виявлення їх ставлення щодо впливу рівня гнучкості 
плечових суглобів на точність кидків і ловів предметів. 
При аналізі техніки кидків і ловів предметів викорис-
товувались кількісні показники змісту програм зма-
гальної діяльності у вправах з предметами (120 ком-
позицій) учасниць Ігор Олімпіад 2000, 2004, 2008 рр. 
До педагогічного випробування, що мало на меті ви-
значення рівня гнучкості плечових суглобів і технічної 
підготовленості у володінні кидками і ловами м’яча, 
були залучені 60 гімнасток III і II розрядів, кандидати 
у майстри спорту України та майстри спорту України. 
Дані, що були отримані оброблювались за допомогою 
методів математико-статистичного аналізу.

Результати дослідження. 
На підставі аналізу практичного досвіду тренерів 

з художньої гімнастики було встановлено, що вплив 
рівня гнучкості плечових суглобів на техніку кид-
ків і ловів предметів респонденти з малим і великім 
педагогічним досвідом (W= 0,5; 0,98) розташували 
відповідно на третій і четвертій позиціях. Найбільш 
значущими під час кидків і ловів предметів 69,2% 
респондентів вважає поєднання активної та пасивної 
гнучкості. На думку 23,8% тренерів гнучкість плечо-
вих суглобів зовсім не впливає на техніку кидків і лов-
лі предметів. 

Більшість респондентів вважають, що техніка 
кидків і ловів предметів більш ніж на 50% обумов-
лює змагальний результат. Як провідний чинник, що 
впливає на точність кидків і ловів предметів, всі рес-
понденти виділили ефективність процесу навчання. 
Тренери із стажем роботи більше 10 років другим по 
значущості визначили просторову координацію рухів 
спортсменок, а тренери з педагогічним стажем менше 
10 років на другу позицію віднесли спритність. Було 
встановлено, що для розвитку гнучкості плечових 
суглобів тренери найчастіше застосовують завдання, 
спрямовані на пасивне збереження максимальної амп-
літуди положень і поз (23,7%), рідше вправи на роз-
слаблення (5,4%).

Всі тренери віддають перевагу повторному мето-
ду розвитку гнучкості плечових суглобів, але залежно 
від досвіду роботи, їх думки розходяться. Тренери із 
стажем роботи до 10 років вважають, що використан-
ня обтяжень позитивно впливає на розвиток гнучкості 
спортсменок. В той же час тренери із стажем робо-
ти більше 10 років цей прийом не відносять до зна-
чущих. Змагальний метод розвитку гнучкості тренери 
з педагогічним стажем більше 10 років поставили по 
значущості на третю позицію, а тренери з педагогіч-
ним стажем менше 10 років – на шосту. Всі тренери 
зійшлися в думці щодо доцільності використання ре-
зинових амортизаторів при розвитку гнучкості, а та-
кож ігрового методу проведення цих вправ. Тренери із 
стажем роботи до 10 років віднесли на четверте місце 
по значущості використання резинових амортизато-
рів, а ігровий метод – на п’яте (W = 0,7). Тренери ж 
із стажем роботи більше 10 років використання амор-
тизаторів віднесли на п'яту позицію, а ігровий метод 
– на четвертую (W = 0,35).

Всі респонденти вважають, що основоположним 
чинником при розвитку гнучкості плечових суглобів є 

будова суглобів, їх форма і площа, найменш суттєвим 
час доби. Другим по значущості впливу на гнучкості, 
тренери з педагогічним стажем більше 10 років зазна-
чили вік гімнасток, а тренери із стажем роботи менше 
10 років еластичність м'язів, зв'язок і сухожиль. Вплив 
спадковості, тренери із стажем роботи менше 10 років 
віднесли на четверту позицію, а тренери з педагогіч-
ним стажем більше 10 років на третю (W= 0,4). 

Таким чином, аналіз досвіду фахівців підтвердив 
гіпотезу, що на якість техніки кидків і ловів предметів 
впливає гнучкість плечових суглобів. Але були визна-
чені розбіжності у оцінці тренерів з різним досвідом 
роботи щодо значущості методів і засобів розвитку 
гнучкості та впливу її на техніку кидків і ловів пред-
метів.

Дослідження показали, що техніка вправ з пред-
метами у провідних гімнасток світу характеризується 
великою амплітудою рухів в плечових суглобах. Реа-
лізується гнучкість плечових суглобів не лише на ко-
лах, вісімках, ешапе, вітряках, змійках, спіралях, але 
і при виконанні оригінальних кидків і ловів предме-
тів руками, які присутні у всіх композиціях сильних 
гімнасток світу. Їх співвідношення залежить від виду 
програми і правил змагань, що регламентують робо-
ту предметами. Результати математико-статистичного 
аналізу кількісних показників змісту композицій свід-
чать про варіативність і різноманітності техніки вправ 
з предметами. Згідно їм, коефіцієнт варіації перебуває 
в межах 19,3 – 39,8%  (табл. 1).

У вправах з предметами провідних гімнасток світу 
на Іграх Олімпіади 2000 року переважали кола і ві-
сімки. Найбільша їх кількість була в композиціях із 
стрічкою 15,5±4,2 елементів, найменша в композиціях 
з обручем 6,2±0,97 елементів. Кидки і лови предме-
тів руками найчастіше виконувалися в композиціях з 
обручем, відповідно 5,3±1,3 кидків і 4,2±1,3 ловів. В 
композиціях із стрічкою кола і вісімки відтіснили кид-
ки і лови предметів на третю позицію, кількість яких 
відповідно склала 3,6±0,97 і 3,4±0,64 елементів. 

На Іграх Олімпіади в Афінах (2004) переважали 
кидки і лови предметів руками: відповідно у компо-
зиціях з обручем 8,4±1,9 і 6,2±1,3 елементів; м'ячем 
10,7±1,9 і 6,7±1,9; булавами 8,9±1,9 і 5,7±1,3; стріч-
кою 7,2±1,9 і 5,6±0,3 елементів. 

Композиції учасниць фіналів Ігор Олімпіади в Пе-
кіні (2008) відрізнялися збалансованим складом еле-
ментів із предметами. Середня кількість елементів 
в чотирьох видах програми була наступною: 30±1,8 
кидків руками; 19±0,97 ловів руками; 33,6±6,5 кіл і 
вісімок; 33,5±1,7 ешапе, вітряків, спіралей. Найбіль-
ше кидків спортсменки виконували в композиціях з 
булавами, їх кількість склала 7,8±2,6 елементів. Мен-
ше всього гімнастки виконували кидки зі стрічкою, 
в середньому 4,1±2,6 у одній композиції. Оригіналь-
ні ловлі руками були зафіксовані у всіх композиціях. 
Найбільше ловів, порівняно з іншими предметами, 
гімнастки виконували у вправах з обручем – 5,6±1,3 
елементів, а найменше у вправах із стрічкою, в серед-
ньому 3,6±1,6 елементів. 

Порівняльний аналіз композицій учасниць фіналів 
трьох Ігор Олімпіад свідчить про відсутність єдиної 
тенденції щодо динаміки кількості оригінальних кид-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

128

ків предметів руками. Так в Афінах-2004 сума кидків 
у змагальній програмі чотирьохборства, в середньо-
му у кожної гімнастки, зросла більш ніж в два рази, і 
складала 35,2±1,7 елементів порівняно з показниками 
Олімпіади в Сіднеї-2000, що дорівнювали 16,1±1,1 
елементам. А на Олімпіаді в Пекіні-2008, цей показ-
ник знизився і склав 30±1,8 кидків, відносно Афінах-
2004. 

Кількість оригінальних ловів предметів поступово 
збільшувалася. У 2000 році на Олімпіаді в Сіднеї кож-
на фіналістка в середньому за сумою чотирьох видів 
виконувала 13,8±0,7 варіантів ловів предметів. У Афі-
нах (2004) цей показник зріс до 15,2±0,5 оригінальних 
ловів предметів руками, а на Олімпіаді-2008 в Пекіні 
їх кількість зросла до 19±0,97 ловів. 

Представлені вище дані були враховані в процесі 
педагогічної оцінки впливу гнучкості в плечових су-
глобах на ефективність техніки кидків і ловів пред-
метів. Було виявлено, що найбільш значущим є вплив 
гнучкості плечових суглобів на техніку лицьових, бо-
кових і горизонтальних кидків, кидків із-за спини всіх 
предметів; кидків за кінець або середину скакалки. 
Рівень гнучкості плечових суглобів мало впливає на 
техніку кидків під ногу і зовсім не впливає на кидки 
ногами всіх предметів (табл. 2). 

Аналіз сучасної техніки вправ художньої гімнас-
тики показав, що найбільш оригінальні та складні 
лови предметів, як правило, вимагають високого рів-
ня гнучкості плечових суглобів. До них відносяться: 
лови всіх предметів над собою, за спиною, за голо-
вою; лови обруча і м'яча в перекочування по руках і 
тілу (табл. 3). 

Отримані дані стали підставою для дослідження 
впливу гнучкості плечових суглобів на техніку кидків 
і ловів предметів у гімнасток різної кваліфікації. Так 
відносна оцінка техніки кидків і ловів предметів склала 
у гімнасток III розряду тільки 18%, II розряду – 38%, 
кандидатів у майстри спорту України і майстрів спорту 
України по 46% від максимальних показників. Однією 
з причин такого низького рівня майстерності у володін-
ні кидками і ловами предметів була недостатня гнуч-
кість плечових суглобів. Аналіз результатів педагогіч-
ного тестування показав, що за показниками у окремих 
рухових завданнях, вони були нижчі за нормативні по-
казники в середньому на 67%. При цьому тільки в групі 
майстрів спорту України спостерігалася позитивна ко-
реляційна залежність показників техніки кидків і ловів 
м'яча з гнучкістю плечових суглобів (r = 0,6).

Висновки. 
Сукупність результатів проведених досліджень 

підтвердила вплив гнучкості плечових суглобів на 

якість техніки кидків і ловів предметів руками та пер-
спективність їх сполученого вдосконалення. Згідно 
методичним принципам випередження і сполученого 
впливу даний процес повинен починатися з етапів по-
чаткової та попередньої базової підготовки і потім у 
перманентному режимі тривати протягом всієї спор-
тивної кар'єри гімнасток. 

Аналіз думок респондентів показав, що найбільш 
значущим чинником, який впливає на точність кидків 
і ловів предметів є якість процесу навчання техніці 
предметів. Вплив активної і пасивної гнучкості пле-
чових суглобів на техніку кидків і ловів респонденти 
віднесли на третю - четверту позиції за значущістю. 
Даний факт висвітлює проблему традиційного підхо-
ду щодо процесу навчання та вдосконалення техніки 
кидків і ловів предметів, пов’язану з оптимізацією, 
узгодженістю і сполученістю всіх складових підготов-
ки спортсменок, відставанням від сучасних тенденцій 
розвитку техніки художньої гімнастики. 

Дослідження показали, що техніка вправ з предме-
тами у сильних гімнасток світу варіативна і великою 
амплітудою рухів в плечових суглобах. Реалізується 
гнучкість в плечових суглобах не лише у вісімках, ко-
лах, эшапе, вітряках, змійках, спіралях, але і при вико-
нанні оригінальних кидків і ловів предметів руками, 
які присутні у всіх композиціях сильних гімнасток 
світу. Їх співвідношення залежить від виду програми, 
який виконують гімнастки і правил змагань, що регла-
ментують роботу предметами. 

Було встановлено, що гнучкість плечових суглобів 
більше всього впливає на виконання лицьових, бо-
кових, горизонтальних кидків всіх предметів, кидків 
за кінець і за середину скакалки. Гнучкість плечових 
суглобів найбільш значуща при виконанні ловів пред-
метів за головою, за спиною, ловів обруча і м'яча в 
перекочування.

У процесі педагогічних випробувань було вста-
новлено, що відносна оцінка техніки кидків і ловів 
предметів склала у гімнасток III розряду лише 18%, II 
розряду – 38%, кандидатів у майстри спорту України 
і майстрів спорту України по 46% від максимальних 
показників. Однією з причин настільки низького рівня 
майстерності у володінні кидками і ловами предметів 
була недостатня гнучкістю в плечових суглобах, від-
носні показники якої по окремих контрольних завдан-
нях були нижчі за нормативні в середньому на 67%.

Перспективи подальшого дослідження полягають 
у експериментальному обґрунтуванні спеціальних за-
собів і методів навчання техніці кидків і ловів пред-
метів з урахуванням сполученого розвитку гнучкості 
плечових суглобів.

Таблиця 1
Ступінь варіативності техніки елементів з предметами в композиціях провідних гімнасток світу 

за даними коефіцієнта варіації (V %) (n=120)

Ігри
Олімпіад

Структурні групи елементів з предметами

кидки лови кола і вісімки ешапе, вітряки, 
спіралі

Сідней-2000 21,4 22,1 22 39,8
Афіни-2004 22 19,3 34,3 32,3
Пекін-2008 23,4 28,3 33 28,9
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Таблиця 2
Педагогічна оцінка впливу гнучкості плечових суглобів на техніку кидків руками різних предметів

Типи кидків Види кидків
Предмети

Прямі 
бокові +++ +++ +++ +++ +++
лицеві +++ +++ +++ +++ +++
горизонтальні +++ +++ +++ +++ +++

Обвідні 
під руку - + - + -
під ногу + + + + +
під плече ++ ++ ++ ++ ++
із-за спини +++ +++ +++ +++ +++

Кручені по різних осях + + + + +
Нетиповим хва-
том

ногою - - - - -
за кінець +++ - - - +
за середину +++ - - - -

Двох предметів
паралельні - - - ++ -
різновисокі - - - ++ -
почергові - - - + -
послідовні - - - + -

Примітка: «-» - відсутній;«+» - низький; «++» - середній; «+++» - високий.

Таблиця 3
Педагогічна оцінка впливу гнучкості плечових суглобів на техніку ловів руками різних предметів 

Типи ловів Види ловів
Предмети

Прості 
перед собою - - - - -
над собою +++ +++ +++ +++ +++
збоку + + + + +

Обвідні 
під рукою - - - - -
під ногою - + + + +
за спиною +++ +++ +++ ++ ++
за головою +++ +++ +++ +++ +++

Нетиповим хва-
том

на ногу - - - - -
на тулуб - - - - -
за кінець + - - - -

Складні 
у перекочування - +++ +++ - +
у обертання - + - - +
у обкручування - - - - -

Примітка: «-» - відсутній;«+» - низький; «++» - середній; «+++» - високий.
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Анотації:
У даній статті актуалізується ви-
користання тренінгових технологій 
у процесі професійної підготовки 
майбутніх вчителів фізичного ви-
ховання. Основна увага приділя-
ється аналізу тренінгових техно-
логій та тренінгу. Проаналізовано 
специфіку професійного тренінгу, 
зміст та функції тренінгової робо-
ти, а також роль викладача в ор-
ганізації та проведенні тренінгів. 
Визначено основні завдання, які 
вирішуються в ході застосування 
тренінгу під час занять.

Никифорова С. А. Использование тренин-
говых технологий в подготовке будущих 
учителей физического воспитания. В 
статье актуализируется использование тре-
нинговых технологий в процессе профессио-
нальной подготовки будущих учителей фи-
зического воспитания. Основное внимание 
уделяется анализу тренинговых технологий 
и тренингу. Проанализирована специфика 
профессионального тренинга, содержание и 
функции тренинговой работы, а также роль 
преподавателя в организации. Определенно 
основные задания, которые решаются в ходе 
применения тренинга во время занятий.

Nikiforova S. A. The using of training 
technologies in the preparation of 
physical training teachers. In the arti-
cle use training technologies is staticized 
during professional training the future 
teachers of physical training. The basic 
attention is given the analysis training 
technologies and to training. Specifi c-
ity of professional training, the contents 
and functions training operations, and 
also a role of the teacher in organization 
is analysed. Defi nitely the basic tasks 
which are decided during application of 
training during exercises.

Ключові слова:
тренінг, тренінгові технології, 
готовність, інноваційний.

тренинг, тренинговые технологии, готов-
ность, инновационный.

training , training technologies, readi-
ness, innovative.

Використання тренінгових технологій 
у підготовці вчителів фізичного виховання

Нікіфорова С. А.
ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”

Вступ.1

Стрімкий розвиток сучасної освіти спричиняє по-
шук нових оптимальних форм побудови педагогічного 
процесу, сприяє використанню інноваційних педагогіч-
них технологій. До таких технологій можна віднести 
тренінгові технології. 

Основним завданням вищих навчальних закладів є 
технологізація професійної підготовки майбутніх вчи-
телів та формування у них готовності до використання 
інноваційних технологій у майбутній практичній діяль-
ності. На жаль, у більшості учителів не сформована го-
товність до використання технологій. Вирішення нових 
завдань потребує сучасних технологій підготовки фа-
хівців фізичного виховання, заснованих на ефективно-
му засвоєнні та розвитку знань і навичок, моделей по-
ведінки, розширенні творчих можливостей. Саме такою 
технологією є тренінг.

На сучасному етапі технологізації системи профе-
сійної підготовки у вищій школі все більшої актуаль-
ності набуває використання новітніх технологій у ро-
боті з педагогічними працівниками. Під час навчання у 
ВНЗ створюються найефективніші умови для розвитку 
інноваційної діяльності майбутнього педагога, форму-
вання у нього прагнення до нового. 

Підходи дослідників до визначення поняття «педаго-
гічна технологія» різноманітні. Однак спільним в усіх ви-
значеннях є спрямування педагогічної технології на під-
вищення ефективності навчального процесу, що гарантує 
досягнення запланованих результатів навчання.

Складність, багатогранність педагогічної діяльності 
є чинником, що відкриває простір для багатьох педа-
гогічних технологій, динаміка продукування яких по-
стійно зростає. Важливими для дослідження проблеми 
підготовки майбутніх учителів у сучасних педагогічних 
ВНЗ є праці щодо використання педагогічних технологій 
у професійній діяльності майбутніх учителів (І.П. Під-
ласий, Л.С. Подимова, І.Ф. Прокопенко, В.І.Євдокимов, 
Г.К. Селевко, В.О. Сластьонін та ін.).

Проте теоретичні засади тренінгових технологій, що 
сприяють підвищенню фізичної підготовленості та ру-
хової активності молоді та їх застосування у навчально-
виховному процесі ще потребують відповідного тео-
ретичного обґрунтування, методичного забезпечення 
у процесі професійної підготовки вчителів фізичного 
виховання.
1 © Нікіфорова С. А., 2009

Робота виконана за планом НДР ДВНЗ “Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашої роботи є розкрити особливості 

використання тренінгових технологій у процесі 
професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного 
виховання.

Результати дослідження.
Більшість науковців розглядають тренінгові 

технології як певний метод або форму навчання. В 
той час як мета застосування тренінгових технологій 
полягає в усвідомленні, розумінні, та засвоєнні самого 
процесу отримання наукових знань, стимулюванні 
пізнавальної активності та пізнавальної діяльності 
майбутніх вчителів фізичного виховання. Тому саме 
така технологія професійної підготовки є колективною 
формою організації діяльності студента, яка допомагає 
здійснити підготовку з урахування індивідуальних 
особливостей студента, сприяє самореалізації 
майбутнього фахівця, вибору адекватного темпу 
навчання, індивідуального маршруту професійної 
підготовки. Це, в свою чергу, вимагає значно більших 
зусиль від студентів, адже їм самим потрібно дійти до 
поставленої цілі.

Оскільки важливою складовою професійної 
діяльності сучасного вчителя фізичного виховання 
є робота, що потребує комунікативних навичок, 
то використання тренінгових технологій вимагає 
нестандартного мислення, пов’язаного з емоційними 
та соціальними аспектами поведінки, умінням 
протистояти конфліктам, діяти впевнено, брати на 
себе відповідальність. Тренінгова освітня технологія 
передбачає моделювання і обґрунтування професійних 
ситуацій і спрямована на формування навичок поведінки 
учасників гри у різних, у тому числі і нестандартних, 
ситуаціях. 

Складовою частиною навчальної тренінгової 
технології є тренінг або соціально-психологічний 
тренінг, який орієнтований на використання активних 
методів групової роботи, з метою формування і 
розвитку компетентності у спілкуванні, тобто якостей, 
властивостей, навиків, здібностей та установок, які 
виявляються у спілкуванні. Для вчителя фізичного 
виховання він може конкретизуватись у низці 
завдань, пов’язаних із набуттям нових знань щодо 
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комунікативного процесу, формуванням умінь та 
навичок, розвитком установок, що визначають поведінку 
людини, перцептивні здібності тощо.

На сьогоднішній день у розумінні терміну „тренінг” 
виділяють різні підходи. Так, Ю.Н. Ємельянов визначає 
тренінг як групу методів розвитку здібностей до 
навчання і оволодіння складним видом діяльності [1]. 
Л. А. Петровська розглядає „соціально-психологічний 
тренінг” як засіб дії, направленої на розвиток знань, со-
ціальних установок, вмінь, досвіду в галузі міжособис-
тісного спілкування, тобто, як „засіб психологічної дії” 
[3]. На думку Г.А. Ковальова, соціально-психологічний 
тренінг є методом активного соціально-психологічного 
навчання як комплексного соціально-дидактичного 
спрямування [2].

Отже, розглянувши наведені визначення можна зро-
бити висновок, що професійний педагогічний тренінг є 
технологією направленою на усвідомлення, розуміння, 
та засвоєння самого процесу отримання наукових знань, 
стимулювання пізнавальної активності та пізнавальної 
діяльності студентів.

Специфіка професійного тренінгу як технології 
організації групової діяльності студентів визначається 
окремим змістом і структурою навчальних занять, коли 
у лабораторних умовах у разі багаторазового відтворен-
ня і проживання проблемних ситуацій організується 
аналіз та подальше рішення цих ситуацій. 

Від арсеналу технологій, якими володіє тренер для 
досягнення тієї чи іншої мети залежить розвиток кому-
нікативних здібностей та професійно важливих особис-
тісних якостей майбутніх вчителів фізичного виховання. 
Групові дискусії, рольові ігри, психодрама та її модифі-
кації, психогімнастика – складають структуру тренінго-
вої технології. Під час вибору конкретних методичних 
прийомів, що є складовими тренінгу, обов’язково вра-
ховуються його зміст, особливості групи, особливості 
ситуації і можливості тренера.

Груповий тренінг є одним з методів роботи щодо 
згуртування групи, формування психологічної суміс-
ності та підготовки її до активної спільної роботи із 
використанням активних методів групової діяльності 
з метою розвитку знань, навичок, установок, корекції 
поведінки. 

Ефективність тренінгової роботи у процесі підго-
товки вчителів фізичного виховання багато в чому зале-
жить від уміння і готовності тренера отримати зворот-
ній зв'язок, здатності студентів до самоаналізу, а також 
формування таких важливих якостей як емпатія та реф-
лексія. Студенти повинні бути готовими до активної 
взаємодії, самоаналізу та самокорекції.

Однією з умов ефективної роботи тренінгової групи 
є роль викладача-тренера в навчальному процесі. Він ви-
ступає організатором групової ділової взаємодії, стиму-
лює активність і відкритість учасників, здійснює відбір 
вправ і завдань для оптимального розвитку учасників. 
Викладач лише створює необхідні умови для проведення 
тренінгу, але безпосередньо приймати участь у ньому і 
діяти повинні самі студенти. 

Тренінг значно полегшує засвоєння учнями програ-
мового матеріалу й виконує кілька функцій. По-перше, 
він має сприяти створенню позитивної атмосфери під 
час занять. Адже робота може бути продуктивною лише 
тоді, коли створені належні умови для творчої саморе-
алізації особистості, усунені передумови дискомфорту, 
спричиненого різницею соціальних і вікових статусів 
викладача та студента. По-друге, тренінг покликаний 
формувати в учнів навички вільно, але толерантно ви-

словлювати власні судження, не боячись осуду з боку 
оточуючих і членів команди. Головним принципом ро-
боти має стати теза про те, що кожна думка має право на 
існування. По-третє, подібна форма роботи якнайкраще 
вчить працювати в команді, зберігаючи при цьому свою 
індивідуальність [4].

 Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичного 
виховання стає ефективнішою, якщо студенти навчаються 
активно взаємодіючи один з одним, мають високий рівень 
мотивації до навчання, знаходяться у комфортному се-
редовищі, засвоюють та відпрацьовують нові навички та 
вміння на практиці, проходять інтенсивну підготовку до 
повсякденного професійного життя. 

Саме в ході тренінгу майбутні вчителі фізичного 
виховання мають можливість практикуватися, експери-
ментувати, моделювати ситуацію, перевіряти свої ви-
сновки, аналізувати досягнення, відточувати навички 
спілкування і комунікативну поведінку. Це дозволяє 
уникнути помилок у реальних умовах, допомагає швид-
ше приймати оптимальні рішення і долати труднощі в 
подальшій професійній діяльності майбутніх фахівців 
фізичного виховання.

Висновки.
Метою застосування тренінгових технологій є усві-

домлення, розуміння, та засвоєння самого процесу отри-
мання наукових знань, стимулювання пізнавальної ак-
тивності та пізнавальної діяльності тих, хто навчається.

Можливість студентами відчути процес ділової 
взаємодії та основних факторів, які забезпечують 
його ефективність та отримання тренером зворотного 
зв’язку, коли обидві сторони досягають поставлених ці-
лей, співпрацюючи – основні завдання, які вирішують-
ся в ході тренінгу. 

Використання тренінгу дозволяє студентам активно 
взаємодіяти один з одним, вчитися працювати в гру-
пах та підгрупах, формуючи культуру взаємодії А це, в 
свою чергу, є активною підготовкою до повсякденного 
професійного і соціального життя.

Впровадження тренінгових технологій на заняттях 
допомагає практично відтворити комунікативні вміння 
педагога, готує його до викладання теоретичних основ 
фізичного виховання в аудиторних умовах. Тому тре-
нінг можна вважати новою технологією у навчальному 
процесі, яка адаптує майбутніх вчителів фізичного ви-
ховання до професії.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем використання тре-
нінгових технологій у підготовці вчителів фізичного 
виховання.
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Анотації:
Визначається місце спорту у 
вищому навчальному закла-
ді в умовах переходу україн-
ської освіти на європейські 
стандарти. Відзначається, що 
спортивна діяльність студента 
вищого навчального закладу 
повинна бути чітко розмежова-
на на аматорський та профе-
сійний спорт. З переходом на 
кредитно–трансферну систему 
організації навчального проце-
су, змінюється відношення до 
фізичного виховання і спорту у 
напрямку врахування всіх сто-
рін діяльності студента, в тому 
числі і участі у змаганнях. 

Огнистый А.В., Бирюков А.В. Сту-
денческий спорт в условиях Бо-
лонской декларации - проблемы и 
перспективы. Рассматривается ме-
сто спорта в высшем учебном заведе-
нии в условиях перехода украинского 
образования на европейские стан-
дарты. Отмечается, что спортивная 
деятельность студента высшего учеб-
ного должна быть четко разделена на 
любительский и профессиональный 
спорт. С переходом на кредитно–
трансферную систему организации 
учебного процесса, изменяется от-
ношение к физическому воспитанию 
и спорту в направлении учета всех 
сторон деятельности студента, в том 
числе и участии в соревнованиях. 

Ognystyy A.V., Biryukov A.V. Student sport in the 
conditions of Bologna declaration is problems 
and prospects. To study the place of sport in 
a higher educational establishment under the 
conditions of the transition of Ukrainian education 
to the credit–transfer system of the organization of 
educational process. Sporting activity of a student 
of a higher educational establishment must be 
strictly divided into amateur and professional sport. 
With transition to the credit–transfer system of the 
organization of educational process the attitude 
toward physical education and sport changes. The 
changes lie in taking into account and estimation 
of all the sides of students’ activity, including their 
participation in competitions. At the same time the 
estimation of additional credits only for participation 
in sport competitions should become an important 
stimulus for further sport perfection. 

Ключові слова:
фізичне виховання, спорт, 
змагання, студент, кредит.

физическое воспитание, спорт, со-
ревнования, студент, кредит.

physical education, sport, competition, system, 
student, credit.

Студентський спорт в умовах Болонської декларації 
– проблеми та перспективи 

Огнистий А.В., Бірюков О.В.
Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка

Управління з фізичного виховання і спорту Тернопільської області

Вступ.1

Зміцнення державності України неможливе без 
структурної реформи системи вищої освіти, спрямо-
ваної на забезпечення мобільності, працевлаштування 
та конкурентоспроможності фахівців [1].

По новому, у світлі приєднання України до євро-
пейського освітнього товариства, розглядаються пи-
тання студентського фізичного виховання та спорту 
як складової формування професійного здоров’я май-
бутніх випускників, які повинні забезпечити конку-
рентоспроможність на світовому ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив 
широкий інтерес зарубіжних та вітчизняних фахів-
ців до проблеми реформування освітньої галузі: До-
лженко О.В., 2000 [3]; Домашенко А.В. 2002 [4], Жу-
равський В.С., Згуровський М.З., 2003 [5]; Кремень 
В.Г., 2003 [8]; Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинка-
рук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І., 2003 [1], Куделко 
В.Е., Королінська С.В., 2006, [9], Мосійчук Л.В., 2006 
[10], Кожевнікова Л.К.,. Лапшинська Н. 2007 [6], Ва-
карчук І., 2009 [2] і ін. 

Останнім часом з’являються наукові доробки, що 
стосуються реформування вузівського фізичного ви-
ховання в умовах кредитно–трансферної системи 
організації навчального процесу, проводяться науко-
ві конференції (Волинський національний універси-
тет імені Лесі Українки, Луцьк, 28–30 травня 2008 
р., Львівський національний університет імені Івана 
Франка, жовтень 2008 р.), та симпозіуми (Одеський 
національний політехнічний університет, Одеса, 
23–25 вересня 2008 р.) присвячені даній проблемі. 
Поряд з великою кількістю наукових та методичних 
публікацій, виступів у світових та українських засо-
бах масової інформації незрозумілою, та і до кінця 
невирішеною, залишається проблема місця фізично-
го виховання та студентського спорту у вузівському 

1 © Огнистий А.В., Бірюков О.В., 2009

навчальному процесі та загалом у житті пересічного 
студента.

Беззаперечним є те, що фізичне виховання та 
спорт повинні забезпечити відмінний рівень здоров’я, 
високу продуктивність та цілий спектр рекреаційних і 
реабілітаційних заходів щодо підростаючого поколін-
ня. На жаль, ми не виявили публікацій, які пов’язані 
з місцем фізичного виховання і спорту у процесі інте-
грації національної системи освіти у болонський про-
цес, що і зумовило актуальність нашого дослідження.

Робота виконана за планом НДР Тернопільського 
національного педагогічного університету імені В. 
Гнатюка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: вивчити місце спорту та його якіс-

ну у вищому навчальному закладі в умовах переходу 
української освіти до європейських стандартів. 

Перед собою ми ставили наступні завдання:
1. Вивчити особливості спортивної діяльності у вищому 
навчальному закладі в умовах кредитно–трансферної 
системи організації навчального процесу.

2. Розробити шкалу оцінки зарахування додаткових 
кредитів студентам, що приймають участь у спор-
тивних змаганнях.
Для вирішення поставлених завдань були викорис-

тані такі методи дослідження:
Теоретичний аналіз і узагальнення літератур-

них джерел. 
Вивчення наукової літератури з означеного на-

прямку дало можливість виділити проблему студент-
ського спорту у вищих навчальних закладах в умовах 
кредитно–трансферної системи організації навчаль-
ного процесу. Аналіз наукових джерел дозволив роз-
крити зміст основних понять, що стосуються впрова-
дження Болонської декларації у навчальний процес. 
На основі аналізу і узагальнення літературних джерел 
були сформовані мета і задачі дослідження.
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Результати дослідження.
Студентський спорт для переважної більшості ви-

щих навчальних закладів України є одним з основних 
компонентів фізичної культури студентської моло-
ді. Болонська система висуває до спорту зовсім інші 
вимоги щодо організації занять, змагань, діяльності 
спортивних клубів та обліку спортивних результатів.

Для більшої зацікавленості студентів у система-
тичних заняттях одним із видів спорту важливо вихо-
вувати і розвивати у них стимули. Провідними стиму-
лами є такі, як покращення працездатності в навчанні 
і майбутній професійній діяльності; відпочинок (роз-
ваги) під час навчальної діяльності; струнка фігура; 
поліпшення власних спортивних результатів та ре-
зультатів навчання; товариство (спілкування), напру-
женість, співпереживання, драматизм під час змагань; 
випробування і успіх; рішучість і упевненість.

Варто відзначити, що сьогодні немає чіткої дер-
жавної політики в галузі фізичної культури і спорту. 
Потрібно визначити хто чим займається, які має для 
цього можливості (кошти) і як він за це відповідає, чіт-
ко розмежувати функції між Держкомспорту, НОКом, 
спортивними товариствами, відомствами, федерація-
ми і згідно з цим проводити державне фінансування. 
Сьогодні готувати спортсменів до Олімпійських ігор 
починають усі. А якби була державна політика, ми б 
знали, що для учнів маємо такий–то резерв, для сту-
дентів – інший. А так у нас все на ентузіазмі, який 
дуже швидко минає. У загальноукраїнському календа-
рі передбачено 500 заходів на рік, а проводиться мак-
симум 100 – не вистачає коштів [1].

Спорт у світі розвивається в основному за клуб-
ною системою. Європейські країни та загалом біль-
шість економічно розвинених країн світу не особливо 
прагнуть до активної участі студентів–спортсменів 
високого класу у змаганнях світового масштабу таких 
як студентські спортивні фестивалі, Всесвітній сту-
дентській універсіаді, студентських клубних чемпіо-
натах континентів та світу спрямовуючи студентський 
спорт на підготовку до Олімпійських ігор чи змагань 
професійного спорту. У нас така специфіка трохи по-
рушена. Ми до сих пір, як і за радянських часів, тіши-
мось високими результатами спортсменів–студентів 
та мовчимо про невдачі на спортивних аренах світо-
вого масштабу. 

Ми не принижуємо значення студентського спор-
ту. Взагалі, потрібно більше уваги приділяти студент-
ському спорту. Саме через нього, через універсіади 
треба йти до Олімпіади. Кожен ВНЗ повинен прово-
дити спартакіади, щоб це було як спортивне свято. 
І доводити, що в Україні спорт є. А не робити спорт 
відірваним від життя, від організацій, які повинні за-
йматися ним [1]. 

Весь цивілізований світ вже давно зрозумів, що 
сьогодні краще займатися цим питанням, ніж потім 
лікарні будувати для дітей і молоді. А ще гірше – 
тюрми. 

Не на останньому місці стоїть і облік та оцінка 
спортивних результатів в умовах кредитно–
трансферної системи організації навчального 
процесу.

Проте студентський спорт повинен бути масовим. 
В цьому випадку доцільно виділяти два рівні: 
початкової підготовки і поглибленої спеціалізації. 
Рівень початкової підготовки припускає заняття із 
спортсменами, що починають. Її мета – масовість. Це 
відповідає вимогам вузівської програми, відповідно 
до якої студенти виконують вправи на розряди (лижні 
гонки, легка атлетика, біг і т. д.). 

У спортивне учбове відділення в неспеціалізованиx 
вищих навчальних закладах зараховуються студенти 
основної медичної групи, які мають відповідний 
рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості 
і бажають поглиблено займатися одним (або 
декількома) з видів спорту, з яких проводяться 
навчально–тренувальні заняття в даному вищому 
навчальному закладі.

Студентам надається право вільного вибору виду 
спорту і учбової групи з урахуванням їх інтересів.

Студенти спортивного відділення, що підвищують 
свою майстерність за межами вищого навчального 
закладу, можуть бути звільнені від практичних занять 
з фізичного виховання, при умові виконання залікових 
вимог у встановлені кафедрою строки.

Рівень поглибленої спеціалізації припускає 
заняття із студентами в групах підвищення спортивної 
майстерності та вищої спортивної майстерності. 
Мета – виявлення найбільш здатних спортсменів і 
підготовка їх в збірні команди з різних видів спорту. 
Вони беруть участь в змаганнях всередині вузу, 
між вузами України і т.д. З найбільш обдарованих 
спортсменів комплектується резерв для збірних 
команд, вузу, міста, області, України і т.д.

Поглиблена спеціалізація в більшості 
випадків реалізується через навчання студентів на 
спеціалізованих факультетах чи вузах. 

Кредитно–трансферна система організації 
навчального процесу орієнтована на послідовне й 
системне залучення студентів до самостійних та 
індивідуальних занять, в тому числі і спортом. 

Останні накази та розпорядження Міністерства 
освіти на науки України, орієнтуючись на 
загальноєвропейські вимоги, регламентують фізичне 
виховання та його складову – студентський спорт – 
як позакредитну дисципліну. Можна погодитись із 
тим, що заняття з фізичного виховання та масового 
спорту носять навчально–оздоровчий характер та за 
них нарахування кредитів не проводиться. З іншого 
боку, діяльність спортсмена високої кваліфікації, де 
спорт – це навчально–тренувальний процес та загалом 
важка праця, на благо вузу та держави. Наслідком 
цієї діяльності є участь у змаганнях, за результати 
участі в яких можуть зараховуватись додаткові 
кредити. І це цілком логічно. Якщо розглянути 
визначення кредиту як одиниці обліку навчальної 
діяльності, то вони відображають кількість роботи, 
якої вимагає кожен блок курсу, відносно загальної 
кількості роботи, необхідної для завершення повного 
року академічного навчання у закладі, тобто лекції, 
практична робота, семінари, консультації, виробнича 
практика, самостійна робота – в бібліотеці чи вдома, 
екзамени, дипломний проект, кваліфікаційну роботу і 
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виробничу практику чи інші види діяльності, пов’язані 
з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на по-
вному навантаженні студента, а не обмежується лише 
аудиторними годинами. 

Це визначення на нашу думку у модифікованому 
нами варіанті може відображати і спортивну діяль-
ність. Кредит у проектуванні на спортивну діяльність, 
як навчально–тренувальний процес відображає ту 
кількість тренувань, якої вимагає кожен етап підго-
товки відносно загальної кількості роботи, необхід-
ної для завершення повного циклу підготовки, тобто 
технічної фізичної (загальної і спеціальної), психоло-
гічної, інтегрованої, навчально–тренувальні збори, 
змагання (вибіркові, кваліфікаційні, етапні, фінальні 
і ін.) чи інші види діяльності, пов’язані з результатом 
змагальної діяльності. 

Поряд з обов’язковими кредитами, студент може 
здобувати і додаткові. Одним із шляхів їх отримання є 
участь та результат змагань.

Кафедрою фізичного виховання, спільно з кафе-
дрою теорії і методики олімпійського та професійного 
спорту, Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, та управлін-
ням з фізичного виховання і спорту Тернопільської 
області розроблена шкала нарахування додаткових 
кредитів студентам, що беруть участь у спортивних 
змаганнях (табл 1).

Для порівняння наводимо систему оцінки 
науково–дослідної роботи для студентів Тернопіль-

ського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка розроблену першим про-
ректором університету, професором Терещуком Г.В.  
(табл. 2).

Розглядаючи наукову роботу та спортивну діяль-
ність студента можна зауважити, підготовка до зма-
гань різного рангу вимагає тривалішої підготовки на 
відміну від підготовки наукової публікації. Навчання в 
університеті само собою вимагає залучення студента 
до наукової діяльності для реалізації принципу одно-
го з принципів Булонської декларації „навчання через 
дослідництво”.

Окрім того потрібно зауважити, що наукова робо-
та розглядається в аспекті всіх студентів незалежно 
від напрямку підготовки на відміну від спортивної 
діяльності, яку ми пропонуємо диференціювати для 
студентів спеціалізованого та неспеціалізованих фа-
культетів, що на нашу думку дасть змогу вельми сти-
мулювати студентів міжфаку до спортивного вдоско-
налення. 

З переходом Української освіти на європейські ви-
моги, де фізичне виховання і спорт є поза кредитною 
дисципліною, нарахування додаткових кредитів ми 
рахуємо одним із шляхів оцінки важкої праці тренерів 
та спортсменів.

Висновки: 
Спортивна діяльність студента вищого навчально-1. 
го повинна бути чітко розмежована на аматорський 
(масовий) та професійний спорт.

Таблиця 1
Кількість кредитів зараховується в залежності від рангу змагань та зайнятого місця.

Змагання 
різного рангу

Для студентів факультету 
фізичного виховання Для студентів інших факультетів

Кількість кредитів Кількість кредитів

Рейтинг 1–3 
місце

4–6 
місце

7–10 
місце участь 1–3 

місце
4–6 
місце

7–10 
місце участь

Міжнародні 
змагання * 3,0 2,5 2,0 1,5 * 4,0 3,5 3,0 2,5 *

Всеукраїнські 
змагання ** 2,0 1,5 1,0 0,5 ** 3,0 2,5 2,0 1,0 **

Змагання 
обласного 
рівня***

1,0 0,5 – – 2,0 1,5 1 0,5 ***

* – Олімпійські ігри, Чемпіонати (першості, кубки)  Світу і Європи, континентів, всесвітні універсіади.
** – Чемпіонати (першості, кубки) України з видів спорту, студентські універсіади.
*** – чемпіонат і першість області.
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Таблиця 2.
Оцінювання науково–дослідної роботи студента (розроблено проф. Терещуком Г.В.

Види наукової діяльності студентів Кредити

Всеукраїнська олімпіада, 1 етап 1

Конкурс наукових робіт, 1 етап 0,5

Конференції, семінари 0,5

Публікації* 2

Всеукраїнська олімпіада, 2 етап 2

Конкурс наукових робіт, 2 етап 1

Конференції, семінари, 1

Гранти тощо** 1

*Оцінюється рівень публікації: 1 – монографія; 2 – стаття у фаховому виданні; 3 – стаття у збірнику, брошура; заохочу-
вальний рівень – тези і ін.

**Оцінюється статус гранту: 1–  міжнародний; 2 – всеукраїнський; 3 – регіональний, міжвузівський; 4 – університет-
ський грант (у т.ч. іменні стипендії ВНЗ).

З переходом на кредитно–трансферну систе-2. 
му організації навчального процесу змінюється 
відношення до фізичного виховання і спорту у на-
прямку врахування всіх сторін діяльності студента, 
в тому числі і участі у змаганнях.
Важливим стимулом для подальшого спортивного 3. 
вдосконалення повинно стати зарахування додатко-
вих кредитів лише за участь у спортивних змаган-
нях. Зарахування додаткових кредитів за участь у 
спортивних змаганнях повинна проводитись з огля-
ду на специфіку навчання (спеціалізований спор-
тивний факультет, вуз чи неспеціалізований вищий 
навчальний заклад чи факультет). 
Подальші перспективи дослідження означеної про-

блеми можуть бути спрямовані на деталізацію оцінки 
спортивної діяльності студентів, як спеціалізованих 
вузів та факультетів, так і неспеціалізованих.
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Анотації:
У контексті орієнтації сучасної ви-
щої освіти на особистість набуває 
важливості питання реалізації 
особистісно орієнтованого під-
ходу в підготовці студентів вищих 
навчальних закладів. Визначаль-
ним принципом особистісно орі-
єнтованої освіти є індивідуально-
особистісний підхід. Його 
реалізація у процесі педагогічної 
практики сприяє виявленню всіх 
труднощів і негативних якостей 
особистості. Вони ускладнюють 
початок її педагогічної діяльності. 
Представлено напрямки розвитку 
індивідуальних здібностей і нахи-
лів, духовного, інтелектуального і 
творчого потенціалів кожного сту-
дента.

Однолеток Т. В. Личностно ориентиро-
ванный подход в подготовке будущих 
учителей физической культуры в про-
цессе педагогической практики. В кон-
тексте ориентации современного высше-
го образования на личность приобретает 
важность вопрос реализации личностно-
ориентированного подхода в подготовке 
студентов высших учебных заведений. 
Определяющим принципом личностно 
ориентированного образования является 
индивидуально личностный подход. Его ре-
ализация в процессе педагогической прак-
тики оказывает содействие выявлению всех 
трудностей и негативных качеств личности. 
Они усложняют начало ее педагогической 
деятельности. Представлены направления 
развития индивидуальных способностей и 
наклонов, духовного, интеллектуального и 
творческого потенциалов каждого студента.

Odnoletok T. V. The personal method 
of approach in preparing the teach-
ers of Physical Education during the 
teaching practice. In the context of ori-
entation of modern higher education on 
personality the question of realization 
acquires importance personality-oriented 
approach in preparation of students of 
higher educational establishments. De-
termining principle of the personality ori-
ented education is individually personality 
approach. His realization in the process 
of pedagogical practice renders assis-
tance to the exposure of all diffi culties and 
negative qualities of personality. They 
complicate beginning of its pedagogical 
activity. Directions of development of in-
dividual capabilities and inclinations are 
presented, spiritual, intellectual and cre-
ative potentials of every student.

Ключові слова:
педагогічна практика, особистісно 
орієнтований підхід, індивідуальний 
підхід, учитель фізичної культури.

педагогическая практика, личностно 
ориентированный подход, индивидуальный 
подход, учитель физической культуры.

teaching practice, personal method of 
approach, individual approach, Physical 
Education teacher.

Особистісно орієнтований підхід 
у підговці майбутніх учителів фізичної культури 

у процесі педагогічної практики
Однолеток Т. В.

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Інститут фізичної культури

Вступ1

Проблема підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до професійної діяльності належить сьогод-
ні до фундаментальних не тільки в педагогічній, а й 
у політичній, культурній, соціальній сферах суспіль-
ного життя. Як зазначає академік В. Кремень, “усі пе-
ретворення, що відбуваються в суспільстві взагалі, та 
в одній з найскладніших і людиномістких з них − у 
сфері освіти, зокрема, зосереджуються на особистос-
ті − головній дійовій особі та суб’єктові суспільно-
історичного процесу” [5]. 

Перенесення уваги в освітньому просторі на осо-
бистість, покликане сприяти формуванню самостійно-
го мислення, упровадженню індивідуального підходу 
до розвитку здібностей особистості, значному підви-
щенню професійної підготовки спеціалістів, здатних 
працювати в умовах ринкової економіки. У цьому 
контексті та відповідно до основних законодавчих 
документів (“Національної доктрини розвитку осві-
ти України у ХХІ столітті”, “Концепції вищої освіти 
України” й ін.) набуває важливості питання реалізації 
особистісно орієнтованого підходу в підготовці сту-
дентів вищих навчальних закладів. 

Важливу роль у процесі професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури ві-
діграє педагогічна практика в загальноосвітній школі, 
яка, з одного боку, виступає джерелом інформації про 
якість роботи професорсько-викладацького складу 
кафедр ВНЗ, що готують студентів, з іншого − є по-
казником оволодіння студентами навчальним матеріа-
лом, ступеня та повноти його засвоєння [9].

Питання вдосконалення змісту й організації пе-
дагогічної практики студентів педагогічних ВНЗ у 
психолого-педагогічній науці в різних напрямах роз-
глядались у працях О. Абдуліної, К. Дурай-Новакової, 
1 © Однолеток Т. В., 2009

Г. Коджаспірової, В. Розова й багатьох інших науков-
ців. У роботах вищезазначених авторів і в досліджен-
нях сучасних науковців (Н. Казакової, Л.Кацової, Л. 
Шукевича й ін.) наголошується на значущості педаго-
гічної практики у професійному становленні вчителя 
й акцентується на невідповідності її змісту й організа-
ції вимогам сьогодення. 

Ця проблема у поєднанні з низьким рівнем профе-
сійної підготовки студентів, недостатньою мотиваці-
єю до оволодіння професією та заниженою самооцін-
кою, перетворює педагогічну практику для багатьох 
студентів на педагогічну проблему. Вирішення цієї 
проблеми можливе за умови реалізації особистісно 
орієнтованого підходу, насамперед принципу індиві-
дуального підходу до кожного студента у процесі ор-
ганізації та проведення педагогічної практики. Проте 
за результатами аналізу наукової літератури та з ма-
сового досвіду з підготовки й організації педагогічної 
практики цей принцип майже не реалізується.

Робота виконана за планом НДР Сумського держав-
ного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - проаналізувати можливі шляхи 

реалізації особистісно орієнтованого підходу в підго-
товці майбутніх учителів фізичної культури у процесі 
педагогічної практики.

Результати дослідження
Педагогічна практика має широкі можливості для 

виявлення та розвитку індивідуальних здібностей і 
нахилів, духовного, інтелектуального і творчого по-
тенціалів кожного студента, без яких неможливе його 
професійне зростання та виконання в подальшому про-
фесійних обов’язків.

Визначальним принципом особистісно орієнтованої 
освіти в контексті його використання у професійній під-
готовці майбутніх учителів є індивідуально-особистісний 
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підхід, який покликаний забезпечити можливість кожно-
го засвоювати знання у власному темпі. 

Реалізація індивідуально-особистісного підходу 
− важлива умова розвитку творчої індивідуальності, 
провідний напрям удосконалення педагогічної освіти 
в цілому, а також професійно-педагогічної підготовки 
майбутнього вчителя.

На важливості індивідуального підходу у процесі 
професійної підготовки майбутнього педагога зосе-
реджував увагу у своїх працях також і відомий укра-
їнський педагог Я. Коменський [4], який наголошував 
на необхідності врахування індивідуальних особли-
востей особистості.

Метою індивідуального підходу в організації педа-
гогічної практики, на думку В. Тарантея, І. Карпюка, 
І. Прокоп'єва [6], є цілеспрямована допомога кожному 
студентові у подоланні всіх тих негативних якостей, 
властивостей особистості, які ускладнюють початок її 
педагогічної діяльності, або взагалі перешкоджають її 
здійсненню. Важливим при цьому науковці вважають, 
надання допомоги студентам у складанні індивідуаль-
ної програми самовиховання. І. Шиманович [8] самови-
ховання майбутнього вчителя розглядає як його свідо-
му діяльність, спрямовану на професійно-особистісний 
розвиток власної індивідуальності, з метою більш по-
вної її самореалізації в педагогічному процесі.

Ми погоджуємося з думкою Ж. Воронцової [1], яка 
досліджувала педагогічні умови самореалізації осо-
бистості старшокласника у процесі диференційованої 
навчальної діяльності, і вважаємо, що самореалізація 
майбутнього вчителя фізичної культури у процесі пе-
дагогічної практики буде успішною за умови належ-
ного сприятливого соціального поля (мікросоціуму). 
Зусилля керівників педагогічної практики, методис-

тів і досвідчених педагогів мають бути спрямовані 
не на зміну певних рис і особливостей особистості 
студента-практиканта, а на посилення їх внутрішніх 
чинників розвитку − потреб, мотивів, здібностей, 
вольових зусиль, створення сприятливих соціально-
педагогічних умов.

Для самореалізації особистості у процесі педаго-
гічної практики важливо забезпечити педагогічну під-
тримку. Особливо її потребують, як зазначає Л. Кацова 
[3], студенти, які мають низький рівень професійно-
педагогічної компетентності, нерозвинені професійні 
мотиви, занижену самооцінку та відчувають значні 
ускладнення в організації взаємодії з учнями. Усе 
це, на думку науковця, негативно впливає на перший 
професійно-педагогічний досвід майбутніх учителів і, 
як наслідок, призводить до зниження інтересу до пе-
дагогічної професії.

Головною метою педагогічної підтримки студентів-
практикантів, на нашу думку, є надання їм допомоги, 
з опорою на їх суб’єктивний досвід, компетентними 
педагогами в подоланні всіх тих індивідуальних про-
блем, що ускладнюють процес їх професійного ста-
новлення як майбутніх педагогів.

Ж. Воронцова визначає два види педагогічної під-
тримки:
− превентивна (попереджувальна, запобіжна, опера-
тивна) підтримка, що здійснюється безпосередньо 
під час виконання навчальних завдань і має локаль-
ний одноразовий характер;

− опосередкована, спрямована на ліквідацію причин, 
що породжують ускладнення у процесі навчання, і 
характеризується допомогою широкої і тривалої дії [1].
Л. Кацова виділяє такі етапи у наданні педагогіч-

ної підтримки студентам-практикантам (рис. 1.):

Рис. 1. Етапи надання педагогічної підтримки студентам-практикантам

виявлення проблем, їх оцінка- Діагностичний етап

спільний пошук фахівців причин - 
і шляхів вирішення проблем;
обговорення можливих наслідків- 

Пошуковий етап

розподіл функцій за шляхами - 
вирішення проблеми;
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Рис. 2. Основні засоби індивідуалізації педагогічної практики за Н. Казаковою

Розроблена автором технологія педагогічної під-
тримки передбачає:
спрямування педагогічної практики на організацію • 
умов для успішного проходження кожним студен-
том етапів його професійного становлення;
дослідження й аналіз реально існуючої системи ор-• 
ганізації педагогічної практики з метою виявлення 
нагальних проблем;
організацію цілеспрямованого контролю за діяль-• 
ністю студентів та надання їм допомоги у разі ви-
явлення реальних труднощів.
На думку Н. Казакової [2], реалізація принципу ін-

дивідуального підходу у процесі педагогічної практи-
ки можлива за умов:
урахування всієї системи індивідуальних особли-• 
востей особистості студента;
поєднання індивідуальних і колективних форм ро-• 
боти в період педагогічної практики;
розробки індивідуальних програм проходження пе-• 
дагогічної практики й організації на її основі інди-
відуальної роботи зі студентами;
уведення ступеневого характеру педагогічної прак-• 
тики різного змісту.
Ефективність реалізації цього підходу залежить 

від застосування відповідних засобів (рис. 2.).
Успішність професійної діяльності вчителя фізич-

ної культури у процесі педагогічної практики значною 
мірою визначається його індивідуальними якостями, 
які, як зазначає М. Чобітько, “зумовлюють його пра-
цездатність, темпоритм діяльності (який значною 
мірою визначається темпераментом), а також домі-
нуючі мотиви, інтелектуальні особливості, цілеспря-
мованість, старанність і наполегливість, здатність до 
цілетворення, самопізнання, самоуправління та само-
контролю, рефлексії” [9].

Подальші дослідження передбачається спрямувати 
на визначення інших особистісно орієнтованих засо-
бів підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
у процесі педагогічної практики. 

Висновки. 
У контексті орієнтації сучасної вищої освіти на осо-

бистість набуває важливості питання реалізації особис-
тісно орієнтованого підходу в підготовці студентів вищих 

навчальних закладів. Визначальним принципом особис-
тісно орієнтованої освіти є індивідуально-особистісний 
підхід. Його реалізація у процесі педагогічної практики 
сприяє виявленню всіх труднощів і негативних якостей 
особистості. Вони ускладнюють початок її педагогічної 
діяльності. Представлено напрямки розвитку індивіду-
альних здібностей і нахилів, духовного, інтелектуально-
го і творчого потенціалів кожного студента.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем педагогічної прак-
тики майбутніх учителів фізичної культури.
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Анотації:
У статті розкривається суть поняття 
здоров’язбережна компетентність 
вчителя фізичної культури. 
Обґрунтовується необхідність 
включення в навчальний план 
студентів факультету фізичного 
виховання інтегрованої дисципліни 
«Здоров’язбережна діяльність 
вчителя фізичної культури». 
Пропонується зміст навчальної 
програми інтегрованого курсу. 
Ефективність роботи з фізичного 
виховання населення залежить 
від обґрунтованості параметрів 
фізичного навантаження, методик 
розвитку фізичних якостей і 
навчання рухових дій.

Омельяненко В.Г. Формирование здоро-
вьясохраняющей компетентности буду-
щего учителя физической культуры. В 
статье раскрывается суть понятия здоро-
вьясохраняющая компетентность учителя 
физической культуры. Обосновывается не-
обходимость включения в учебный план сту-
дентов факультета физического воспитания 
интегрированной дисциплины «Здоровья-
сохраняющая деятельность учителя физи-
ческой культуры». Предлагается содержание 
учебной программы интегрированного курса.  
Эффективность работы по физическому вос-
питанию населения зависит от обоснованно-
сти параметров физической нагрузки, мето-
дик развития физических качеств и обучения 
двигательным действиям.

Omelyanenko V.G. Forming of health 
of saving competence of future teach-
er of physical culture. In the article 
essence of concept of health opens up 
saving competence of teacher of physi-
cal culture. The necessity of plugging in 
the curriculum of students of faculty of 
physical education of computer-integrat-
ed discipline is grounded «Health saving 
activity of teacher of physical culture». 
Maintenance of on-line tutorial of comput-
er-integrated course is offered.  Effi ciency 
of work on physical education of popula-
tion depends on validity of parameters of 
the physical loading, methods of develop-
ment of physical qualities and teaching 
motive actions.

Ключові слова:
студент, компетентність, 
збереження здоров’я, інтегрована 
дисципліна.

студент, компетентность, сохранение 
здоровья, интегрированная дисциплина. 

the student, competence, the health pres-
ervation, the integrated discipline.

Формування здоров’язбережної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури

Омельяненко В.Г.
Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка

Вступ.1

В останні роки намітилася стійка тенденція до по-
гіршення стану здоров'я школярів. Однією з причин 
такої ситуації стала система шкільної освіти, орієн-
тована на інтелектуалізацію й інтенсифікацію на-
вчального процесу. Інформаційна перевантаженість, 
психоемоційна напруженість навчального процесу, 
його нераціональна з гігієнічної точки зору організа-
ція, недостатнє урахування вчителями індивідуаль-
них можливостей учнів спричиняють втрати здоров'я 
школярів. У цих умовах підвищується роль учителя 
фізичної культури у вирішенні проблеми формування, 
збереження і зміцнення здоров'я учнів  [5,12].

Соціально-оздоровча функція освіти актуалізує 
проблему формування здоров’язбережної компетент-
ності вчителя. Провідне місце у цьому напрямку нале-
жить вчителю фізичної культури, від компетентності 
якого багато в чому залежить здоров’я і працездат-
ність нації.

Останнім часом обґрунтоване занепокоєння викли-
кає стан здоров’я школярів. За даними Міністерства 
охорони здоров’я серед дитячого населення за останнє 
десятиліття істотно (в 1,5-3 рази) зросла частота хро-
нічних захворювань, які призводять до інвалідності. 
Це хвороби нервової, ендокринної, серцево-судинної, 
шлунково-кишкової, кістково-м’язової систем. Серед 
наших першокласників тільки 5-9% практично здоро-
вих дітей. Кількість хронічно хворих дітей збільшу-
ється за роки навчання у 2,5 рази [11].

За даними соціологічного дослідження Україн-
ського інституту соціальних досліджень імені О. Яре-
менка 10-15% української учнівської молоді (залежно 
від віку і типу навчального закладу) не практикували 
у звичному розкладі дня будь-яких фізичних вправ, 
тренувань, а близько 50% присвячували руховій ак-
тивності не більше півгодини або години на тиждень. 
Необхідну кількість фізичних навантажень, які за три-

1 © Омельяненко В.Г., 2009

валістю та інтенсивністю мають розвиваючий ефект, 
виконували лише 5-10% опитаних (показники дівчат у 
2-4 рази нижчі, ніж у юнаків). Щодня у будні 1-4 годи-
ни проводили перед телевізором близько 65-75% опи-
таних, 0,5-3 години за комп’ютером – 65-90%. У 90 % 
школярів діагностуються різні захворювання. Суттєво 
зросла частота порушень постави у дітей. Різко про-
гресують в середовищі підростаючого покоління хро-
нічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, 
артрити, ожиріння та ін. [4,6].

За даними Міністерства освіти і науки України 
кількість учнів, які за станом здоров’я належать до 
спеціальної медичної групи, на початок 2008 року 
складає 4,2 відсотка від загальної кількості дітей. За 
даними медичних обстежень і спеціальних опитувань 
студентів 9 із 10 мають відхилення у стані здоров’я; 
на 100 чоловік припадає до 95 і більше захворювань 
різної етіології; до 50% студентів перебуває на дис-
пансерному обліку; кожний 5 студент (а на гуманітар-
них факультетах навіть кожний 2-3) зарахований до 
підготовчої, спеціальної медичної групи або взагалі 
звільнений за станом здоров’я від фізичних наванта-
жень [2].

Спеціалісти вказують на різні причини незадо-
вільного рівня здоров’я учнівської молоді, серед яких 
відсутність ефективної моделі виховання свідомого і 
дбайливого ставлення до власного здоров’я. Сьогодні 
постала проблема створення нової гуманістичної мо-
делі розвитку фізичної культури, в центрі уваги якої 
– інтереси, потреби, мотиви та здоров’я конкретної 
людини [10].

Робота виконана за планом НДР Тернопільського 
національного педагогічного університету імені В. 
Гнатюка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – теоретично обґрунтувати необхід-

ність включення в навчальний план студентів факуль-
тету фізичного виховання інтегрованої дисципліни 
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«Здоров’язбережна діяльність вчителя фізичної куль-
тури».

Відповідно до поставленої мети використовува-
лися такі методи дослідження: аналіз програмно-
нормативних документів, офіційних документів 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту, спеціаль-
ної літератури, періодичної преси, електронних пу-
блікацій.

Результати дослідження.
Формування нової моделі фізичного виховання ви-

магає формування здоров’язбережної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури. Досліджу-
ючи цю проблему, виникла потреба її теоретичного 
обґрунтування. Основним напрямком теоретико-
методологічного обґрунтування зазначеної проблеми 
є визначення дефініцій цього процесу. Очевидним є 
той факт, що формування здоров’язбережної компе-
тентності майбутнього вчителя фізичної культури 
залежатиме від загальнотеоретичних поглядів спеці-
алістів на суть і складові понять компетентність, ком-
петенції і здоров’язбережна  компетентність.

У перекладі з латинської мови слово «competentia» 
означає коло питань, з якими людина добре обізнана, 
має певний досвід, – компетентність у певній галузі 
трактується як «володіння відповідними знаннями й 
здібностями, які дозволяють ґрунтовно судити про цю 
галузь і ефективно діяти в ній» [7, 13], тобто компе-
тентність є результатом набуття компетенції.

Поглиблює розуміння зазначених понять росій-
ських учених про так званих «дві освіти»: перша – та, 
що представлена в навчальних програмах та підруч-
никах і підлягає обов’язковому засвоєнню й контр-
олю; друга – свого роду «прихована освіта», тобто 
певні досягнення, результати, які «сприяють форму-
ванню компетентності, особистісного досвіду й ін-
ших показників освіченості» [1, 14] (вони не обмеж-
уються певним набором знань та умінь). У зв’язку з 
цим пропонується новий підхід до модернізації освіти 
– на компетентнісній основі. Сутність його полягає у 
конструюванні такого змісту, який «не зводиться до 
знаннєво-орієнтувального компонента, а передбачає 
цілісний досвід розв’язання життєвих проблем, вико-
нання ключових (тобто тих, які стосуються багатьох 
соціальних сфер) функцій, соціальних ролей, компе-
тенцій» [1, 14].

Таким чином, якщо компетенція трактується як за-
дана норма, вимога до підготовки фахівця, то компе-
тентність розглядається як сформована якість, резуль-
тат діяльності, «надбання» студента.

Аналіз нормативно-правових документів і спе-
ціальної літератури виявив відсутність визначення 
поняття «здоров’язбережна компетентність», що по-
яснюється його поліфункціональним характером. 
Проте, дефініцію поняття «здоров’язбережна ком-
петентність» можна визначити за аналогією, якщо 
компетентність – це здатність діяти на основі здобу-
тих знань, то здоров’язбережна компетентність – це 
знання і уміння формувати, зберігати і зміцнювати 
здоров’я здорових людей. Однак зважаючи на те, що 
компетентність є результатом набуття компетенції, 

тому здоров’язбережна компетентність вчителя фі-
зичної культури визначається не стільки знаннями 
численних здоров’язбережних технологій, скільки 
умінням фахівця доцільно їх включати в освітню сис-
тему.

Зміст здоров’язбережної компетентності вчителя 
фізичної культури визначають державні документи. 
Зокрема, в Національній доктрині розвитку освіти 
звертається увага фахівців на необхідність пропаган-
ди здорового способу життя, стимулювання у молоді 
прагнення до здорового способу життя, забезпечення 
індивідуального підходу під час занять фізичними 
вправами, можливості набуття кожною людиною не-
обхідних науково обґрунтованих знань про здоров’я 
і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії 
хворобам, про методики досягнення високої працез-
датності та тривалої творчої активності [9].

В Національній доктрині розвитку фізичної куль-
тури і спорту поставлено конкретне завдання перед 
спеціалістами – зміст і обсяг занять фізичними впра-
вами повинні визначатися на підставі науково обґрун-
тованих норм для окремих груп населення, наявних 
мотивів і цінностей, з урахуванням характеру рухової 
активності людини у професійній діяльності, навчан-
ні та побуті. Першочергового значення набуває фор-
мування у громадян переконання у необхідності регу-
лярного використання різноманітних форм фізичного 
виховання та масового спорту [10].

Формування здоров’язбережної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури знайшло своє 
відображення в кваліфікаційній характеристиці ви-
пускника факультету фізичного виховання, де зазначе-
ні типові завдання з усіх видів професійної діяльнос-
ті вчителя. Опанувавши навчальний матеріал циклу 
медико-біологічних дисциплін, спеціаліст повинен, 
зокрема: розуміти закономірності взаємодії організму 
з навколишнім середовищем; науково вірно оцінювати 
вплив фізичних вправ на організм людини; визначати 
рівень фізичного розвитку та оцінювати стан соматич-
ного здоров’я школярів; раціонально дозувати фізичне 
навантаження; проводити кваліфіковану консультацію 
серед населення з питань оптимального вибору най-
більш доцільних для кожної людини рухових режимів 
і форм занять фізичними вправами та ін. [3].

Зміст здоров’язбережної компетентності вчите-
ля фізичної культури визначає навчальна програма з 
фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 
закладів. Їх аналіз за останні 20 років показав, що прі-
оритетним матеріалом поступово стають теоретико-
методичні знання, засоби і методи оздоровлення учнів, 
способи контролю за власним станом здоров’я. Фахів-
цями визначені основні завдання фізичного вихован-
ня школярів: навчання прикладному використанню 
одержаних знань з біології, валеології і фізичної куль-
тури для удосконалення свого організму; навчання 
методикам використання засобів фізичного виховання 
для підвищення своїх функціональних можливостей; 
навчання методиці складання програм самостійних 
занять, щоб мати можливість підтримувати свою фі-
зичну активність в зрілому віці; навчання методиці са-
моконтролю за змінами, які відбуваються в організмі, 
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для визначення ефективності своїх занять [8].
Пріоритетність формування здоров’язбережної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної куль-
тури обумовила необхідність проаналізувати теми 
дисертаційних досліджень за даними фондів  Наці-
ональної бібліотеки ім. В.Вернадського. Аналіз по-
казав, що в дослідженнях вивчаються різні аспекти 
професійної підготовки спеціаліста в галузі фізичної 
культури. Проте, при всій різноманітності підходів до 
підготовки педагогічних кадрів проблема формування 
здоров’язбережної компетентності майбутнього вчи-
теля фізичної культури не знайшла належного відо-
браження в дисертаційних роботах.

Важливе місце у вивченні проблеми формуван-
ня здоров’язбережної компетентності майбутнього 
вчителя фізичної культури в навчальному процесі 
займають статті, які регулярно публікуються у на-
уковій періодиці. З метою вивчення сучасного стану 
проблеми, яка нас цікавить, був проведений аналіз 
електронних статей, що висвітлюють актуальні про-
блеми підготовки вчителя фізичної культури. В ре-
зультаті аналізу було визначено, що проблема фор-
мування здоров’язбережної компетентності вчителя 
розглядалася в загальному аспекті різними автора-
ми. Однак суть поняття і технологія формування 
здоров’язбережної компетентності майбутнього вчи-
теля фізичної культури практично не розглядалися, а 
тому вимагають подальшої розробки.

Таким чином, актуальність дослідження проблеми 
формування здоров’язбережної компетентності вчи-
теля визначається: сучасними тенденціями розвитку 
освіти; нереалізованим потенціалом вищих педаго-
гічних закладів освіти у підготовці висококваліфіко-
ваних кадрів, спроможних ефективно реалізовувати 
завдання збереження і зміцнення здоров’я школярів; 
підвищенням вимог до здоров’язбережної компетент-
ності вчителя фізичної культури.

Переорієнтація змісту фізичного виховання учнів-
ської молоді на оздоровчу спрямованість вимагає 
удосконалення системи професійної освіти вчителя 
фізичної культури. Професійна підготовка майбут-
нього фахівця фізичного виховання змістовно пере-
плітається з біологічною освітою, тому озброєння 
студентів факультету фізичного виховання теорією 
і технологією формування здоров’я є пріоритетним 
завданням біологічних дисциплін. Проте зміст су-
часного наукового світогляду стосовно проблеми ке-
рування здоров’ям здорової людини складає інфор-
мація не лише з біологічних дисциплін, а комплексу 
психолого-педагогічних, спортивно-педагогічних та 
інших навчальних предметів. Тому в навчальному 
плані підготовки майбутніх вчителів фізичної куль-
тури на випускних курсах повинні викладатися інте-
гровані дисципліни, зокрема, з проблеми формування, 
збереження і зміцнення здоров’я людини. Одним із 
варіантів такого курсу на факультеті фізичного вихо-
вання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка є навчальна 
дисципліна «Здоров’язбережна діяльність вчителя фі-
зичної культури», мета якої – сформувати у студентів 
уміння керувати фізичним здоров’ям людини. Зміст 

інтегрованого курсу забезпечує вивчення методоло-
гічної основи, сутності, структурних компонентів і 
функцій здоров’яорієнтованої дидактичної системи 
учителя фізичної культури.

Оволодівши матеріалом інтегрованого курсу 
«Здоров’язбережна діяльність вчителя фізичної куль-
тури» студент:
набуде знань формування здоров’язбережного на-• 
вчального середовища і застосування в навчально-
му процесі сучасних оздоровчих технологій; 
ознайомиться з організаційно-педагогічними умо-• 
вами формування здоров’язбережної компетенції 
вчителя фізичної культури;
оволодіє технологією розробки здоров’яорієнтованої • 
дидактичної системи; метрологічними основами 
програмно-нормативного забезпечення фізичного 
виховання школярів.
Програма складається з трьох розділів: «Ідео-

логічні основи формування фізичного здоров’я лю-
дини», «Здоров’язбережна компетентність вчителя 
фізичної культури», «Метрологічні основи програмно-
нормативного забезпечення фізичного виховання 
школярів».

Матеріал першого розділу програми ознайомлює 
студентів з методологічними і теоретичними осно-
вами проблеми формування, збереження і зміцнення 
здоров’я людини; матеріалами конференцій, де роз-
глядається проблема утвердження здорового способу 
життя, шляхи покращення стану здоров’я сучасних 
школярів, інноваційні засоби збереження і зміцнення 
здоров’я; здоров’яформуючими освітніми концепція-
ми і технологіями. Вивчення державних документів, 
спрямованих на покращення фізичного здоров’я лю-
дини, допоможе майбутньому вчителю фізичної куль-
тури сформувати систему поглядів щодо формування 
здоров’язбережного навчального середовища.

Предметом вивчення матеріалу другого розділу 
програми є здоров’язбережна компетентність вчите-
ля фізичної культури. Студенти вивчають суть цього 
поняття, здоров’язбережні технології, які використо-
вуються під час уроків фізичної культури та позауроч-
ний час. Опанувавши матеріал другого розділу інте-
грованого курсу, студент навчиться складати власну 
здоров’яорієнтовану дидактичну систему.

Ефективність роботи з фізичного виховання на-
селення залежить від обґрунтованості параметрів 
фізичного навантаження, методик розвитку фізичних 
якостей і навчання рухових дій. На сучасному етапі 
ефективність вибору раціональних варіантів побу-
дови педагогічного процесу в значній мірі залежить 
від застосування математичних методів формалізації 
реальних систем та процесів. Проблемі математич-
ного моделювання процесу фізичного виховання різ-
них верств населення присвячений матеріал третьо-
го розділу програми. У ньому розглядаються також 
математико-статистичні методи, які є інструментом 
розробки норм і стандартів, що є основою модельних 
характеристик фізичного здоров’я, підготовленості, 
розвитку; призначення норм у масових змаганнях, 
оцінки коректності проведення тренувального проце-
су та його елементів.
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Для вивчення матеріалу навчальної програми від-
водиться 72 навчальних години (2 кредити) з них на 
лекції – 12 годин, практичні заняття – 24 години і са-
мостійну роботу 36 годин. Навчальна робота по курсу 
проводиться в 9 семестрі у формі лекцій, практичних 
занять, самостійної роботи студентів і завершується 
іспитом.

Висновки. 
Аналіз педагогічних досліджень і практичного 

досвіду свідчать про зростаючий інтерес до питань, 
пов’язаних із здоров’язбережною компетентністю 
вчителя фізичної культури. Проте проблема її форму-
вання залишається не вирішеною. Основними причи-
нами цього є:
відсутність загальновизнаного розуміння • 
здоров’язбережна компетентність вчителя фізичної 
культури як комплексного феномену, який має вели-
кий потенціал для покращення рівня здоров’я під-
ростаючого покоління;
недостатня розробленість теоретико-методологічних • 
основ формування здоров’язбережної компетент-
ності вчителя фізичної культури, що характеризу-
ють її суть і можливості удосконалення;
не розробленість змістового і методико-• 
технологічного аспекту формування здоров’я-
збережної компетентності майбутнього вчителя фі-
зичної культури.
Подальше дослідження передбачає об-

ґрунтування організаційно-педагогічних умов 
формування здоров’язбережної компетент-
ності майбутнього вчителя фізичної культури; роз-
робку методико-технологічного аспекту формування 
здоров’язбережної компетентності майбутнього вчи-
теля фізичної культури.
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Анотації:
Здійснено аналітичний огляд істо-
ричного досвіду планування спор-
тивної та наукової діяльності. Ре-
зультати досліджень засвідчили про 
тісний взаємозв’язок та взаємообу-
мовленість планів науково-дослідної 
роботи, науково-методичного забез-
печення, комплексних цільових пла-
нів олімпійської підготовки у країнах 
колишнього соціалістичного табору. 
Цьому сприяла загальнодержавне 
централізоване директивне плану-
вання розвитку усіх сфер суспіль-
ства. Зміни соціально-економічних 
умов вимагають пошук нових підхо-
дів до планування.

Павленко Ю.А. Исторический опыт ком-
плексного планирования спортивной и 
научной деятельности. Осуществлен ана-
литический обзор исторического опыта плани-
рования спортивной и научной деятельности. 
Результаты исследований свидетельствуют 
о тесной взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности планов научно-исследовательской 
работы, научно-методического обеспечения, 
комплексных целевых планов олимпийской 
подготовки в странах бывшего социали-
стического лагеря. Этому способствовало 
общегосударственное централизованное 
директивное планирование развития всех 
сфер общества. Изменения социально-
экономических условий требуют поиска но-
вых подходов к планированию.

Pavlenko I.O. Historical experience 
of complex planning of sports and 
scientifi c activity. Analytical overview 
of the historical experience of sports 
and scientifi c activity planning has been 
done. The results of the research indi-
cate close interconnection and interde-
pendence of scientifi c research plans, 
methodological support and complex 
objective plans of Olympic preparation 
in former socialist countries. It was fa-
cilitated by the national centralized in-
structive planning of the development 
of all society spheres. Changes of 
social-economic conditions require the 
search of new planning approaches.

Ключові слова:
планування, наукова діяльність, 
спортивна підготовка.

планирование, научная деятельность, 
спортивная подготовка.

planning, scientifi c activity, sports prep-
aration.

Історичний досвід комплексного планування 
спортивної та наукової діяльності

Павленко Ю.О.
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

Вступ. 1

Найдієвішим засобом підвищення ефективності 
будь-якої діяльності є планування, сутність якого 
зводиться до постановки цілей, визначення термінів та 
ресурсів, необхідних для їх досягнення. Такий підхід 
дає можливість керувати, організовувати, погоджувати 
та контролювати діяльність усіх виконавців для 
досягнення поставленої мети [3]. 

У колишньому СРСР, інших соціалістичних 
країнах планування використовувалось як основний 
інструмент розвитку різних сфер суспільства. У 
відповідності до економічної і соціальної політики 
держави планомірно розвивалась галузь фізичної 
культури і спорту, удосконалювалась система 
спортивної підготовки, проводилась науково-дослідна 
робота. Це надавало перевагу спортсменам цих країн 
на міжнародних змаганнях. Аналіз останніх публікацій 
показав, що фахівці продовжують уважно вивчати 
їх досвід планування [13, 15]. Однак при цьому 
обмежуються дослідженнями питань планування 
процесу олімпійської підготовки. Тому формуванню 
більш повного уявлення про нього сприятиме вивчен-
ня історичного розвитку планів науково-дослідної ро-
боти (НДР), комплексних цільових планів (КЦП) олім-
пійської підготовки та планів науково-методичного 
забезпечення (НМЗ), як проміжної ланки між ними. 

Дослідження здійснювалося відповідно до теми 
1.3.5 «Організаційні та практичні основи науково-
методичного забезпечення підготовки національних 
команд до Олімпійських ігор» (№ державної реєстра-
ції 0106U010995) Зведеного плану науково-дослідної 
роботи у галузі фізичної культури і спорту 2006-2010 
рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета досліджень – здійснити аналітичний огляд 

історичного досвіду комплексного планування 
спортивної та наукової діяльності. 
1 © Павленко Ю.О., 2009

Завдання досліджень – вивчити особливості 
планування НДР, НМЗ, олімпійської підготовки у 
країнах колишнього соціалістичного табору. 

Матеріалом для досліджень були зведені плани 
НДР у галузі фізичної культури і спорту, КЦП та плани 
НМЗ підготовки збірних команд до Олімпійських ігор. 

Методи дослідження: вивчення друкованих та 
електронних джерел інформації, аналіз та синтез да-
них, історичний метод. 

Результати досліджень. 
Планування, організація й облік розробок най-

важливіших наукових проблем, впровадження у прак-
тику відкриттів, винаходів і результатів пошукових 
досліджень у соціалістичних країнах здійснювалось 
у відповідності до планів науково-дослідних робіт. 
Певним стимулюючим фактором у дослідженні різ-
них проблем підготовки національних команд було 
включення галузевими керівними органами у зведені 
плани НДР з фізичної культури і спорту наукових на-
прямків щодо удосконалення спортивної підготовки. 

У колишньому СРСР перший узагальнений галу-
зевий план науково-дослідної роботи прийнято у 1937 
р. Було визначено 10 пріоритетних напрямів: теорія, 
історія й загальна методика фізичної культури; єдина 
система навчальної роботи спортивних секцій і шкіл 
на основі програми «Готов до праці та оборони»; на-
укові основи спортивного тренування й техніки; фі-
зична культура як фактор підвищення продуктивнос-
ті праці; основи фізичної культури в дошкільному й 
шкільному віці; фізична культура у вищих навчальних 
закладах; лікарський контроль; травми в спорті і їх 
профілактика; лікувальна фізична культура; трену-
вання й загартовування. На їх розробку було надано 
більш 4 млн. рублів. 

З 1946 г. було впроваджено п’ятирічні плани НДР з 
фізичної культури та спорту. У першій п’ятирічці вико-
нувалось 140 наукових тем з 10 напрямів: наукові осно-
ви радянської системи фізичного виховання; історія 
фізичної культури; наукові основи навчання й трену-
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вання; методика фізичного виховання дітей і учнівської 
молоді; фізична культура жінки; фізична культура як 
лікувально-оздоровчий фактор; проблеми лікарсько-
го контролю; організаційно-методичні основи спорту; 
перетренування та боротьба з нею; національні види 
спорту. У подальшому п'ятирічні плани НДР стали роз-
роблятися й прийматися регулярно [14]. 

У зведених планах НДР 1966 – 1970 рр., 1971 – 
1975 р. було представлено наступні проблеми спор-
тивної науки: організація та методика спортивного 
тренування, масовий спорт, фізіологія спорту, спор-
тивна медицина, загальні проблеми фізичної культу-
ри, історія фізичної культури і спорту, спорт вищих 
досягнень (олімпійський спорт), юнацький спорт, со-
ціальні проблеми фізичної культури і спорту, загальні 
проблеми виховання та навчання, психологія спорту, 
організаційні проблеми фізичної культури і спорту, 
філософські проблеми фізичної культури і спорту, те-
орія фізичного виховання, спортивна гігієна, біомеха-
ніка спортивних рухів, будівництво спортивних спо-
руд, економічні проблеми фізичної культури і спорту, 
спортивні прибори та апаратура. 

Вибір напрямів досліджень з удосконалення спор-
тивної підготовки обумовлювався визначеними напря-
мами прогресу у спортивній майстерності: наявність у 
спортсмена високої рухової та психологічної схильнос-
ті до конкретної спортивної спеціалізації та здоров'я; 
удосконалення методики спортивного тренування, 
змагальної діяльності та реабілітації; якісне сучасне 
обладнання місць тренувальних занять, змагань та від-
новлювання; знання та педагогічна майстерність тре-
нерів та рівень самовдосконалення спортсменів [11].

Зведений план на 1971 – 1975 рр. включав 75 тем. 
Напрям щодо вдосконалення системи підготовки 
спортсменів підпорядковувався вимогам підготовки 
спортсменів до Олімпійських ігор 1972 та 1976 рр., на-
данню відповідної наукової та методичної допомоги. 
Дослідження з теорії та методики спортивної підго-
товки спрямовувалися на опрацювання педагогічних 
основ системи підготовки спортсменів та вивчення 
системи підготовки спортсменів вищих розрядів з ви-
дів спорту, які мали охопити відбір спортсменів, сис-
тему тренування, змагань та відновлення, вимоги до 
обладнання спортивних баз сучасним устаткуванням 
для тренування та відновлення, підвищення педа-
гогічної майстерності тренерів. Для створення най-
більш раціональної методики підготовки радянських 
спортсменів розроблялись питання щодо системи ор-
ганізації олімпійської підготовки спортсменів у СРСР 
та інших країнах. 

Медико-біологічні дослідження проводились за 
трьома напрямами: природньонаукові основи спортив-
ної майстерності, посилення медико-біологічних наук 
у комплексному вирішені питань наукового обґрунту-
вання засобів підвищення спортивної майстерності та 
медико-біологічне обґрунтування підготовки збірних 
команд країни з видів спорту до Олімпійських ігор. 
Психологічні дослідження спрямовувалися на визна-
чення психологічного фактору в умовах тренувальної 
та змагальної діяльності, забезпечення надійності 
функціонування психологічних механізмів управлін-

ня спортивною діяльністю, формування у спортсме-
нів психологічної готовності до змагань, оптимізацію 
методів навчання, тренування та відбору спортсменів. 
Дослідження з біомеханіки ґрунтувалися на виявлені 
біомеханічних закономірностей керування рухами у 
різних умовах спортивної діяльності в олімпійських 
видах спорту [4]. 

За підсумками наукових розробок згідно тема-
тики зведених планів за 15 років (1971 – 1985 рр.) у 
Всесоюзному науково-технічному інформаційному 
центрі було зареєстровано 2918 звітів НДР з проблем 
фізичної культури спорту, кількість яких з кожною 
п’ятирічною подвоювалась (табл.).

Зведений план НДР 1986 – 1990 рр. включав 50 
тем, які були розподілені за чотирма напрямами: фі-
зична культура і спорт – найважливіший фактор зміц-
нення здоров'я, комуністичного виховання, підвищен-
ня працездатності та продуктивності праці населення; 
проблеми дитячо-юнацького спорту; організація та 
управління фізичною культурою, використання ЕОМ 
та сучасних математичних методів у системі управлін-
ня галуззю; наукові основи управління підготовкою 
висококваліфікованих спортсменів. У рамках остан-
нього напряму проводилась розробка основ управлін-
ня підготовкою спортсменів високого класу, системи 
підготовки, вивчення впливу спортивної діяльності 
на стан здоров'я спортсменів, удосконалення методів 
лікарського контролю та відновлення після великих 
навантажень [1].

Виконавцями зведених планів були майже усі га-
лузеві наукові та навчальні заклади. У 1985-1990 рр. 
їх було задіяно близько 200. Крім установ спортивної 
галузі, у розробці наукової тематики брали участь 
підрозділи Міністерства охорони здоров'я СРСР і со-
юзних республік, Міністерство освіти СРСР, Мініс-
терства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, 
Академії наук СРСР, Академії педагогічних наук 
СРСР, Академії медичних наук СРСР, Державного ко-
мітету професійно-технічної освіти СРСР та ін. Так, у 
держбюджетних наукових дослідженнях 1971 – 1985 
рр. брали участь 250 навчальних та наукових установ 
цих міністерств і відомств, не враховуючи наукові та 
навчальні інститути галузі фізичної культури [1, 6]. 

Радянські підходи до планування науково-дослідної 
роботи були притаманні і для інших країн соціалістич-
ного табору. У колишній Німецькій Демократичній 
Республіці завдання, виконавці та терміни виконання 
НДР визначались у Державних планах розвитку на-
уки й техніки. Так, у плані на 1977 р. щодо виконання 
Державної програми «Мастерплан» по застосуванню 
стимулюючих засобів спортсменами містилось два 
завдання: радіоактивне маркірування стероїдних суб-
станцій та розробка й удосконалювання анаболічних 
препаратів. Виконавцями першого напряму були ла-
бораторія ізотопів Центрального науково-дослідного 
інституту та Центральний інститут дослідження ізо-
топів і випромінювань у Лейпцигу, Відділення дже-
рел випромінювання й нуклеопрепаратів - у Берліні, 
Центральний інститут ядерних досліджень - у Роз-
ендорфі. Другу тематику виконували Центральний 
науково-дослідний інститут у Лейпцигу, Центральний 
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інститут мікробіології й експериментальної терапії у 
Йєні, народне фармацевтичне підприємства Берлин-
Адлерсдорф; Народне підприємство Йєнафарм; на-
родне підприємство з виробництва лікарських засобів 
та Університет «Ернст-Морітц-Арндт» (відділення 
військової медицини), університет «Вільгельм Пік» 
у Паростоці. Також у цьому документі визначалися 
завдання для Німецького спортивного гімнастичного 
союзу, Німецької вищої школи фізичного вихован-
ня, спортивно-медичної служби, медичного центра 
«Крайша», федерацій легкої атлетики, плавання, лиж-
ного спорту, боротьби, дзюдо та гімнастики. Федерації 
мали провести випробування розроблених препаратів 
у природних умовах тренувань і змагань і можливість 
виявлення їх за допомогою газохроматографії на спе-
ціально виділених групах спортсменів [16]. 

Таким чином, тематика наукових досліджень ви-
значалась у відповідності до тенденцій розвитку на-
прямів дисциплін спортивної науки, потреб спортив-
ної практики, професійних інтересів вчених та інших 
аспектів. Оцінювався вплив спортивної науки як сис-
теми знань на розвиток фізичної культури і спорту, 
можливості окремих фундаментальних та теоретич-
них областей щодо вирішення практичних завдань, 
вклад прикладних досліджень у розвиток наукової 
методології [9]. 

Розробку планів НДР намагались підпорядкову-
вати особливостям сучасного розвитку науки, серед 
яких системність, прискорений розвиток, єдність ди-
ференціації та інтеграції у розвитку наукового знання, 
колективний труд [12]. 

Побудова перспективного плану НДР мала наступ-
ні етапи: 
визначення та відбір проблем за аналізом думок екс-• 
пертів, публікацій, дисертацій, службових матеріа-
лів, наукових звітів;
побудова моделі плану на основі аналізу різних ва-• 
ріантів попередніх зведених планів та досвіду їх 
практичної реалізації;
формування інформаційного масиву даних щодо • 
кількості вітчизняних та зарубіжних наукових ко-
лективів, їх наукового потенціалу, науково-технічної 
підготовленості, матеріально-технічної бази та пу-
блікацій;
корекція моделі плану у відповідності до отриманої • 
інформації із ранжируванням вагомості областей 
науки, проблем, завдань, можливостей матеріально-
технічних засобів; 
вибір кінцевого варіанту плану з конкретизацією • 
визначеної тематики у паспорті наукових спеціаль-
ностей, комплексних наукових програмах, планах 
НДР навчальних та наукових установ [10]. 
З позицій системного підходу кінцевий результат 

НДР, обумовлений соціальним замовленням, розгля-
дався як системоутворюючий фактор, перелік тем та 

Таблиця 
Динаміка кількості звітів НДР з проблематики фізичної культури  і спорту у СРСР з 1971 по 1985 рр. [6]

Роки 1971 – 1975 1976 - 1980 1981 - 1985 Всього

Кількість звітів 392 835 1691 1918

проблем – як структура, їх взаємодія – як організація, 
підбір виконавців, керівників, визначення структури 
та організації наукових підрозділів – як управління, 
зведений план – як складна система [2]. 

Упровадження наукових розробок у практику здій-
снювалось у рамках НМЗ підготовки спортсменів, 
яке було підпорядковано планам збірних команд. За 
доцільне визначалась розробка планів НМЗ на весь 
чотирирічний олімпійський цикл. Ідентичність планів 
підготовки, термінів тестування у всіх чотирьох річ-
них циклах давав змогу порівнювати динаміку трену-
вальної роботи та спеціальної працездатності спортс-
менів між аналогічними періодами річної підготовки. 
Отримана інформація використовувалася для плану-
вання, коригування, прогнозування та моделювання 
тренувальних програм [1]. 

У першому «Зведеного плану науково-методичного 
забезпечення підготовки радянських спортсменів і ко-
манд до Олімпійських ігор 1972 р.» та наступних пла-
нах, на відміну від планів попередніх олімпійських 
циклів, були представлені заходи щодо покращення 
НМЗ підготовки основного та резервного складу в 
умовах централізованої підготовки та за місцем про-
живання по роках олімпійського циклу. Зведений план 
науково-методичного та медичного забезпечення роз-
роблявся спільно Всесоюзним науково-дослідним 
інститутом фізичної культури та комплексними на-
уковими групами з видів спорту, узгоджувався із 
Державним спортивно-методичним управлінням 
Спорткомітету СРСР, відділом медико-біологічного 
забезпечення Спорткомітету СРСР, управліннями та 
відділами з видів спорту та затверджувався Колегією 
Спорткомітету СРСР. Про високий рівень цих доку-
ментів свідчить той факт, що «Зведений план науково-
методичного та медичного забезпечення підготовки 
збірних команд СРСР до XII зимових та XXI літніх 
Олімпійських ігор 1976 р.», у розробці якого брали 
участь найвидатніші вчені, фахівці, тренери та лікарі, 
у подальшому став основною для розробки «Зведено-
го плану олімпійської підготовки» [5, 7]. 

Розробка планів підготовки національних команд 
була обумовлена необхідністю організації планомір-
ної підготовки спортсменів до Олімпійських ігор. 
При підготовці до Олімпійських ігор у різних видах 
спорту практикувались двох-, трьох- та чотирьохріч-
ні плани. Такий двохрічний план підготовки збірних 
команд СРСР до XVI Олімпійських ігор уперше було 
затверджено у 1955 р. науково-методичною радою Ко-
мітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів 
СРСР. З підготовки до Ігор ХХІІ Олімпіади 1980 р. 
стали розробляти «Зведений план олімпійської під-
готовки» та ЦКП з видів спорту на чотирьохрічний 
олімпійський цикл. 

Зведений план підготовки радянських спортсме-
нів до Олімпійських ігор мав наступну структуру: 
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загальні положення; орієнтовний розрахунок щодо 
завоювання медалей та очок на Олімпійських іграх 
та їх розподіл між відомствами та регіонами; план-
завдання відомствам та регіонам по підготовці май-
стрів спорту міжнародного класу (МСМК), майстрів 
спорту (МС), кандидатів та резерву збірних команд 
з розподілом по дисциплінах олімпійської програми 
та рокам; план підготовки МС у спортивних школах-
інтернатах, опорних пунктах олімпійської підготовки 
при школах вищої спортивної майстерності по дис-
циплінах олімпійської програми та роках; перелік 
головних всесоюзних та міжнародних змагань по ро-
кам олімпійського циклу; план науково-методичного 
та медичного забезпечення на весь цикл; план-
замовлення по підвищенню кваліфікації тренерів, 
які готують кандидатів до збірної команди, по роках; 
план матеріально-технічного забезпечення; перелік 
навчально-спортивних баз підготовки збірних команд 
та резерву; план будівництва та реконструкції баз 
олімпійської підготовки; план політико-виховної та 
інформаційно-пропагандистської роботи; план осно-
вних організаційно-методичних заходів щодо керів-
ництва та контролю за олімпійською підготовкою [8]. 

Зведений план затверджувався постановою Спорт-
комітету СРСР не пізніше, ніж за рік до початку чер-
гового олімпійського циклу. На підставі загальносо-
юзного плану розроблялись відповідні зведені плани 
місцевих та відомчих органів. 

Крім Зведеного плану до основних документів 
щодо планування підготовки радянських спортсменів 
до Олімпійських ігор належали перспективний план 
розвитку виду спорту, перспективний план підготовки 
збірної команди СРСР, перспективний план підготов-
ки резерву та інша документація ( рис.).

Структура плану підготовки збірної команди 
СРСР у чотирирічному олімпійському циклі до Ігор 
ХХІІ Олімпіади у Москві мала наступні підрозділи: 
передбачуване співвідношення сил у виді та по окре-
мим дисциплінам, мета та завдання підготовки по 
роках олімпійського циклу, прогноз та стратегія ко-
мандних, індивідуальних спортивних досягнень для 

молодих спортсменів та ветеранів по роках, модельні 
характеристики призерів на заключний рік та проміж-
ні по окремих роках циклу, вибір стратегії підготовки 
(змагання, тренувальні навантаження, відновлення), 
розробка принципів календаря по роках циклу, дина-
міка основних показників тренувальних і змагальних 
навантажень, побудова етапу безпосередньої підго-
товки до Олімпійських ігор, застосування відновлю-
вальних засобів по роках, використання тренування в 
різних кліматичних умовах (передгір'я, середньогір'я, 
високогір'я, середня смуга, берег моря), форми та 
строки контролю у системі управління підготовкою 
(організація та методики), принципи відбору кандида-
тів до збірної команди по роках олімпійського циклу, 
характеристика різних баз підготовки щодо забезпе-
чення на них відновлювальних, культурно-просвітніх 
заходів, спеціалізованого харчування та умов для тре-
нування, основні заходи щодо ідейно-виховної робо-
ти, система підвищення кваліфікації тренерів, лікарів 
та інших фахівців, які задіяні у підготовці збірних 
команд країни. При розробці планів підготовки вима-
галось науково-методичне обґрунтування усіх її скла-
дових [7, 8].

Для розвитку науки та спорту у соціалістичних 
країнах було характерна загальнодержавна планово-
командна система, у якій вся діяльність здійснюва-
лась на основі директивних планів, які розробля-
лися центральними органами управління галуззю. 
Додержання шляхів виконання державних завдань 
було обов’язковим для всіх установ, організацій, бо 
відповідно до них розподілялись ресурси. Це сприя-
ло зосередженню всіх наявних ресурсів країни на за-
безпечення високих досягнень спортсменів цих країн 
на світовій арені, часто за рахунок інших складових 
спортивної галузі.

Актуальним планування залишається і сьогодні. 
Однак воно потребує адаптації до ринкових відносин, 
які набувають все більшого поширення як у суспіль-
стві взагалі, так і у олімпійському русі та спортивній 
науці. У таких умовах плани мають набувати страте-
гічного рекомендаційного характеру з можливістю 

Рис. Основна документація планування підготовки радянських спортсменів 
до Олімпійських ігор [8].
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оперативного використання альтернативних шляхів 
вирішення поставлених завдань у залежності від до-
сягнень науково-технічного прогресу, особистої заці-
кавленості фахівців у високій продуктивності і якості 
їхньої роботи, ресурсних можливостей країни.

Висновки. 
Результати досліджень засвідчили про тісний 

взаємозв’язок та взаємообумовленість планів науково-
дослідної роботи, науково-методичного забезпечення, 
комплексних цільових планів олімпійської підготовки 
у країнах колишнього соціалістичного табору. Цьому 
сприяла загальнодержавна адміністративно-командна 
система, для якої було характерно централізоване ди-
рективне планування розвитку усіх сфер суспільства. 
Хоча соціалістичні підходи не витримали випробуван-
ня часом, планування продовжує набувати все більшо-
го значення у спортивній та науковій діяльності. Тому 
актуальним стає адаптація історичного досвіду щодо 
застосування планування до сучасних економічних та 
соціальних умов.

 Перспективи подальших досліджень передбача-
ють проведення порівняльного аналізу історичного 
досвіду та сучасних тенденцій планування спор-
тивної й наукової діяльності з метою обґрунтування 
методологічних положень щодо організації науково-
методичного забезпечення олімпійської підготовки.
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Аннотации:
В работе представлена комплекс-
ная методика оценки предрас-
положенности нервно-мышечной 
системы спортсменов к нагрузкам 
различного характера. В качестве 
тестирующей нагрузки выполня-
лись вертикальные прыжки с места 
максимальной высоты до состоя-
ния стойкого снижения работо-
способности на тензометрической 
динамоплатформе. Комплексная 
методика медико-биологического 
обследования раскрывает врож-
денную предрасположенность 
систем исполнения и управления 
локомоторными движениями, уро-
вень функционирования основных 
систем обеспечения движений. 

Приймаков О.О., Щегольков О.М., Яща-
нин Ян., Приймаков Є.А. Комплексна 
методика оцінки схильності нервово-
м'язової системи спортсменів до на-
вантажень різного характеру. У роботі 
представлена комплексна методика оцін-
ки схильності нервово-м'язової системи 
спортсменів до навантажень різного ха-
рактеру. У якості тестуючої навантажен-
ня служили вертикальні стрибки з місця 
максимальної висоти до стану стійкого 
зниження працездатності на тензодина-
мометричній платформі. Комплексна ме-
тодика медико-біологічного обстеження 
розкриває вроджену схильність систем 
виконання й керування локомоторними 
рухами, рівень функціонування основних 
систем забезпечення рухів. 

Pryimakov A.A., Shegolkov A.N., Jaszc-
zanin Jan,  Pryimakov E.A. Integrated 
evaluation methods predisposition 
neuromuscular system of the athletes 
to loads of various nature. In work the 
complex technique of an estimation pre-
dispositions nervously-muscular system of 
sportsmen to loadings of various charac-
ters is presented. As testing loading vertical 
standing jumps of the maximal height up to 
a condition of proof decrease in working ca-
pacity on tenzodinamometric to a platform 
were carried out. The complex procedure 
of medical biological survey uncovers con-
genital predisposition of systems of execu-
tion and management of locomotor’s move-
ments, a level of operation of the basic 
supporting systems of movements.

Ключевые слова:
электрическая активность мышц, 
прыжки, усилия, спортсмены, ра-
ботоспособность, утомление.

електрична активність м'язів, стрибки, 
зусилля, спортсмени, працездатність, 
стомлення.

the electric activity of the muscles, jump, ef-
forts, athletes, capacity to work, fatigue.

Комплексная методика оценки предрасположенности 
нервно-мышечной системы спортсменов 

к нагрузкам различного характера
Приймаков А.А. *,**, Щегольков А.Н.*, Ящанин Ян.**, Приймаков Е.А.***
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Введение. 1

Известно, что биологической предпосылкой высо-
кой спортивной работоспособности являются врож-
денные функционально-морфологические признаки 
организма. Выявление, развитие, совершенствование 
и «охранительная эксплуатация» резервных возможно-
стей организма с целью сохранения многолетней высо-
кой специальной работоспособности следует отнести к 
законодательным положениям для всей системы под-
готовки высококвалифицированных спортсменов.

На протяжении многих лет разрабатываются мето-
ды и аппаратура для исследования функционального 
состояния различных систем и физической работо-
способности организма [1-3,6,8-10]. 

Во многих странах при обследовании спортсме-
нов широко применяются эргометры разной направ-
ленности для занимающихся различными видами 
спорта [4,5,7,11,14,17,18]. Тестирующими нагрузками 
служат силовые передвижения приводов эргометра, 
фиксирующего усилия рук, ног, туловища. При этом 
используются вспомогательные приборы медико-
биологического назначения: кардиографы, пневмо-
графы, газоанализаторы, а также биохимические ме-
тоды исследований. 

В отдельных научных учреждениях (США, Украи-
ны, Латвии и др.) в качестве двигательной нагрузки 
на организм применяются единичные краткосроч-
ные прыжковые тестирующие нагрузки. Однако 
предложенные авторами методики с прыжковыми 
тестирующими кратковременными нагрузками или 
единичными прыжками [12,13,16,19] не раскрывают 
морфофункционального состояния систем, обеспечи-
вающих высокую работоспособность и ее уровни. 

1 © Приймаков А.А., Щегольков А.Н., Ящанин Ян., 
       Приймаков Е.А., 2009

Эти методики, имея определенные достоинства в 
раскрытии скоростных, или скоростно-силовых воз-
можностей, не в полной мере раскрывают врожденную 
предрасположенность спортсмена к выполнению бо-
лее длительной работы – связанной с функционирова-
нием не только мышечных волокон типа IIb, но также 
IIа и I, то есть наименее утомляемых, обладающих вы-
сокой анаэробной (IIа) и аэробной (тип I) емкостью в 
сравнении с волокнами типа IIb, обладающих высокой 
фосфагенной мощностью [13, 15, 20]. В связи с этим, 
единичные краткосрочные и длительные прыжковые 
тестирующие нагрузки отражают различные механиз-
мы функционирования и энергообеспечения мышеч-
ной системы при выполнении разнородной работы. 

Работа выполнена по плану НИР института физи-
ческой культуры НПУ имени Н.П. Драгоманова.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Вышеизложенное явилось основой для постанов-

ки цели исследования: обоснованию и разработки 
комплексной методики оценки предрасположенности 
нервно-мышечной системы спортсменов к нагрузкам 
различного характера.

Методика. Разработанная нами методика по-
зволяет получать более широкую информацию о 
функционально-морфологическом статусе организма 
спортсмена.

Тестирующими нагрузками служат вертикальные 
прыжки с места максимальной высоты (скоростно-
силовая работа) до состояния стойкого снижения ра-
ботоспособности, которая выполняется на тензодина-
мометрической платформе. 

Прыжки выполняются без предварительной раз-
минки. Вместе с тем, они относительно быстро акти-
визируют врожденную морфо-функциональную пред-
расположенность мышечной, нервной, дыхательной и 
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сердечно-сосудистой систем организма спортсмена к 
высоким физическим нагрузкам разной интенсивно-
сти. При этом наглядно выявляется генетически обу-
словленная склонность организма к работе взрывно-
го, скоростно-силового или выносливого характера.

В настоящем комплексном обследовании при про-
ведении указанных тестирующих нагрузок у каждого 
спортсмена производилась регистрация: а) электриче-
ской активности мышц нижних конечностей; б) тензо-
динамограммы работы мышц ног. 

После тестирующей нагрузки выявлялись струк-
турные изменения мышц, их капилляров и других 
энергообеспечивающих элементов путем биопсии, 
гисто- и цитохимии, световой и электронной микро-
скопии [8-10]. 

Материалы обработаны методами вариационной 
статистики.

Результаты исследований. 
Анализ физиологических и биомеханических по-

казателей, характеризующих функциональное со-
стояние и уровень работоспособности мышц при те-
стирующей прыжковой нагрузке, выявил ряд важных 
данных для функциональной диагностики организма 
спортсмена. 

Исследования показали, что усилия развиваемые 
спортсменами при взаимодействии с опорой во время 
прыжков тесно взаимосвязаны с проявлением элек-
трической активности мышц (рис. 1), их взаимодей-
ствием, морфо-функциональным статусом организма, 
развиваемым утомлением. 

Высокие коэффициенты парных корреляций, 
представленные на рис. 1 свидетельствуют о линей-
ных, преимущественно прямопропорциональных вза-
имосвязях двуглавой (ДМБ), четырехглавой правой 
(ЧМБп) и левой (ЧМБл) мышц бедра, икроножной 
(ИМ) и передне-большеберцовой (ПБМ) мышц голе-
ни между собой и с развиваемым усилием.

Кривые, представленные на рис. 2 отражают син-
хронный характер активности мышц участвующих в 
движении как в начале (а), так и в конце (б) тестиро-
вания, как при развитии стартовой (Q), так и ускоряю-
щей (G) силы.

Развитие вертикальных усилий при отталкивании 
от опоры происходит на фоне возрастания активности 
и синхронизации в сдвигах ЧМБ, ИМ и ДМБ, увели-
чения градиента прироста амплитуды ЭМГ к концу 
отталкивания, при усилении долевого участия четы-
рехглавых мышц в развиваемом усилии в завершаю-
щую фазу движения. 

Работа до утомления приводит к «перераспре-
делению» активности и взаимосвязей исследуемых 
мышц в развиваемом усилии, снижению усилий при 
отталкивании и высоты прыжка (рис.2б; табл. 1).

В процессе выполнения тестирующей нагрузки 
при переходе из одного состояния в другое происходит 
увеличение максимального (Fmax) и взрывного (I) уси-
лий, повышение активности мышечной системы одно-
направленно у спортсменов с высокими взрывными 
сократительными качествами мышц и у спортсменов 
предрасположенных к работе на выносливость.

При этом, у спортсменов с высокими скоростно-
силовыми качествами быстрее осуществляется враба-
тывание и совершаются более мощные локомоторные 

усилия, чем у спортсменов предрасположенных к ра-
боте на выносливость. 

У спортсменов с высокими взрывными сократи-
тельными качествами мышц и скоростной выносли-
востью отмечаются высокие, стабильно сохраняющи-
еся прыжки. Электрическая активность мышц слабо 
изменяется при утомлении. 

Перед отказом от работы при развитии декомпен-
сированного утомления значительно снижается элек-
трическая активность ЧМБ, уменьшаются величины 
развиваемых усилий у спортсменов, как с высокими, 
так и низкими взрывными качествами мышц (рис. 3).

Данные, представленные на рисунке свидетель-
ствуют о том, что при утомлении происходит “запаз-
дывание” роста электрической активности ЧМБ левой 
ноги и ИМ до максимальных значений, и Fmax достига-
ется при значительно меньшей их активности. В тоже 
время, уменьшение долевого участия в развиваемом 
усилии ЧМБ левой ноги происходит на фоне повыше-
ния роли ЧМБ правой ноги (ЧМБп) и ИМ. Участие 
ДМБ снижается. Утомление характеризуется умень-
шением взаимосвязей ЧМБл и ЧМБп с ИМ и ДМБ, 
развиваемым усилием, особенно в завершающую его 
фазу (рис. 1-2). 

В тоже время, в разных условиях выполнения те-
стирующих прыжков роль ЧМБ остается ведущей как 
в начале, так и в конце отталкивания от опоры - при 
развитии суб- и максимальных усилий, то есть в раз-
ные фазы движения. 

У спортсменов проявляющих низкие взрывные уси-
лия при прыжках наблюдается более длительная элек-
трическая активность, меньшие величины амплитуды 
ЭМГ при развитии стартовой силы, меньший градиент 
нарастания амплитуды ЭМГ во времени и, соответ-
ственно, относительно низкая высота прыжков (h).

Дисперсионный анализ показал, что у спортсме-
нов с особо мощными взрывными сократительными 
качествами мышц, обеспечивающими наибольшую 
высоту прыжков, доля участия ЧМБ в развиваемом 
усилии составляет от 76,2% до 88,2%. При этом наи-
больший ее вклад реализуется в проявлении ускоря-
ющей силы (G), которая, в свою очередь, проявляет 
среднюю корреляционную взаимосвязь с высотой 
прыжка (h) (r=0.621±0.23, P<0,001) и аппроксимиру-
ется достаточно точно следующим линейным уравне-
нием 1 порядка: 

У= 0.016х+29.8, где "х"-G, "У"-h. 
Из биомеханических характеристик наибольшую 

взаимосвязь с h проявляет I (r=0.857±0.15, P<0.001). 
Эта зависимость аппроксимируется следующим ли-
нейным уравнением: У =0.39х+13.1, где "х"-I," У"-h. 

У спортсменов с высокой скоростной и общей 
выносливостью проявляется относительно слабая 
зависимость электрической активности мышц, мак-
симального и взрывного усилия от степени развивае-
мого утомления. 

У спортсменов проявляющих высокие взрывные 
качества и низкую скоростную выносливость наблю-
дается значительное снижение амплитуды ЭМГ ЧМБ 
перед отказом от работы (рис. 3), уменьшение высоты 
прыжков и соотношения количества высоких прыжков 
к общему их числу, снижение величины развиваемых 
усилий: Fmax, I, h. Доля вклада ЧМБ в развиваемые 
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Рис. 1. Схема взаимосвязей (коэффициенты парных корреляций) мышц нижних конечностей 
между собой и с развиваемым вертикальным усилием (Fmax) в начале тестирования (а) и 

перед отказом (б) от работы.

 Рис.2. Развиваемые усилия и электрическая активность мышц при выполнении вертикаль-
ного прыжка в начале (а) и в конце (б) тестирования.

Таблица 1. 
Параметры усилия, электрическая активность четырехглавой мышцы бедра, 

высота выпрыгивания (h) и ЧСС при выполнении прыжков у спортсменов-тяжелоатлетов

Условия
тестирования

Параметры усилия ЭМГ при:

Ст
ат
ис
т-
ие

 
па
ра
ме
тр
ы

ЧСС h Fmax I Q G tобщ Q G

уд•мин см кг кг/мс кг/мс кг/мс мс мкв мкв
Начало X  125.8 47.7 203.6 629 696 710.7 477.2 130 450
работы ±m 5.4 2.6 9.3 64.4 81.7 75.4 22.6 19 34.4
Устойчи- X 170.5 62.3 221.3 806.3 931.5 998.2 407.6 122 490

 вое сост-е ±m 2.45 2.1 7.1 60.9 93.9 106.3 16.2 13.5 48.3
 Утомле- X 172.8 50.4 218.2 752.5 843.3 897.7 443.6 93.1 424

ние ±m 3.26 3.2 7.8 74.5 80.5 108.2 29.1 12.5 46.6

а  
В начале работы                                Перед отказом от работы  

0.854  0.612 
0.907   

ИМ  ИМ  ЧМБп  ЧМБ 
п0.265   0.464   0.926   

0.870   0.3750.979   0.03   0.824  0.919  -0.201   

F max   
0.834   

ЧМБл   0.871  
        -0.155

0.533   0.732   ЧМБл   -0.27  
0.526   ПБМ  ПБМ  0.133   0.961   0.824   -0.118  

0.652   

ДМБ

0.101   0.807   -0.579   

ДМБ   
n=24   n=21   

б  

0.644 

0.723

F max
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Рис. 3. Развиваемые усилия (А) и электрическая активность четырехглавой  мышцы бедра (Б) 
у спортсменов с высокими (1,2) и низкими (3,4) взрывными качествами мышц 

при выполнении прыжка в начале (1,3) и в конце (2,4) тестирования.

Таблица 2.
Электрическая активность ЧМБ в различные фазы развиваемого усилия (F) 

у спортсменов с высокими (1,2) и низкими (3) величинами скоростной (1,3) и общей (2) 
выносливости в начале и при отказе от работы.

Испы-
туе-
мые

Развиваемые 
усилия

(F)

Амплитуда ЭМГ, мкв

t, р
Дисперсионный 

анализВ начале ра-
боты

При отказе 
от работы

X ± m X ± m  η ± m Р
1. F= P* 217,6 43 171,8 43 0,8 >0,05 0,072 0,11 >0,05

Ч-рь Fmax- P 582,3 68 375,2 59 2,3 <0,05 0,413 0,06 <0,05

2. F= P 90.9 10.2 73,4 12 1.1 >0,05 0,03 0,05 >0,05
Б-й Fmax- P 462,4 83 333 61 1,3 >0,05 0,05 0,03 >0,05

3. F = P 157,3 30 24,5 8 4,2 <0,01 0,749 0,02 <0,01
З-к Fmax - P 613,2 68 234,3 47 4,6 <0,01 0,586 0,03 <0,01

* - вес спортсмена, кг.

усилия уменьшается, особенно в стартовое усилие (Q), 
при котором в наибольшей мере проявилась ее зависи-
мость от степени развиваемого утомления (табл. 2). 

Характеризуя роль и биологический механизм 
функционирования ЧМБ при тестирующих прыжках 
следует указать, что эта мышца, вносит наибольший 
парциальный вклад в величину развиваемых как мед-
ленных, так и быстрых движений, как низких, так и 
высоких прыжков. При этом медленные мышечные 
двигательные единицы (ДЕ) включаются в усилие 
первыми и поддерживают его в течение всего сокра-
щения мышцы [15].

При интенсивной скоростно-силовой работе вслед 
за медленными ДЕ происходит рекрутирование в ра-
боту быстрых ДЕ, количество, синхронность сокра-
щения и частота импульсации которых обуславливают 
градиент нарастания усилий при развитии ускоряю-
щей силы и высоту прыжка. В зависимости от коли-
чества и тренированности быстрых ДЕ мышца может 
выполнять работу медленного, скоростно-силового, 
скоростного и взрывного характера.

Применение биопсии, гисто- и цитохимии, све-
товой и электронной микроскопии [8-10] позволило 
показать, что при развитии спортивной работоспо-

собности в скелетных мышцах отмечаются разноха-
рактерные структурные и функциональные измене-
ния. Так, в условиях рациональных тренировочных 
нагрузок наиболее очевидны следующие морфоло-
гические адаптационные изменения: в скелетных 
мышцах происходит увеличение числа саркомеров в 
миофибриллах, вследствие чего длина миофибрилл 
нарастает, усиливается работа сократительного ап-
парата, наращивается число крупных митохондрий, 
расширяются канальцы саркоплазматического рети-
кулума, повышается уровень васкуляризации. Все это 
способствует более активному функционированию 
механизма энергообеспечения мышц. При таком со-
стоянии структуры мышц отмечается высокая ста-
бильность их работоспособности, что подтверждено 
тензодинамометрически и электромиографически.

Описанные особенности морфо-функциональной 
перестройки нервно-мышечной системы организ-
ма наиболее ярко и адекватно проявляются у тех 
спортсменов, у которых отмечается соответствие 
спортивной специализации, врожденным морфо-
функциональным свойствам мышц.

 Все это следует отнести к положительным про-
явлениям адаптации.
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Подтверждением тому являлась высокая работо-
способность мышц, которая протекала без значитель-
ных ее перепадов и при определенном постоянстве 
развиваемого мышечного усилия в каждом сократи-
тельном акте мышц в процессе прыжкового тестиро-
вания. Причем, стартовое усилие мышц оказалось ве-
дущим детерминантом сократительного их качества. 
Оно в большой степени коррелирует с тренированно-
стью и спортивными показателями у спортсменов.

В условиях нерациональных тренировочных на-
грузок, то есть при превышении функциональных 
возможностей ведущих систем организма, как пра-
вило, возникали нарушения морфо-функционального 
состояния, прежде всего, кровеносно-капиллярного 
русла, которые приводят к транскапиллярной недо-
статочности скелетных мышц, миокарда и других 
органов.

Особенно наглядны и в грубой форме выражены 
отрицательные и даже патологические изменения ми-
крососудов у спортсменов, структурная композиция 
мышц которых не соответствует избранной специали-
зации. При этом наблюдаются и ультраструктурные 
нарушения сократительного и энергообеспечивающе-
го аппаратов мышц.

Диагностически важным явились раскрытые осо-
бенности развития утомления мышц. Так, например, 
характерными признаками утомления у спортсменов, 
мышцы которых предрасположены к выполнению 
работы на выносливость, являются снижение макси-
мальной и ускоряющей силы, удлинение градиента 
нарастания амплитуды ЭМГ наиболее нагружаемых 
мышц при развитии ускоряющей силы, удлинение 
электрической активности мышц, значительное уси-
ление зависимости электрической активности от 
ускоряющей силы. У спортсменов, мышцы которых 
предрасположены к высоким взрывным сократитель-
ным качествам, но обладающих низкой скоростной 
выносливостью, характерным является значительное 
изменение соотношения показателей высокой и низ-
кой локомоторной результативности с превалирован-
нем последней, снижение величин максимального и 
взрывного усилий, уменьшение амплитуды электро-
биотоков мышц и их суммарной работоспособности.

Выводы.
Как видно, примененная комплексная методика 

медико-биологического обследования раскрывает 
врожденную предрасположенность систем исполне-
ния и управления локомоторными движениями, уро-
вень функционирования основных систем обеспече-
ния движений. 

Усилия, развиваемые спортсменами при взаимо-
действии с опорой во время прыжков, тесно взаи-
мосвязаны с проявлением электрической активности 
мышц, их взаимодействием, морфо-функциональным 
статусом организма, развиваемым утомлением.

Показатели функционально-морфологического 
состояния нервно-мышечной системы организма яв-
ляются законодательными для научно обоснованного 
отбора и спортивной ориентации, для определения 
уровня и биологических резервов для совершенство-
вания врожденных качеств, для выявления возмож-
ных функциональных нарушений на более ранних 
стадиях, либо скрытых неблагоприятных состояний 

с целью профилактики перегрузки организма спор-
тсмена.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем оценки 
предрасположенности нервно-мышечной системы 
спортсменов к нагрузкам различного характера.
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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.

Ключові слова:
вчитель фізичної культури, са-
морегуляція, психічні функції.

учитель физической культуры, саморегуля-
ция, психические функции.

teacher of the physical culture, self-regu-
lation, psychic functions.

Дослідження ефективності використання саморегуляції 
при керуванні психічними функціями в практичній 

діяльності вчителів фізичної культури
Ровний А.С., Голенкова Ю.В.

Харківська державна академія фізичної культури
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

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 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

154

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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Анотації:
Основним принципом здійснення 
фізкультурно-оздоровчих занять є 
диференційоване застосування за-
собів і методів фізичної культури. 
Диференціація базується на зна-
ннях індивідуальних можливостей 
однорідних за морфоруховим ста-
ном груп. Проте відомих з даної 
проблеми обґрунтованих рекомен-
дацій ще недостатньо. Відсутня ін-
формація про особливості фізичних 
здібностей дівчаток 7-8 років різних 
соматотипів. Найбільш поширени-
ми соматотипами серед школярок 
7-8 років є м’язово-торакальний 
(МТ) – 35%, торакально-м’язовий 
(ТМ) – 23%, дигестивно-м’язовий 
(ДМ) – 12% і м’язовий (М) – 12%. 
М тип – найбільш сильний, ТМ тип 
– найбільш витривалий, МТ тип – 
найбільш швидкісно-силовий.

Рябченко В.Г. Физические способно-
сти девочек 7-8 лет разного соматоти-
па. Основным принципом осуществления 
физкультурно-оздоровительных занятий есть 
дифференцированное применение средств 
и методов физической культуры. Диффе-
ренциация базируется на знаниях индивиду-
альных возможностей по морфооднородных 
двигательному состоянию групп. Однако 
известных по данной проблеме обоснован-
ных рекомендаций еще недостаточно. От-
сутствует информация об особенностях 
физических способностей девочек 7-8 лет 
разных соматотипов.  Наиболее распростра-
ненными соматотипами среди школьниц 7-8 
лет есть мышечно-торакальный (МТ) – 35%, 
торакально-мышечный (ТМ) – 23%, диге-
стивно- мышечный (ДМ) – 12% и мышечный 
(М) – 12%. М тип – наиболее сильный, ТМ 
тип – наиболее выносливый, МТ тип – наи-
более скоростно-силовой. 

Riabchenko V.G. State and interac-
tion of somatic and movable devel-
opment of girls at the age of 7 to 8. 
The basic principle of athletic health 
employments realization is differenti-
ated application of facilities and meth-
ods of physical culture. Differentiation 
is based on individual possibilities of 
group’s morphomotive state knowl-
edge. However the grounded recom-
mendations known on this issue is not 
enough. The information about physical 
capabilities features of 7-8 years old 
girls is absent. The most representative 
somatotypes among girls at the age 7 to 
8 are musculothoracal type MT (35%), 
thoracal and muscular type TM (23%), 
digestive and muscular type DM (12%) 
and muscular type (12%). M type is the 
strongest; TM type is the most enduring. 
MT type is the most repaid and strong.

Ключові слова:
соматотип, фізичні здібності, ді-
вчатка, 7-8 років

соматотип, физические способности, де-
вочки, 7-8 лет.

somatic type, movable qualities, girls, 
the age 7 to 8.

Фізичні здібності 
дівчаток 7-8 років різного соматотипу

Рябченко В.Г.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Вступ.1

Неухильне збільшення числа школярів з відхи-
ленням у стані здоров’я обумовлює продовження 
досліджень, присвячених науковому обґрунтуванню 
безпечних і ефективних параметрів фізкультурно-
оздоровчих занять.

На думку ряду авторів [1, 6 та ін.], щоб досягнути 
результатів у поліпшені фізичного здоров’я підроста-
ючого покоління потрібні принципово нові технології, 
які мають відповідати індивідуальним особливостям 
тих, хто займається, максимально ефективно реалі-
зувати їхні схильності та здібності. Програмування 
фізкультурно-оздоровчих занять для школярів має 
ґрунтуватися на адекватних методах педагогічного 
контролю та раціональних параметрах занять.

Реалізація принципу індивідуалізації в процесі 
фізкультурно-оздоровчих занять сьогодні все більше 
усвідомлюється як провідний науково-методичний 
напрямок. Останній передбачає врахування не тільки 
статево-вікових закономірностей розвитку організму, 
а й індивідуальних можливостей однорідних за мор-
форуховим станом груп [2]. Насамперед, це стосуєть-
ся диференціації засобів і методів фізичної культури.

Проте, незважаючи на те, що накопичені числен-
ні дані про вплив фізичних вправ на організм школя-
рів, й до цього часу недостатньо розроблені аспекти 
регламентації рухової активності, визначення дифе-
ренційованих параметрів фізкультурно-оздоровчих 
занять. Розробка основ програмування фізкультурно-
оздоровчих занять дівчаток 7-8 років з урахуванням 
фізичних здібностей їхнього соматотипу дозволить 
ефективніше здійснювати диференційований підхід.

У даному дослідженні вибір соматотипу як кри-
терію диференціації дівчаток 7-8 років пояснюється 
його генетичною обумовленістю [1], реальною мож-
ливістю впровадження в процес занять фізичними 
вправами [6] та недосліджуваністю в учнів молодшо-
го шкільного віку.
1 © Рябченко В.Г., 2009

Вибір для дослідження дівчаток 7-8 років зумовле-
ний тим, що, по-перше, дівчатка пропускають на 9 % 
більше навчальних днів через хворобу, ніж хлопчики 
[1] і, по-друге, на відміну від аналогічного віку хлоп-
чиків,  у них, згідно з теорією сенситивних періодів 
[4], більш сприятливі фізіологічні передумови для ре-
алізації фізичних здібностей.

Стаття є складовою частиною планової науково-
дослідної роботи Інституту фізичного виховання та 
спорту Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова «Диференційоване фізичне вихован-
ня учнів загальноосвітніх шкіл», а також складовою Зве-
деного плану науково-дослідної роботи у галузі фізич-
ної культури і спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.1.6.1 
п «Організаційно-педагогічні особливості фізичного ви-
ховання дітей молодшого шкільного віку в умовах шкіл 
різного типу» (№ держ. Реєстрації 0105U008191).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завданням роботи було вивчити вплив соматоти-

пологічних відмінностей на рівень прояву фізичних 
здібностей у дівчаток 7-8 років.

Методи дослідження: антропометрія (для визна-
чення соматотипу) та педагогічне тестування (для ви-
значення рівня прояву фізичних здібностей).

Оцінка соматотипу дівчаток була проведена за ме-
тодикою С.С. Дарської [5] в нашій  (соматометричній) 
модифікації.

На даний час наукова оцінка соматотипу дітей 
молодшого шкільного віку залишається скопічною 
(візуальною), а отже суб’єктивною. Це гальмує вико-
ристання соматотипу, наприклад, при обґрунтуванні 
диференціації засобів і методів фізичного вихован-
ня. Соматометричний варіант включав заміри кіст-
кового (ширину зап’ястку, ліктя, коліна та кісточки), 
м’язового (обхват плеча, стегна та гомілки) та жиро-
вого (товщину жирової складки під лопаткою, на пле-
чі, животі та стегні) соматичних компонентів. В усіх 
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випадках бралось до уваги середнє арифметичне зна-
чення. В досліджені брали участь 492 школярки.

Заміри здійснювались за допомогою каліпера, 
сантиметрової стрічки та толстотного циркуля. При 
оцінці розвитку м’язового компоненту додатково вра-
ховувались динамометричні показники (сила м’язів-
розгиначів тулуба, згиначів плеча і кисті).

Для переводу стоматоскопічної оцінки соматич-
них компонентів у відповідні метричні межі був ви-
користаний статистичний  розподіл за середньоква-
дратичним відхиленням (для м’язового і кісткового 
компонентів) і метод перцентилів (для жирового ком-
поненту). Підставою для вибору першого чи другого 
статистичних методів була відповідність вибіркових 
даних закону Гауса.

Результати дослідження.
В результаті з’ясування тіло будови дівчаток 7-8 ро-

ків, крім «чистих», була виявлена значна кількість шко-
лярок, що мали ознаки суміжних типів. Найбільш по-
казними серед них є мязово-торакальний (МТ) – 35%, 
торакально-мязовий (ТМ) – 23%, дигестивно-мязовий 
(ДМ) – 12% та м’язовий (М) – 12% соматотипи.

Вибірки школярок астеноїдного, торакального, 
астеноїдно-торакального, торакально-астеноїдного, ди-
гестивного та м’язово-дигестивного соматотипів визна-
чені в межах від 0,7 до 4,5%, тобто є непрезентативними 
і тому в подальших дослідженнях не брали участь.

Соматоскопічна характеристика ТМ, МТ, М і 
ДМ соматотипів наступна.

ТМ тип: грудна клітка циліндрична, епігастраль-
ний кут прямий. Це тип вузької будови з середньою 
шириною плечей і тазу. Спина пряма, інколи з висту-
паючими лопатками. Живіт прямий. Нижні кінцівки 
довгі та прямі, кисті та стопи видовженої форми. У 
дітей ТМ типу будови тіла кістки помірні, наближені 
до тонких. Їх маса тіла нижча за загальногрупові по-
казники. Жировідкладення помірне. М’язовий компо-
нент має показники вищі за середні.

МТ тип: для цього типу будови тіла характерним є 
скелет вище середньої масивності. Грудна клітка ци-
ліндрична, округла, одного діаметра за всією довжи-
ною. Спина, живіт та ноги прямі. М’язовий компо-
нент розвинутий досить добре, тонус м’язів високий. 
Жировий компонент помірний та рівномірний.

М тип: це діти з пропорційним тілом, відносно ши-
рокими плечами та вузьким тазом. Епігастральний кут, 
спина й живіт прямі. Для нього характерний масивний 
скелет з чітко вираженими епіфізами, середнє жировід-
кладення і добре розвинений м’язовий компонент.

ДМ тип: це кремезні діти зі значним жировідкла-
денням. У них широка, вкорочена грудна клітка з ту-
пим епігастральним кутом. Широкі плечі й таз, живіт 
опуклий. Діти цього типу мають крупні кістки і часті-
ше за все ікс-подібні нижні кінцівки. М’язовий компо-
нент розвинутий на рівні вище середнього.

Для оцінки рівня прояву фізичних здібностей у 
школярок 7-8 років були використані тести, що про-
йшли перевірку на аутентичність. Їх порівняльна ха-
рактеристика у представників різних соматотипів на-
ведена у таблиці.

М’язова сила.
Абсолютні показники згиначів кисті дівчат М типу 

вище за середньогрупові на 35,8% (Р<0,01). Вони ж 

перевершили дані ТМ на 37%, а МТ і ДМ типів будови 
тіла на 24,1 и 17,3% відповідно. Подібне відмічено й 
при порівнянні показників м’язів-згиначів плеча і роз-
гиначів тулубу. У ТМ типу результати були нижче за 
середньогрупові на 10,5%, а у МТ відповідали їм. ДМ 
тип має відносну перевагу над середньогруповими да-
ними (Р>0,05). Дівчата М типу, як і в попередньому 
випадку, достовірно (Р<0,05) перевищували не тільки 
середньогрупові, але й дані інших соматотипів.

Силова витривалість.
Результати підтягування у висі лежачи дівчат ТМ 

типу будови тіла знаходяться на рівні середньогрупо-
вих. МТ і М типи перевершують середньо групові дані 
на 20 і 40%, а ДМ тип показує результати, що відріз-
няються від середньогрупових та інших соматотипів у 
межах 40-100% (Р<0,01).

Витривалість до роботи аеробної спрямованості.
Під час бігу з 60% інтенсивністю від максимальної 

найкращий результат був показаний школярками ТМ 
типу, що перевищив середньогруповий на 19,2%. Ді-
вчата МТ типу, навпаки, досягають показників нижче 
середнього рівня (на 3,8%), а М типу - на 11,5%. Осо-
бливо низькі показники виявлені у дівчат ДМ типу. 
Вони поступилися своїм одноліткам в середньому на 
23,1%.

Швидкісна витривалість.
Під час бігу з інтенсивністю 90% від максимальної 

дівчата ДМ типу будови тіла суттєво (Р<0,05) відста-
ють від інших соматотипів. У ТМ, МТ і М типів по-
казники швидкісної витривалості однозначні.

Швидкісно-силові якості.
Рівень їх прояву визначався під час виконання 

вправ стрибкового характеру (стрибків уверх з місця, 
стрибків у довжину з місця і багатоскоків). В двох тес-
тах (стрибках уверх з місця та багатоскоків) значно 
кращі результати виявлені у дівчат МТ соматотипу. 
У стрибках у довжину з місця найбільші показники 
зафіксовані у школярок М типу (Р<0,05). У всіх ви-
падках дівчата ДМ будови тіла демонструють гірші 
результати, а школярки ТМ типу - проміжні.

Швидкість. 
Для оцінки рівня прояву бистроти були використа-

ні біг на місці в максимальному темпі впродовж 5 с та 
«човниковий» біг 3x10 м. У першій вправі школярки 
ТМ і МТ типів показують результати рівні середньо-
груповим, а М і ДМ – гірші на 5 і 10% відповідно (від-
мінності недостовірні). Під час бігу 3x10 м школярки 
досліджуваних соматотипів показали результати ниж-
чі за середньогрупові. Дівчата ТМ типу відстали на 
8%, школярки МТ, М і ДМ типів відповідно на 10,11 і 
16%. Достовірних відмінностей як між соматотипами, 
так і з середньогруповими даними не виявлено.

Висновки. 
Таким чином, результати дослідження сомато-

типологічного стану дівчаток 7-8 років (загалом 492 
особи) засвідчують, що 35% з їх числа належать до 
м'язово-торакального, 23% до торакально-м'язового, 
12% до дигестивно-м'язового і 12% до м'язового 
типів. Представники астеноїдного, торакального, 
астеноїдно-торакального, торакально-астеноїдного, 
м'язово-дигестивного і дигестивного типів визначені 
в межах від 1 до 4%, тобто статистично не показні і 
тому в подальших дослідженнях участі не брали. Зі-
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ставлення рівня прояву фізичних здібностей дівчаток 
7-8 років різних соматотипів із середньовіковими зна-
ченнями показало, що кожна соматотипологічна гру-
па демонструє їх своєрідним чином. Так, школярки М 
типу мають достовірну перевагу перед однолітками, 
але інших соматотипів, за динамометричними показ-
никами та силовими тестами, а школярки ТМ і МТ ти-
пів – у витривалості та швидкісно-силовими якостями 
відповідно. Займаючи провідні позиції у виявленні од-
них рухових якостей, та чи інша група суттєво відстає 
у виявленні інших. Складно вдаються школяркам ТМ 
типу вправи, що вимагають прояву сили; М типу - ви-
тривалості; ДМ типу - швидкісно-силового характеру; 
силової та аеробної витривалості.

Особливості взаємодії соматотипологічного та рухо-
вого розвитку дівчат 7-8 років можуть бути взяті за осно-
ву подальших досліджень з розробки диференційованих 
програм фізкультурно-оздоровчих занять з метою ефек-
тивної реалізації індивідуального підходу. Це надасть 
можливість суттєво покращити технологію фізичного 
виховання та рівень фізичного здоров'я школярок.

Таблиця
Показники фізичних здібностей дівчаток 7-8 років різного соматотипу

Соматотип М G Соматотип M G
1 2 3 4 5 6
Динамометрія м’язів-згиначів кисті, кг Стрибок в довжину з місця, см
ТМ
МТ
М
ДМ

8,0
9,0
11,0
9,6

0,78
1,02
0,79
0,78

ТМ
МТ
М
ДМ

103
107
114
94

6,22
5,85
6,81
5,96

Динамометрія м’язів-згиначів плеча, кг Біг на місці з інтенсивністю 60% від макс., с.
ТМ
МТ
М
ДМ

11,4
13,2
14,3
13,5

1,56
1,78
1,31
1,30

ТМ
МТ
М
ДМ

31
25
23
20

1,83
3,08
2,82
2,33

Динамометрія м’язів-розгиначів тулуба, кг Метання набивного м’яча (вага 1 кг), см
ТМ
МТ
М
ДМ

22,7
24,8
28,3
27,0

3,11
3,31
2,88
3,89

ТМ
МТ
М
ДМ

148
150
180
170

5,03
6,03
5,60
4,80

Біг 5 с на місці в макс. темпі, кроки Багатоскоки (2х4 кроки), м
ТМ
МТ
М
ДМ

20
20
19
18

2,72
2,54
1,05
2,07

ТМ
МТ
М
ДМ

9,2
9,5
9,3
8,8

0,28
0,40
0,31
0,28

Човниковий біг (3х10), с Підтягування у висі лежачи, разів
ТМ
МТ
М
ДМ

10,8
11,0
11,1
11,6

0,18
0,18
0,26
0,25

ТМ
МТ
М
ДМ

10
12
14
6

0,30
0,25
0,30
0,26

Стрибок вверх з місця, см Біг на місці з інтенсивністю 90% від макс., с
ТМ
МТ
М
ДМ

21
25
23
18

2,35
3,07
3,78
2,78

ТМ
МТ
М
ДМ

18
18
18
16

0,18
0,18
0,18
0,15
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Анотації:
Систематизовано теоретичні 
питання підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури у 
вищих педагогічних закладах 
України. Узагальнено досвід 
практичної підготовки учите-
лів позаурочної фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-
масової роботи з учнями. 
Показано напрямки роботи 
з учнями під час проведення 
літньої практики в піонерських 
таборах. У таборі студенти 
проводили комплекси ран-
кової гімнастики з музичним 
супроводом, рухливі ігри, на-
родні і сучасні танці, заняття у 
спортивних секція.

Рядинская И.А., Санжаров В.А. Летняя пе-
дагогическая практика как средство подго-
товки будущих учителей физической куль-
туры к физкультурно-оздоровительной 
работе с учениками (50-70-е гг. ХХ ст.). 
Систематизированы теоретические во-
просы подготовки будущих учителей физи-
ческой культуры в высших педагогических 
заведениях Украины. Обобщен опыт практи-
ческой подготовки учителей для внеурочной 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с учениками. Показаны 
направления работы с учениками во время 
проведения практики в пионерских лагерях 
в летнее время. В лагере студенты проводи-
ли комплексы утренней гимнастики с музы-
кальным сопровождением, подвижные игры, 
народные и современные танцы, занятия в 
спортивных секция.

Ryadinskaya I.A., Sanzharov V.A. Sum-
mer teaching practice as a means of 
training future teachers of physical cul-
ture to health-improving work with pupils 
(50-70-ies of XX century). The theoretical 
questions of preparation of future teach-
ers of physical culture are systematized 
in higher pedagogical establishments of 
Ukraine. Experience of practical prepara-
tion of teachers is generalized for extracur-
ricular to athletic-health-improvement and 
sporting mass work with students. Work 
assignments are rotined with students 
during the leadthrough of practice in pio-
neer camps in daylight saving time. In a 
camp students conducted the complexes 
of morning gymnastics with musical accom-
paniment, mobile games, folk and modern 
dances, employments in sporting section.
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Літня педагогічна практика як засіб підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої 

роботи з учнями (50-70-ті рр. ХХ ст.)
Рядинська І.А., Санжаров В.А.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Вступ.1

Орієнтація вищої педагогічної освіти України на 
досягнення відповідності стандартам європейської 
системи освіти вимагає пошуків оновлення змісту 
форм і методів підготовки майбутніх учителів, у тому 
числі й у галузі фізичної культури і спорту. Протягом 
останніх років прогресує негативна тенденція, яка ха-
рактеризує погіршення здоров’я і фізичної підготов-
леності молоді. Практика підтверджує той факт, що 
понад половини учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів мають незадовільну або досить низьку фі-
зичну підготовку. Уряд України, зважаючи на актуаль-
ність проблеми збереження та зміцнення здоров’я під-
ростаючого покоління, вже зробив певні кроки щодо 
її вирішення засобами фізичного виховання, яке має 
за мету: сформувати в учнів стійку мотивацію до бе-
режливого ставлення до свого здоров’я; до досягнен-
ня високого рівня фізичної підготовленості; розвитку 
фізичних і психічних якостей; творчого використання 
засобів фізичної культури в організації здорового спо-
собу життя.

Одним з вагомих напрямів вирішення проблеми 
збереження й зміцнення здоров’я підростаючого по-
коління є вдумливе осмислення надбань минулого, 
об’єктивна оцінка історичних реалій, вивчення теоре-
тичних ідей та досвіду у галузі підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури. Звернення до другої по-
ловини ХХ століття детерміноване суттєвими здобут-
ками у творчому підході до підготовки цих учителів 
до позаурочної роботи з учнями.

Окремі аспекти підготовки студентів факультетів 
фізичної культури до позакласної та позашкільної 
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спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи 
з учнями під час педагогічної практики висвітлювали-
ся в кандидатському дослідженні Ю. Янсона [7]. 

Ці питання також аналізувалися у статтях україн-
ських і російських фахівців А.І. Бобкіна [2], О.В. Ігна-
тьєва [3], А.І. Масюка [4], К.Г. Некрасова і В.В. Чечет 
[5], Б.А. Сироткіної [6] та ін. 

У статтях дослідники висвітлювали власний досвід 
організації та проведення позакласної й позашкіль-
ної роботи з фізичного виховання в ході педагогічної 
практики зі студентами факультетів фізичного вихо-
вання, аналізували її структуру та зміст, дали практич-
ні рекомендації щодо її покращення.

Робота виконана згідно з планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статі - систематизувати теоретичні пи-

тання й узагальнити досвід практичної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури у вищих педаго-
гічних закладах України до позаурочної фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової роботи з учнями під 
час проведення літньої практики в піонерських табо-
рах (50-70-ті рр. ХХ ст.).

Результати дослідження.
Найбільш впливовою для набуття навичок орга-

нізації фізкультурно-оздоровчої роботи майбутніх 
учителів фізичної культури у 50-70-ті рр. була літня 
практика в піонерських таборах. Особливістю цієї 
практики була необхідність перебувати зі школяра-
ми з ранку до вечора, проводячи на протязі дня різ-
ні  за змістом та формою фізкультурно-оздоровчі та 
спортивно-масові заходи.
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Завданням такої форми роботи було зміцнен-
ня здоров’я дітей через багатогранні можливості 
фізкультурно-оздоровчої роботи; прищеплення любо-
ві та потреби до занять фізичними вправами у повсяк-
денному житті; ознайомлення через засоби туризму з 
навколишнім середовищем та практичними навичка-
ми поведінки у природних умовах,  залучення до за-
нять у спортивних секціях тощо.

Знання, вміння та навички щодо особливостей 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи у піо-
нерському таборі, майбутні учителі отримували на 
практичних заняттях з курсу педагогіки, психології, 
ТМФВ, спортивно-педагогічних дисциплін  та під час 
навчальних занять на спортивно-табірних зборах, де 
студенти самі навчались у схожих природних умо-
вах, які могли бути зразком для організації фізкуль-
турної оздоровчої роботи з дітьми. Поряд з цим, як 
завершальний етап підготовки студентів до роботи у 
піонерських таборах для студентів факультетів фізич-
ного виховання проводився інструктивний навчально-
методичний збір. 

Згідно архівних даних, вдосконалення змісту літ-
ньої педагогічної практики було предметом обгово-
рення кафедрами, які відповідали за організацію цієї 
практики. Так, викладачі кафедри педагогіки Харків-
ського державного педагогічного інституту ім. Г.С. 
Сковороди, визначали, що практиканти відчувають 
труднощі при організації дитячого колективу, мають 
недостатні знання та вміння щодо залучення дітей до 
занять цікавими й захоплюючими справами; підкрес-
лювали, що студенти-практиканти не мають належно-
го досвіду у проведенні рухливих ігор, в організації 
художньої самодіяльності, не вміють організовувати 
масові танці та пісні тощо, що вказує на недостатню 
підготовку значної кількості студентів для самостій-
ної роботи в піонерських таборах.

Для покращення підготовки студентів до цього 
виду педагогічної практики, кафедра педагогіки, за 
архівними даними, брала участь у розробці плану-
семінару, який був організований для студентів, на-
правлених у табори; складенні схеми звітів та форми 
щоденників, які мали вести практиканти; проведенні 
інструктажу співробітниками кафедри, відповідаль-
ними за літню практику.

Як показало дослідження, з метою покращення 
загальнопедагогічної і методичної підготовки студен-
тів, зокрема з позакласної виховної роботи з фізичної 
культури, на початку 70-х рр., у Харківському держав-
ному педагогічному інституті ім. Г.С.Сковороди було 
запропоновано нестандартну організацію навчальних 
зборів. Перед початком роботи у літніх таборах сту-
денти виїжджали на три дні у піонерський табір «Ро-
машка» для проведення зборів на місці майбутньої 
практики, де були організовані методичні  заняття з 
усіх необхідних видів діяльності. Така форма органі-
зації наближала до умов майбутнього перебування та 
роботи у піонерському таборі. Режим перебування на 
цих зборах був максимально наближений до реально-
го розпорядку при відпочинку школярів у літньому 
таборі, а саме: початок робочого дня з ранкової гігі-
єнічної гімнастики, сніданок, заняття за програмою, 

обід, фізкультурно-оздоровчі та  спортивно-масові за-
ходи, вечеря, розважальні вечори, сон.

Особливістю таких зборів було розподілення видів 
роботи таким чином: один день відводився на вивчен-
ня питань організації фізкультурно-спортивної роботи, 
де студенти вивчали комплекси ранкової гімнастики з 
музичним супроводом, рухливі ігри для дітей різно-
го віку,  народні і сучасні танці, складені викладачами 
кафедри музично-ритмічного виховання, положення  і 
програма  змагань «Веселі старти»; один день присвя-
чувався туристському походу, який відбувався з ранку 
і до вечора і  включав у себе проведення розважаль-
них годин, окрім готування їжі, розпалення вогнища, 
та підготовки концерту самодіяльності; один день – 
методичний зі специфікою професійної діяльності. 
Закінчувався  такий інструктивний збір проведенням 
змагань між факультетами, з обов’язковим  включен-
ням  КВК, представленням своєї святкової програми 
(специфічної для кожної спеціальності) та святковим 
посвяченням у вожаті.

Згідно пропозиції викладачів кафедри педагогіки 
Луганського педагогічного інституту та архівних да-
них, важливим було проведення підготовки майбутніх 
учителів до роботи у піонерському таборі згідно скла-
деної програми, в якій передбачалось, окрім загальних 
заходів, різні форми фізкультурно-оздоровчої роботи: 
ранкова гігієнічна гімнастика, рухливі ігри, спортив-
ні ігри, заняття спеціальною фізичною підготовкою, 
а також проведення конкурсу. Завершенням підготов-
ки пропонувався конкурс  на кращий зошит вожатого, 
який мав бути методичним посібником для викорис-
тання під час роботи з дітьми у піонерському таборі.

 Корисний досвід підготовки студентів до педаго-
гічної практики в таборах було накопичено у 70-х рр. 
на факультеті фізичної культури Миколаївського пе-
дагогічного інституту. Підготовка студентів до літньої 
піонерської практики у цьому закладі, як правило, 
складалася з 3-х етапів: підготовчого, основного і за-
ключного. Кожен з них мав конкретні напрями, форми 
і методи роботи .

Головними напрямами підготовчого етапу  були: 
виявлення ступені готовності студентів до літньої 
практики, залучення студентських груп до роботи  
комсомольських педагогічних загонів, згуртовування  
педагогічних загонів в працездатні колективи дружи-
ни вожатих, виховання ініціативного активу, забезпе-
чення динаміки психічних станів, які служили форму-
ванню рис особистості студента-вожатого.

Другий етап проведення навчально-методичного 
збору був основним. До його провідних напрямів від-
носилися: створення у студентів наочного уявлення 
про систему роботи в таборі, формування вмінь ство-
рювати педагогічно доцільні стосунки між виховате-
лями, вожатими і школярами (учнями), між членами 
педагогічного колективу піонерського табору з метою 
створення  згуртованого дружнього колективу.

Запровадження  цих напрямів  здійснювалося  че-
рез ознайомлення студентів на спеціальних заняттях з 
більш докладним змістом роботи в піонерському табо-
рі. Студенти ознайомлювалися з організацією роботи 
в таборах, традиціями таборів, проведенням змагань 
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у таборі, з особливостями роботи з жовтенятами, піо-
нерами, з педагогічно занедбаними учнями. На таких 
підготовчих до практики заняттях вивчалися спортив-
ні ігри,  піонерські, комсомольські, похідні і спортивні 
пісні. Студенти також навчалися методиці проведення 
екскурсій до водоймищ, лісу, степу, складання герба-
рію, ознайомлювалися з тваринами і птахами свого 
краю, слухали лекції  про туристсько-краєзнавчу ро-
боту, історичне минуле таборів. Для майбутніх вожа-
тих на кафедрі педагогіки було створено методичний 
кабінет, у якому студенти могли ознайомитися з піо-
нерською літературою, великою кількістю методич-
них розробок, рефератами вожатих студентів минулих 
років на різні теми табірного життя, планами-сітками 
загонів на зміну, тематичними путівками для загонів 
різного віку, звітами студентів про літню практику.

     На завершальному етапі оцінювалась готовність 
студентів до роботи у піонерському таборі.

Допоміжним методичним матеріалом можна вва-
жати звітну документацію, яку студенти мали здавати 
по закінчені табірної  педагогічної практики. Збір та 
оформлення її вимагало попередньої підготовки доку-
ментів планування, положень, змагань, комплексів ран-
кової гімнастики, конспектів з проведення рухливого 
часу тощо. Такі матеріали можна було використовувати 
у роботі майбутніх учителів фізичної культури. 

Прикладом  може бути пропозиція групи викла-
дачів кафедр педагогіки різних вищих навчальних за-
кладів, які підготували навчальний посібник з педаго-
гічної практики, що включав у себе: заходи з фізичної 
культури і спорту у загальнотабірному плані роботи; 
календарний план роботи з фізичного виховання на 
кожну зміну; положення про змагання; підсумкові 
матеріали про проведення заходів у вигляді протоко-
лів або коротких записів виконання плану; протоколи 
змагань з комплексу ГПО; списки дітей підготовчої 
та спеціальної медичної груп; маршрутні листи або 
книжки, які підтверджують проведення походів та 
екскурсій; списки дітей, які навчилися плавати в кож-
ній зміні [1].

Висновки.
Таким чином, літня педагогічна практика у піонер-

ських таборах була невід’ємною частиною педагогіч-
ної практики студентів факультетів фізичного вихован-
ня вищих педагогічних закладів України у 50-70-ті рр.  
Під час проходження такої практики студенти набува-
ли вмінь і навичок організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи з учнями, вони проводили комплекси ранкової 
гімнастики з музичним супроводом, рухливі ігри для 
дітей різного віку,  народні і сучасні танці, заняття у 
спортивних секція, вечори КВК тощо. Стан організа-
ції вільного часу (дозвілля) дітей та підлітків викли-
кає занепокоєність фахівців фізичної культури і спор-
ту. Одним із засобів покращення організації дозвілля 
дітей може бути використання рухливих ігор і забав 
у позаурочний час та готовність майбутніх учителів 
фізичної культури до організації цієї роботи.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем підготовки май-
бутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-
оздоровчої роботи з учнями. 
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Анотації:
Експериментально перевірено 
ефективність застосування спів-
відношення обсягів тренувальних 
навантажень в підготовці юних 
спортсменів. Це забезпечує опти-
мальну працездатність та прогрес 
результатів спортсменів. На етапі 
попередньої базової підготовки ви-
значена найефективніша побудова 
тренувального процесу двомісяч-
ного періоду. Вона має таке спів-
відношення обсягів тренувальних 
засобів: базова техніка – 11%, фор-
мальні комплекси бойових вправ 
– 5%, спеціально-підготовчі вправи 
– 3%, вправи на снарядах – 2%.

Саенко В. Г., Теплый В. Н. Соотноше-
ние объемов тренировочных нагрузок 
в подготовке юных тхэквондистов. Экс-
периментально проверена эффективность 
применения соотношения объемов трени-
ровочных нагрузок в подготовке юных спор-
тсменов. Это обеспечивает оптимальную 
работоспособность и прогресс результатов 
спортсменов. На этапе предварительной 
базовой подготовки определено наиболее 
эффективное построение тренировочного 
процесса двухмесячного периода. Оно име-
ет такое соотношение объемов тренировоч-
ных средств: базовая техника - 11%, фор-
мальные комплексы боевых упражнений 
- 5%, специально-подготовительные упраж-
нения - 3%, упражнения на снарядах - 2%.

Saenko V.G., Teplyi V.M. Parity 
of volumes of training loadings 
in preparation young taekwondo 
athletes. Effi ciency of application of 
correlation of volumes of the trainings 
loadings is experimentally tested in 
preparation of young sportsmen. It 
provides an optimum capacity and 
progress of results of sportsmen. On the 
stage of base pre-treatment the most 
effective construction of training process 
of two-month period is certain. It has 
such correlation of volumes of trainings 
facilities: base technique - 11%, formal 
complexes of battle exercises - 5%, 
specially-preparatory exercises - 3%, 
exercises on shells - 2%.
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леність, юний, тхеквондо.

объем, нагрузка, подготовленность, 
юный, тхэквондо.

volume, loading, readiness, young, 
taekwondo.

Співвідношення обсягів тренувальних навантажень 
у підготовці юних тхеквондистів
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Вступ.1

Багаторічна підготовка тхеквондистів повинна 
передбачати безперервне підвищення рівня розвитку 
основних фізичних якостей й удосконалювання тех-
нічної підготовленості спортсменів. Успішне рішення 
даного завдання може бути забезпечено тільки при 
виконанні зростаючих обсягів тренувальних наван-
тажень. При цьому надзвичайно важливо, щоб кожен 
засвоєний обсяг роботи супроводжувався прогресом 
результатів і готував організм спортсмена до вимог 
наступного етапу підготовки. Виявлення оптималь-
ного обсягу тренувального навантаження для юних 
тхеквондистів є найбільш актуальним, тому що з цьо-
го періоду формується майбутня структура багаторіч-
ної підготовки спортсменів.

В сучасних публікаціях з тхеквондо широко по-
ширені історичні і філософські аспекти [1, 5, 8, 14], а 
науково-методична й навчальна література присвячена 
базовій техніці виконання рухів і вивченню комплек-
сних вправ [2, 13]. Аналізу тактики маневрування тхек-
вондистів у двобоях присвячені роботи [4, 12], техніці 
проведення ударів [3, 7]. Залишається нез’ясованим 
питання про те, які обсяги тренувальних навантажень 
слід виконувати юним тхеквондистам, щоб підвищу-
вати свою майстерність і вдосконалювати рівень своїх 
фізичних якостей. В даній роботі робиться спроба до-
слідження ефективності застосування співвідношення 
обсягів тренувальних навантажень в підготовці юних 
спортсменів, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Робота виконана за Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спор-
ту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту на 2006-2010 роки; тема 2.2.3 „Удосконален-
ня підготовленості спортсменів різної кваліфікації 
в групах видів спорту” (номер державної реєстрації 
0107U001647).

1 © Саєнко В. Г., Теплий В. М., 2009

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – перевірити ефективність за-

стосування співвідношення обсягів тренувальних на-
вантажень в підготовці юних тхеквондистів.

Завдання дослідження – дослідити ефективність 
застосування співвідношення обсягів тренувальних 
навантажень в підготовці юних спортсменів, які спе-
ціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і 
узагальнення даних науково-методичної літератури. 
2. Педагогічні контрольні випробування (тести). 
3. Методи математичної статистики.

Організація дослідження. З метою перевірки ефек-
тивності застосування співвідношення обсягів трену-
вальних навантажень в підготовці юних тхеквондистів 
було проведено педагогічний експеримент, в якому 
взяли участь 25 юних спортсменів зі зрівняними стар-
товими характеристиками підготовленості (P>0,05), які 
спеціалізуються з тхеквондо ВТФ. Спортсмени мали 
кваліфікацію 2 розряду, вік складав 12-13 років, а стаж 
безперервних занять тхеквондо ВТФ 5-7 років. Протя-
гом двох місяців застосовувалася програма підготовки, 
що складала 30 тренувальних занять і включала на-
ступні засоби тренувальних навантажень: базова тех-
ніка тхеквондо, формальні комплекси бойових вправ, 
спеціально-підготовчі вправи, вправи на снарядах, 
вправи з партнером, бігові вправи, вправи на гнучкість, 
вправи загальної фізичної підготовки, загальнорозви-
вальні вправи, спортивні і рухливі ігри, вправи з обтя-
женням. Кількісні показники наведених тренувальних 
засобів і відсоткове співвідношення обсягів, що були 
виконані юними тхеквондистами в ході педагогічного 
експерименту, надано у таблиці 1 та на рис. 1.

Результати дослідження.
Ефективність застосування співвідношення об-

сягів тренувальних навантажень в підготовці юних 
тхеквондистів оцінювали за змінами рівня фізичної 
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підготовленості на початку й наприкінці педагогіч-
ного експерименту. Для встановлення зрушень, ана-
ліз проводився окремо за кожною фізичною якістю, а 
саме: результати окремого випробування юних тхек-
вондистів на початку експерименту, порівнювались з 
показниками в кінці двомісячного періоду тренування 
та розраховувався відсотковий приріст. Дослідження 
рівня фізичної підготовленості юних тхеквондистів в 
експерименті здійснювалось за наступними педаго-
гічними тестами:
1. Швидкість спортсменів оцінювалася за результата-
ми бігу на 20 м і 30 м з високого старту.

2. Сила за показниками динамометрії сили м’язів 
сильнішої кисті та згинання рук в упорі лежачи.

3. Швидкісно-силові якості спортсменів тестувалися 
за даними контрольних вправ, що дозволяють вия-
вити і оцінити рівень „вибухової” сили спортсмена. 

Серед них – стрибки у довжину й у висоту з місця, 
метання набивного м’яча масою 2 кг двома руками 
знизу вперед.

4. Координаційні здібності спортсменів фіксувались 
у роботі за тестом човниковий біг, що відображає 
здібність до оцінки та регуляції просторово-часових 
та динамічних параметрів рухів.

5. Гнучкість спортсменів визначалась у кульшовому 
суглобі за тестами поздовжній і поперечний шпа-
гати і у суглобах хребетного стовпа при нахилі 
тулуба вперед (згинання) із положення стоячи на 
гімнастичній лаві та при розгинанні хребетного 
стовпа за тестом „міст”.

6. Загальна витривалість спортсменів визначалася за 
тестом Купера.
Методики проведення вказаних тестів та до-

цільність їх застосування у контролі тренувального 

Таблиця 1
Обсяг засобів тренування, виконаний досліджуваними юними тхеквондистами 

за період педагогічного експерименту

Показники тренувального процесу
Кількість

тренувальних
годин

Відсоткове співвід-
ношення обсягів

засобів тренування, %
Базова техніка тхеквондо 7 11

Формальні комплекси бойових вправ 3 5
Спеціально-підготовчі вправи 2 3

Вправи на снарядах 1 2
Вправи з партнером 5 8

Бігові вправи 8 12
Вправи на гнучкість 8 12

Вправи загальної фізичної підготовки 11 16
Загальнорозвивальні вправи 9 14
Спортивні і рухливі ігри 10 15
Вправи з обтяженням 1 2

Сумарна кількість тренувальних
годин за експериментальний період 65 100

Рис. 1. Відсоткове співвідношення обсягів засобів тренування експериментальної 
групи юних тхеквондистів
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фізичної підготовки  
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16% Вправи на  

гнучкість; 8; 12%  

Вправи з   
Формальні  
комплекси   

бойових вправ; 3;   
5%  

Спеціально- 
підготовчі вправи;   
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Вправи з   
партнером; 5; 8%  
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нером – 8%, бігові вправи – 12%, вправи на гнучкість 
– 12%, вправи загальної фізичної підготовки – 16%, 
загальнорозвивальні вправи – 14%, спортивні і рухли-
ві ігри – 15%, вправи з обтяженням – 2%.

Перспективи подальших досліджень. Планується 
дослідження показників, що характеризують рівень 
розвитку фізичних якостей у юних спортсменів, які 
спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.
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процесу доведено у джерелах [6, 9, 10-11]. Обробка 
результатів тестування проводилась за допомогою ме-
тодів математичної статистики з розрахунком визна-
чення вірогідності розходжень (Р<0,05) за t-критерієм 
Стьюдента.

Аналіз отриманих результатів рівня розвитку фі-
зичних якостей тхеквондистів 2 розряду за наведени-
ми тестами виявив, що між показниками на початку і 
в кінці педагогічного експерименту реєструється ста-
тистично значуще поліпшення (P<0,05) у всіх контр-
ольних випробуваннях. Це свідчить про те, що рівень 
кожної фізичної якості за період експерименту має 
суттєве поліпшення, про що підтверджує відсотковий 
приріст.

За результатами тестів юних тхеквондистів на 
швидкість: біг на 20 м з високого старту на початку 
експерименту фіксувалася середня швидкість ви-
конання вправи за 4,27 с, після другого заміру вона 
покращилася й становила 3,76 с (приріст склав 14%); 
біг на 30 м з високого старту на початку експерименту 
– 6,22 с, а в кінці тренувального експерименту поліп-
шилася до 5,72 с, що складає приріст у 9%.

Приріст показників абсолютної сили: м’язів силь-
нішої кисті (кистьова динамометрія) складає 31% (по-
ліпшення від 11,16 кг до 16,20 кг); згинання рук в упо-
рі лежачи – 38% (від 14,64 разів до 23,72 разів).

Швидкісно-силові якості покращилися: у стрибках 
у довжину з місця на початку експерименту складали 
151,48 см, після другого заміру збільшилися до 167,64 
см (приріст склав 10%); у стрибках у висоту з місця 
від 34,92 см до 39,24 см (11%); в метанні набивного 
м’яча вагою 2 кг знизу вперед на початку експеримен-
ту 4,68 м, а в кінці – 5,73 м (приріст 18%).

Координаційні здібності в тесті човникового бігу 
на початку складали 11,09 с, а в кінці 9,28 с (приріст 
19%).

Показники гнучкості юних тхеквондистів: поздо-
вжнього шпагату на початку експерименту були 9,88 
см, а в кінці 6,56 см (приріст 51%), поперечного шпа-
гату виявлено після першого заміру 12,92 см, а після 
другого – 7,80 см (приріст 66%); при розгинанні хре-
бетного стовпа за тестом „міст” поліпшилися на 67% 
(від 20,04 до 12,00 см); при нахилі тулуба стоячи по-
ліпшилися від 10,88 см до 14,32 см, тобто на 24%.

Дослідження рівня загальної витривалості юних 
тхеквондистів виконувалось за тестом Купера та ви-
явило на початку експерименту 1976,00 м, а в кінці 
– 2150,00 м, що складає приріст 8%.

Висновки.
Експериментально перевірено ефективність за-

стосування співвідношення обсягів тренувальних на-
вантажень в підготовці тхеквондистів 2 розряду 12–13 
років про що вказує відсотковий приріст показників 
тестування та статистично значуще (Р<0,05) розхо-
дження у всіх випробуваннях. На етапі попередньої 
базової підготовки для тхеквондистів найефективні-
ша побудова тренувального процесу двомісячного пе-
ріоду має таке співвідношення обсягів тренувальних 
засобів: базова техніка тхеквондо – 11%, формальні 
комплекси бойових вправ – 5%, спеціально-підготовчі 
вправи – 3%, вправи на снарядах – 2%, вправи з парт-
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Анотації:
Розглянуто інтегральну та фактор-
ну оцінку фізичної підготовленості 
студентів першого та другого кур-
су навчання. Ефективне управлін-
ня навчальним процесом вимагає 
систематичного контролю фізичної 
підготовленості студентів. Управ-
ління припускає знання основних 
чинників з визначення результату в 
вибраному виді спорту. Оцінка ста-
ну рухової функції забезпечує зрос-
тання спортивно-технічної майстер-
ності студентів. Оцінка є головним 
чинником в педагогічному процесі.

Сидорова Т.В. Оценка физической подго-
товленности студентов  1-2 курса обуче-
ния. Рассмотрена интегральная и фактор-
ная оценка физической подготовленности 
студентов первого и второго курса обучения. 
Эффективное управление учебным про-
цессом требует систематического контроля 
физической подготовленности студентов. 
Управление допускает знание основных 
факторов определения результата в вы-
бранном виде спорта. Оценка состояния 
двигательной функции обеспечивает рост 
спортивно-технического мастерства студен-
тов. Оценка является главным фактором в 
педагогическом процессе.

Sidorova T.V. An estimation of physi-
cal preparedness of students  is 1-2 
years. The integrated and factorial esti-
mation of physical readiness of students 
of the fi rst and second curriculum is con-
strued. Effi cient control educational pro-
cess requires the systematic surveillance 
of physical readiness of students. Man-
agement supposes knowledge of major 
factors of determining of outcome in an 
elected kind of sports. The state estima-
tion of impellent function ensures growth 
of sports - technical skill of students. The 
estimation is a primary factor in peda-
gogical process.
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Оцінка фізичної підготовленості 
студентів  1-2 курсу навчання

Сидорова Т.В. 
Харківська державна академія фізичної культури

Вступ.1

У зв'язку з науковим і технічним прогресом та 
переходом навчання до кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу, система оцінки і 
контролю фізичної підготовленості студентів фізичної 
культури і спорту ВУЗів, зазнала зміни. В той же час 
попередні системи оцінки і контролю фізичної під-
готовленості студентів Вузів не завжди були науково 
обґрунтовані та вимагали вдосконалення, як у складі 
використовуємого комплексу контрольних вправ, так 
і в нормативних вимогах до них. Так, нормативні ви-
моги до використовуємих контрольних вправ були ди-
ференційовані, або постійними, як за оцінкою резуль-
татів, так і по роках навчання. 

У різних країнах світу питанням тестування рівня 
фізичної підготовленості, стимулювання занять фі-
зичною культурою і спортом серед різних груп насе-
лення приділяється велика увага. Тому затвердження 
Положення про державні тести і нормативи оцінки 
фізичної підготовки населення України відкрило но-
вий етап використання фізичного виховання та спорту 
для підтримки здоров’я та фізичної підготовленості. 
Це положення відноситься, в першу чергу, до кон-
тингенту населення, для якого фізичне виховання є 
регламентованою формою обов’язкового використан-
ня. Державні тести України, це нормативна основа 
вдосконалення фізичної підготовленості населення, 
але робота з впровадження тестів є недостатньою. Це 
свідчить про відсутність держзамовлення на дослі-
дження сутності результатів. 

Значний внесок в розробку комплексного контр-
олю та теорії тестування внесли Зациорський І.О. 
(1979), Іванов В.В. (1987), Платонов В.М. (1995), Бу-
латова М.М. (1997), Круцевич Т.Ю. (1999), Сергієнко 
В.М. (2001) та інші.

Останнім часом з'явилися цілий ряд методик оцін-
ки рухової підготовленості займаючихся, які включа-
ють поєднання загальновідомих контрольних вправ в 
різних варіантах.  
1 © Сидорова Т.В. , 2009

Тести, які використовуються, повинні відповідати 
таким критеріям: валідність, доступність, індиферент-
ність, надійність, ємність, інформативність. В сучас-
них публікаціях думка з приводу Державних тестів та 
їх ефективності розділилися. Одні вчені [1, 4] вважа-
ють, що Державні тести не мають належного наукового 
обґрунтування та не є ідеальними для оцінки деяких 
рухових якостей, а також для людей з різними початко-
вими рівнями підготовленості та здоров’я. Інші вважа-
ють, що вони зіграли певну роль у вирішенні освітніх 
та оздоровчих задач фізичного виховання, але зміна 
соціально-економічних та інших умов, перевірка рівня 
фізичної підготовленості та досвіду тестування свід-
чать про необхідність внесення змін та доповнень до 
системи тестів та їх оцінювання. 

Робота виконана у відповідності зі зведеним пла-
ном НДР Державного комітету молодіжної політики, 
спорту і туризму  України  наукової теми 1.2.1. «Ре-
формування вищої фізкультурної освіти в контексті 
Булонської інтеграції» зведеного плану НДР у сфері 
фізичної культури і спорту на 2006-2010 р. Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою досліджень є інтегральна оцінка фізичної 

підготовленості студентів Харківської державної ака-
демії фізичної культури (ХДАФК) першого та другого 
курсу різних спортивних спеціалізацій.

За допомогою спеціальних вправ – державних тес-
тів визначався коефіцієнт вагомості показників фізич-
ної підготовленості студентів 1 – 2 курсу навчання різ-
них спортивних спеціалізацій ХДАФК. Показники в 
контрольних вправах відповідають державним тестам 
України та ЕВРОФІТ[2], а саме: розрядному нормати-
ву і проміжному результату між розрядами. 

Методи досліджень, які були застосовані, дозволи-
ли обґрунтувати процентну оцінку показників фізич-
ної підготовленості студентів різних спортивних спе-
ціалізацій ХДАФК за даними державних тестів. 
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Результати дослідження. 
Ефективне управління навчальним процесом ви-

магає систематичного контролю фізичної підготов-
леності займаючихся, що припускає знання основних 
чинників, що визначають результат у вибраному виді 
спорту. Можна використовувати лінійну модель вне-
ску окремих показників у кінцевий результат [2, 3, 7]. 

Якщо процедура виведення інтегрального показ-
ника стану студентів методом підсумовування оцінок 
по окремих тестах є досить легкою, то питання про 
співвідношення важливості показників більш склад-
не. У спеціальній літературі описуються такі методи 
визначення вагових коефіцієнтів показників:
за результатами факторного аналізу;• 
шляхом опитування експертів (метод експертних • 
оцінок);
відповідно до варіабельності показників;• 
за значенням коефіцієнтів кореляції;• 
по параметрах рівняння множинної регресії [1, 4].• 
Нами була віддана перевага останньому з перера-

хованих методів. Частка кожного фактора в сумарному 
впливі факторів, включених у рівняння множинної ре-
гресії, визначалася за значенням стандартизованих част-
кових коефіцієнтів регресії β–коефіцієнтів [1, 4, 6]. 

Результати розрахунків (табл.1) виявили ведучі 
фактори прогнозу ефективності діяльності студентів 
різних спортивних спеціалізацій, а також ще раз під-
твердили існуючі розходження в структурі фізичної 
підготовленості студентів у залежності від виду спе-
цифіки спортивної діяльності. 

Отримані дані тестових вправ по розвитку швид-
кості за результатами тестування показали, що вони 
переважають над іншими якостями у студентів спеці-
алізацій:  інформаційне забезпечення спорту (23,2 %), 
важка атлетика (22,8 %), спортивні ігри (21,8 %), легка 
атлетика (21,6 %), викладачі фізичного виховання (21,3 
%), гімнастика (20,1 %), зимові види спорту (20%).

Показники витривалості мають перевагу над ін-
шими якостями у студентів наступних спеціалізацій: 
зимові види спорту та легка атлетика (22%), менедж-
мент фізичної культури (21,4 %), футбол (20,7 %), од-
ноборства (20 %).

Порівнюючи отримані результати в показниках 
розвитку силових якостей, відмітимо високі показники 
у студентів спеціалізацій: важка атлетика (23,4 %), ме-
неджмент фізичної культури (21,4 %), спортивні танці 
(21 %), інформаційне забезпечення спорту (20,9 %), 
плавання (20,8 %), легка атлетика (20,6%), викладачі 
фізичного виховання (20,2%), гімнастика(20,1%).

Аналізуючи дані тестових нормативів на гнучкість 
відмітимо перевагу у студентів наступних спеціалі-
зацій: спортивні танці (23,6 %), гімнастика (22,1 %), 
менеджмент фізичної культури (22 %), одноборства та 
плавання (21,9 %), зимові види спорту (21 %), футбол 
(20,7 %),  викладачі фізичного виховання (20,2 %).

Рівень розвитку спритності переважає у студентів 
спеціалізації спортивних ігор (21,8 %), футбол (21,2 
%), одноборства (20,5 %)  у інших він не є доміную-
чим показником.

Таким чином, за підсумками виконання держав-
них тестів і нормативів оцінки фізичної підготовле-
ності населення України, за системою контролю, яка 
в результаті досліджень представлена у нормованих 

шкалах і бальній оцінці окремих показників, дозволяє 
здійснювати інтегральну оцінку фізичного стану під-
готовленості студентів (табл. 2).

 Аналіз результатів досліджень показав про не рівно-
мірну підготовку студентів на першому та другому курсі 
навчання в залежності від спортивної спеціалізації.

Так, у студентів спеціалізації легка атлетика на 
першому курсі навчання рівень фізичної підготовле-
ності складав 89%, а на другому – 93,2%.

За вищезгаданими компонентами процентна різ-
ниця між курсами за спеціалізаціями складає: фут-
бол (10,2%), гімнастика (8,2%), викладачі фізичного 
виховання (7,8%), плавання (6,8%), легка атлетика та 
спортивні ігри (4,2%), спортивні танці та менеджмент 
фізичної культури (3,6%), зимові види спорту (1,4%), 
одноборства (1,2%), важка атлетика (1%), інформацій-
не забезпечення спорту (0,2%).

Практичним наслідком цієї частини дослідження є 
об'єктивна оцінка кожної спеціалізації, курсу і окре-
мо кожного студента, яка дає можливість групувати 
студентів у кілька підгруп за принципом переважно-
го розвитку чи відставання окремих якостей фізичної 
підготовленості і, на цій основі, індивідуалізувати на-
вчальний процес.

Проведені дослідження фізичної підготовленос-
ті студентів Харківської державної академії фізичної 
культури за підсумками державного тестування до-
зволили встановити, що фізична підготовка студентів 
різних спеціалізацій та курсів не однакова, що суттєво 
впливає на оволодіння студентами практичних умінь 
і навичок, тому виникає необхідність розробки нових 
ефективних методик для підвищення рівня навчання 
за найкоротший час.

Виходячи з цього, для підвищення високого рівня 
навчання необхідний глибокий, об'єктивний, достат-
ньо точний облік і аналіз різних сторін підготовле-
ності студентів, який дозволить своєчасно виявляти і 
усувати недоліки, що виникають під дією різних чин-
ників. Отже, оцінка фізичної, функціональної, пси-
хологічною підготовленості студентів є неодмінною 
умовою ефективного управління процесом навчання.

У зв'язку з цим зросла необхідність в адекватній 
оцінці рівня фізичної підготовленості, який може бути 
чинником ефективного управління процесом навчан-
ня руховим навичкам. 

Висновки.
Студентам кожної спортивної спеціалізації 1. 
відповідає свій «набір» основних фізичних якостей, 
які мають превалююче значення. Це, у свою чергу, 
висуває завдання знаходження показників, які б 
об'єктивно відображали рівень розвитку рухових 
здібностей, відповідно до вимог, що пред'являються 
видом спорту до рухових дій спортсменів.
За результатами тестування найкращій рівень 2. 
фізичної підготовленості є у студентів спеціалізації 
легка атлетика (91,4%). Студенти спортивних 
спеціалізацій: одноборства, зимові види спорту, 
гімнастика, спортивні ігри, спортивні танці, фут-
бол, важка атлетика та плавання мають показники 
вище середнього рівня підготовки більше 80%, а 
студенти спеціалізацій: інформаційне забезпечення 
спорту, менеджмент фізичної культури, викладачі 
фізичного виховання середній рівень підготовки. 
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Таблиця 1
Коефіцієнти вагомості показників фізичної підготовленості студентів 
1 – 2 курсу навчання різних спортивних спеціалізацій ХДАФК (n=489).

Спеціалізація
Фізичні якості

Швидкість, % Витривалість, % Сила, 
% Гнучкість, % Спритність, 

%
Гімнастика 20,1 19,6 20,1 22,1 18,1
Зимові види спорту 20,0 22,0 19,5 21,0 17,5
Футбол 17,7 20,7 19,7 20,7 21,2
Спорт. ігри 21,8 18,9 18,6 18,9 21,8
Викладачі фізичного 
виховання 21,3 18,6 20,2 20,2 19,7
Легка атлетика 21,6 22,0 20,6 17,9 17,9
Одноборства 18,1 20,0 19,5 21,9 20,5
Плавання  19,8 17,7 20,8 21,9 19,8
Менеджмент фіз.культ. 16,8 21,4 21,4 22,0 18,4
Спорт.танці 19,0 18,0 21,0 23,6 18,4
Важка атлетика 22,8 16,8 23,4 18,5 18,5
Інформаційне забезпе-
чення спорту 23,2 19,8 20,9 17,5 18,6

Таблиця 2
Процентна оцінка показників фізичної підготовленості студентів 

різних спортивних спеціалізацій ХДАФК за даними державних тестів (n=489).

№
п/п Спеціалізація Сумарна оцінка, %

1-й курс 2-й курс Середнє
1 Легка атлетика 89 93,2 91,4
2 Одноборства 87,6 88,8 88,2
3 Зимові види спорту 85 86,4 85,6
4 Гімнастика 81 89,2 84,6
5 Спортивні ігри 82,6 86,8 84
6 Футбол 89,2 79 84
7 Спортивні танці 84,2 80,6 82,6
8 Важка атлетика 81,6 80,6 81,2
9 Плавання  85,2 78,4 81
10 Викладачі фізичного виховання 75 82,8 78,4
11 Інформаційне забезпечення спорту 77,2 77,4 77,3
12 Менеджмент фізичної культури 79,2 75,6 77,2

За результатами досліджень можна поділити сту-3. 
дентів на декілька груп за якостями фізичної підго-
товленості: швидкість-сила-гнучкість (гімнастика, 
спортивні танці і фітнес, одноборства, плавання, 
важка атлетика, викладачі фізичного виховання), 
швидкість-витривалість (легка атлетика, зимові 
види спорту, велоспорт та туризм, інформаційне 
забезпечення спорту), витривалість-сила-гнучкість 
(футбол, спортивні ігри, менеджмент фізичної 
культури).
Отримані результати під час дослідження фізичної 4. 
підготовленості студентів ХДАФК встановили  про 
не рівномірну підготовленість студентів  між курса-
ми навчання і процентна різниця по спеціалізаціям 
складає: футбол (10,2%), гімнастика (8,2%), 
викладачі фізичного виховання (7,8%), плавання 
(6,8%), легка атлетика та спортивні ігри (4,2%), 
спортивні танці та менеджмент фізичної культури 
(3,6%), зимові види спорту (1,4%), одноборства 
(1,2%), важка атлетика (1%), інформаційне забезпе-
чення спорту (0,2%).
Результати розрахунків виявили ведучі фактори 5. 
фізичних якостей студентів різних спортивних 
спеціалізацій, а також ще раз підтвердили існуючі 
розходження в структурі фізичної підготовленості 
студентів залежні від специфіки змагальної 
діяльності.

 Подальші дослідження можуть бути спрямовані 
на викладання спортивно-педагогічних дисциплін з 
інших видів спорту з урахуванням спеціалізації сту-
дентів.
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Аннотации:
Представлены данные об особен-
ностях использования современ-
ных информационных технологий в 
практике физического воспитания 
детей, подростков и студенческой 
молодежи. Рассмотрены перспек-
тивные направления использования 
компьютерных технологий в физи-
ческом воспитании подрастающего 
поколения. Показана структура и 
содержание занятий, способов  и 
условий применения физических 
упражнений. Аргументированы под-
ходы к изменению идеологии фор-
мировании здорового образа жизни 
современного человека.

Синіговець В.І. Використання інформа-
ційних технологій у фізичному вихованні 
дітей, підлітків і студентської молоді з по-
рушеннями постави. Представлено дані 
про особливості використання сучасних 
інформаційних технологій у практиці фі-
зичного виховання дітей, підлітків і сту-
дентської молоді. Розглянуто перспектив-
ні напрямки використання комп'ютерних 
технологій у фізичному вихованні підрос-
таючого покоління. Показано структуру й 
зміст занять, способів  і умов застосуван-
ня фізичних вправ. Аргументовано підхо-
ди до зміни ідеології формуванні здорово-
го способу життя сучасної людини.

Sinigovets V.I. The use of information 
technologies in physical education of 
children, teenagers and student young 
people with violations of carriage. The 
use of modern information technologies 
given about features are presented in 
practice of physical education of children, 
teenagers and student young people. Per-
spective directions of the use of computer 
technologies are considered in physical 
education of rising generation. A structure 
and maintenance of employments, meth-
ods and terms of application of physical 
exercises is rotined. Going is argued near 
a change ideology forming of healthy way 
of life of modern man.

Ключевые слова:
осанка, физическое воспитание, ин-
формационные технологии.

постава, діти, школярі, студенти, 
інформаційні технології.

carriage, physical education, information 
technologies.

Использование информационных технологий 
в физическом воспитании детей, подростков 

и студенческой молодежи с нарушениями осанки
Синиговец В.И.

Глуховский государственный педагогический университет им. А. Довженко

Введение.1

Правильная осанка имеет огромное значение в 
жизнедеятельности человека, поскольку она способ-
ствует нормальному функционированию жизнеобе-
спечивающих систем организма [5, 10]. 

В настоящее время проблема нарушений осанки 
человека в процессе физического воспитания являет-
ся одной из наиболее актуальных. По данным иссле-
дований многих специалистов, распространенность 
нарушений осанки среди подрастающего поколения 
достигает 80-90 % [1, 3]. 

Несмотря на то, что существует несколько гипотез 
возникновения нарушений осанки (нарушение обмена 
соединительной ткани, нарушение роста тел позвон-
ков и др.), большинство авторов сходятся во мнении, 
что состояние  мышечного корсета обуславливает по-
явление и прогрессию нарушений осанки [9]. В на-
стоящее время все больше накапливается эмпириче-
ских данных о том, что главенствующими факторами, 
влияющими на формирование и состояние осанки 
человека, являются силы гравитации и дезориентация 
положения различных частей тела  в пространстве от-
носительно соматической системы отсчета [11-13].

В свете глобальной информации общества созда-
ются условия для пересмотра существующих подхо-
дов к организации процесса физического воспитания 
разных слоев населения [2, 4, 6, 15].

По мнению ряда специалистов, использование 
автоматизированных систем, которые представляют 
совокупность аппаратных и программных средств, 
необходимых для автоматизации деятельности чело-
века, открывает новые возможности повышения эф-
фективности процесса физического воспитания под-
растающего поколения [6]. 

Работа выполнена по плану НИР Глуховского го-
сударственного педагогического университета им. А. 
Довженко.
1 © Синиговец В.И., 2009

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - изучить и обобщить представлен-

ные в специальной научной литературе данные по во-
просам использования информационных технологий 
в физическом воспитании детей, подростков, студен-
тов с нарушениями осанки. 

Для решения поставленных задач использовался 
анализ научно-методической литературы, а также ис-
точников Интернет.

Результаты исследования. 
Признание Украиной конвенции ООН о правах 

ребенка и Всемирной декларации об обеспечении вы-
живания, защите и развитии детей, усилило внимание 
научных работников к проблеме детей с ограничен-
ными возможностями [9]. 

Несмотря на значительные потенциальные воз-
можности современных информационных техноло-
гий в области адаптивного физического воспитания 
(АФВ), они еще не нашли должного применения. По 
нашему мнению, одной из основных причин ограни-
чения использования информационных технологий 
является недостаточная разработанность методиче-
ских условий их использования в процессе АФВ и от-
сутствие соответствующих методик.

Анализ специальной литературы свидетельствует 
о том, что в настоящее время возможности компью-
терных технологий в АФВ используются, как прави-
ло, в основном только одном направлении: в качестве 
систем диагностики различных сторон моторики за-
нимающихся. 

В то же время, необходимо отметить, что рядом 
ученых в последние годы ведутся разработки и ин-
формационных технологий с целью их внедрения в 
практику АФВ детей с различной нозологией. 

Основываясь на том, что АФВ для слабослышащих 
детей младшего школьного возраста имеет огромное 
значение как важное коррекционно-воспитательное 
средство преодоления дефектов физического разви-
тия и играет значимую роль в развитии личностных 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

170

качеств, а именно, познавательных процессов, Зия-
дом Хамиди Ахмад Насраллах, [10] была разработа-
на информационно-методическая система «Osanka» 
(рис. 1), включающая следующие модули: «Настрой-
ки», «Полезно знать», «Контроль осанки», «Комплек-
сы физических упражнений», «Видеоуроки», «О про-
грамме».

Меню программы «Osanka» представляет собой 
страничный элемент управления с вкладками и ги-
перссылками:

Данные отечественной и зарубежной статистики 
отвечают о неуклонном увеличении количества детей с 
нарушением функций зрительного анализатора [7, 9].

Практически у всех детей с ослабленным зрени-
ем существуют проблемы в формировании жизненно 
важных двигательных умений и навыков, которые 
связаны с ограниченной двигательной активностью. 
Как следствие ограниченной двигательной активно-
сти у школьников с ослабленным зрением, возникают 
различные вторичные нарушения, коррекция которых 
является одной из основных направлений оздорови-
тельной работы в АФВ [7, 9].

В научных исследованиях  последнего десятиле-
тия [12, 15] аргументировано, доведено, что одним из 
наиболее распространенных вторичных заболеваний 
у детей с ослабленным здоровьем являются наруше-
ния осанки.

В работе А.А. Дьяченко, [8]  получено дальнейшее 
развитие изучения особенностей использования мето-
да «искусственно созданного окружения» в процессе 
АФВ слабовидящих детей.

Аудио-программа «Школа осанки» создана с по-
мощью записи текста упражнений в комплексе с му-
зыкальным сопровождением на электронном носите-
ле (рис.2). 

Физическое воспитание школьников происходит в 
конкретной окружающей среде под действием эндо-
генных и экзогенных факторов, поэтому, с одной сто-
роны, его можно рассматривать как результат влияния 
этих условий, а с другой, при направленном воздей-
ствии средств физического воспитания, – как резуль-
тат противодействия негативным условиям окружаю-
щей среды [6].

Согласно данным многочисленных исследований 
[5, 13], существующая система физического воспита-
ния в Украине, к сожалению, не достигает цели укре-
пления здоровья подрастающего поколения, о чем 
свидетельствует количество хронических неинфекци-
онных заболеваний. 

Совершенствование физического образования в 
начальной школе нуждается в решении целого ряда 
проблем, одной из которых является профилактика 
нарушений осанки. 

Принимая во внимание тот факт, что число уча-
щихся, имеющих различные функциональные на-
рушения опорно-двигательного аппарата, в общеоб-
разовательной школе неуклонно растет, становится 
очевидной актуальность данной проблемы. Одним из 
путей решения данной проблемы видиться нами в ис-
пользовании в процессе физического воспитания ком-
пьютерной программы «Monitoring» разработанной 
Н.Н.Гончаровой, [6].

Компьютерная программа мониторинга физическо-
го состояния школьников «Monitoring» (рис.3) может 
использоваться учителями физической культуры, уча-
щимися и их родителями  в нескольких направлениях: 
организация контроля физического состояния детей, 
формирование навыка организации самостоятельной 
физкультурно-оздоровительной деятельности, повы-
шение уровня знаний и мотивации детей младшего 
школьного возраста  к ведению здорового образа жиз-
ни и повышение теоретических знаний по основным 
направлениям теоретической подготовки и способов 
организации физкультурно-оздоровительной деятель-
ности родителей. 

В направлении повышения уровня  теоретических 
знаний школьников в области здоровья человека вы-
полнено исследование А. Валькевича, [13]. Автором 
разработана информационно-методическая система 
«Первые шаги к здоровью» (рис. 4). 

По мнению Н.А. Колоса [14], реализация технологии 
коррекции нарушений осанки студентов с использова-
нием компьютерных технологий, представляется слож-
ным непрерывным процессом и зависит от различных 
причин и факторов, которые необходимо учитывать при 
организации опытно-экспериментальной работы.

Рис. 1. Главное окно программы «Osanka». Распечат-
ка с экрана компьютера

Рис. 2 Обложка диска с записью аудио-программы 
«Школа осанки» (Распечатана с экрана компьютера)
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Для разработки мультимедиа информационной 
среды автором использовались программы перво-
го уровня, предназначенные для быстрого создания 
мультимедиа-проектов. 

Программа «Гармония тела» обладает ши-
роким набором визуальных средств, элемен-
тов управления. На панели  рабочего окна  
расположены  следующие вкладки-модули: «На-
стройки», «Теоретические сведения», «Диагностика»,  
«Коррекционно-профилактический модуль», «Мони-
торинг», «Питание» (рис.5).

Выводы. 
Анализ специальной литературы, показал, что для 

оздоровительной направленности физического воспи-
тания подрастающего поколения необходимо измене-
ние структуры и содержания физкультурных занятий, 
способов  и условий применения физических упраж-
нений, а так же изменение идеологии формировании 
здорового образа жизни современного человека.

Использование компьютерной информационно-
методической системы «Osanka» в процессе АФВ сви-
детельствует о том, что целенаправленное ее примене-
ние способствует формированию интереса к обучению 
и позволяет создать комфортную среду во время заня-
тий физическими упражнениями за счет визуализации 

                           а                   б
Рис. 3. Рабочие окна  программы «Monitoring»: «Учебник здоровья» (а), «Спортивная площадка» (б)

Рис. 4. Рабочие окна  программы «Первые шаги к здоровью»

учебного материала, способствует освоению теорети-
ческих знаний о правильной осанке и ее значении для 
здоровья человека, способствует повышению у слабос-
лышащих школьников мотивации к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями. Внедрение 
средств компьютерной техники в процесс физического 
воспитания школьников с нарушением слуха позволи-
ло разработать новый методический подход к проблеме 
совершенствования процесса АФВ, устранить затруд-
нения, препятствующие полноценной реализации ди-
дактических принципов в процессе АФВ.

Разработанная автоматизированная систе-
ма контроля физического состояния школьников 
«Monitoring», содержащая методические и организа-
ционные подходы, позволяет прослеживать динамику 
изменения показателей физического состояния детей, 
дифференцировать процесс физического воспитания и 
формировать теоретические знания о здоровом образе 
жизни. Использование разработанной компьютерной 
программы расширяет возможности осуществления 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной дея-
тельности детьми, за счет повышения своего уровня 
теоретических знаний о ведении здорового образа 
жизни и привлечения внимания родителей к физкуль-
турному образованию детей. 
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Информационно-методическая система «Гармо-
ния тела», характеризуется модульной структурой 
состоящей из таких блоков: настройки, теоретиче-
ские сведения, диагностика, мониторинг, питание и 
коррекционно-профилактический модуль. Опыт ис-
пользования информационно-методической системы 
свидетельствует о том, что данный подход эффективен 
при организации процесса физического воспитания 
студенческой молодежи. Созданный программный 
продукт позволяет индивидуализировать процесс фи-
зического воспитания студенческой молодежи, прида-
вая ему, характер устойчивого целена правленного и эф-
фективного процесса познания, а также формировать 
устойчивое мотивационно-ценностное отношение к 
физкультурно-оздоровительным занятиям, расширяет 
возможности реализации современных оздоровитель-
ных технологий в тренировочном процессе студентов 
и позволяет представить его в виде замкнутой системы 
управления, с включением элементов самоконтроля. 

Перспективы дальнейших исследований состоят 
в разработке программ занятий оздоровительной на-
правленности с учетом пространственной организа-
ции тела человека на различных этапах онтогенеза.

Литература
Адель Бен Жедду Бен Ларби. Коррекция нарушений статодина-1. 
мической осанки младших школьников средствами физического 
воспитания: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. физ. 
воспитанию и спорту: спец. 24.00.02 «Физическая культура, фи-
зическое воспитание разных групп населения»/ Адель Бен Жед-
ду Бен Ларби.– К., 2007.– 22 с.
Бальсевич В.К. Физическая  культура:  молодежь и совре-2. 
менность /В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева   // Теория и 
практика физической культуры. -  1995. - №4. - С. 2-7.
Бубела О.О. Оптимізація процесу формування постави у дітей 3. 
молодшого віку з використанням комп’ютерних технологій: ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання 
і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення» /О.О.Бубела. – Л., 2002. – 17 с.
Булич Э.Г. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедея-4. 
тельности и двигательная активность в ее стимуляции / Э.Г. Бу-
лич, И.В. Муравов -  К.:Олимпийская литература, 2003. – 424 с.
Бычук А.И. Биомеханический контроль осанки школьников в 5. 
процессе физического воспитания: автореф. дис. на соискание 
учен. степени канд. физ. воспитанию и спорту: спец. 24.00.02 
«Физическая культура, физическое воспитание разных групп 
населения»/А.И. Бычук.- Л., 2001. – 19 с.
Гончарова, Н. М. Автоматизовані системи контролю фізичного 6. 
стану дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного ви-
ховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спор-
ту: 24.00.02 / Наталія Миколаївна Гончарова ; Національний 

Рис. 5. Рабочие окна  программы «Гармония тела»

університет фізичного виховання і спорту України. – К., 
2009. – 20 с.
Демирчоглян Г. Г., Демирчоглян А. Г. Специальная физическая 7. 
культура для слабовидящих школьников. - М.: Советский спорт, 
2000. - 160с, илл. - (Физическая культура и спорт инвалидов и 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья).
Дяченко А.А. Возможности использования метода «искус-8. 
ственно созданной среды» в процессе адаптивного физического 
воспитания /А.А. Дяченко //Актуальні проблеми біомеханіки : 
збірник наукових статей з галузі фізичної культури та спорту. 
–Чернігів, 2009. – Вип. №65 . – Т.2. – С. 27-32. 
Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура: Учебн. пособие. 9. 
— М.: Советский спорт, 2005. — 240 с.
Зияд Хамиди Ахмад Насраллах. Коррекция нарушений осанки 10. 
слабослышащих школьников средствами физического воспита-
ния: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / 
Зияд Хамиди Ахмад Насраллах; НУФВСУ. – Киев, 2008. – 180 с.
Кашуба В. А. Биомеханика осанки /В. А. Кашуба. – К., 2003. – 11. 
248 с.
Кашуба В. А. Профилактика и коррекция нарушений простран-12. 
ственной организации тела человека в процессе физическо-
го воспитания / В. А. Кашуба, Адель Бенжедду. – К.: Знання 
України, 2005. – 158 с.
Кашуба В.А. Биомеханический мониторинг состояния простран-13. 
ственной организации тела студентов в процессе физического 
воспитания / В.А. Кашуба, К.Н. Сергиенко; О.А. Мартынюк 
// Материалы V международной научно- практической конфе-
ренции « Физическая культура и здоровье студентов вузов» 23 
января 2009 года. Санкт-Петербург. Россия. - Санкт-Петербург: 
СПбГУП, 2009 – С.182 – 183.
Колос Н.А. Коррекция нарушений осанки студентов с исполь-14. 
зованием современных биомеханических и информационных 
технологий / Н.А. Колос // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. 
[ ред. Єрмакова С.С.] – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. - № 2. 
– С. 66 – 72.
Круцевич Т.Ю. Модельно – целевые характеристики физиче-15. 
ского состояния в системе программирования физкультурно-
оздоровительных занятий с подростками / Т.Ю. Круцевич // 
Наука в олимпийском спорте. – 2002. – №1. – С.23-29.

Поступила в редакцию 26.09.2009г.
Синиговец Василий Иванович

colosso@mail.ru



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2009

173

Анотації:
Стаття присвячена проблемі підви-
щення працездатності студентської 
молоді у процесі навчальної діяль-
ності. Визначений вплив систематич-
них занять різними формами фізич-
ної активності на зміцнення здоров’я 
та підвищення працездатності сту-
дентської молоді в процесі навчаль-
них занять фізичним вихованням. 
Встановлено, що фізична активність 
з використанням цінностей фізичної 
культури є дієвим фактором зміцнен-
ня здоров’я, підвищення розумової і 
фізичної працездатності студентів 
вищих навчальних закладів. Реко-
мендовано студентам здійснювати 
самоконтроль стану фізичної і розу-
мової працездатності.

Сычев С.А. Физическая активность как 
фактор укрепления здоровья и повы-
шения работоспособности студенческой 
молодежи. Статья посвящена проблеме по-
вышения работоспособности студенческой 
молодежи в процессе учебной деятельности. 
Определено влияние систематических заня-
тий разными формами физической актив-
ности на укрепление здоровья и повышения 
работоспособности студенческой молодежи. 
Установлено, что физическая активность 
с использованием ценностей физической 
культуры есть действенным фактором укре-
пления здоровья, повышения умственной и 
физической работоспособности студентов 
высших учебных заведений. Рекомендовано 
студентам осуществлять самоконтроль со-
стояния физической и умственной работо-
способности.

Sycov S.A. Physical activity as a 
factor of health strengthening and 
increasing workability of students. 
The article is devoted to the problem 
of students workability increasing 
at the education process. It is deter-
mined the infl uence of systematic ex-
ercises of different forms of physical 
activities to the health strengthening 
and increasing of students workability 
during the studies process of physi-
cal education. It is established that 
physical activity with using of physical 
culture values is an effectual factor of 
health strengthening, increasing men-
tal and physical activities of academy 
students. It is recommended to control 
students’ state of physical and mental 
workability.

Ключові слова:
активність, цінності, культура, 
здоров'я, працездатність, студенти.

активность, ценности, культура, здоро-
вье, работоспособность, студенты.

activity, values, culture, workability, 
students.

Фізична активність як фактор зміцнення здоров'я 
та підвищення працездатності студентської молоді

Сичов С.О. 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Вступ. 1

У ході навчального процесу студенти потрапляють 
в умови недостатнього рухового режиму, довгий час 
знаходяться в навчальних аудиторіях сидячи за сто-
лом, працюючи з комп’ютером. Внаслідок цього в них 
відбуваються порушення процесу кровообігу, поста-
ви, що призводить до виникнення різноманітних за-
хворювань та зниження працездатності. Для поперед-
ження та подолання цих небажаних наслідків велика 
роль відводиться фізичним вправам і особливо тим, 
які мають цілеспрямовану дію на відновлення фізі-
ологічних функцій організму. Переважна більшість 
авторів на основі медичних досліджень і педагогіч-
них спостережень роблять наступні висновки: шлях 
до зміцнення здоров’я студентів лежить через сис-
тематичні і регулярні заняття фізичними вправами і 
в умовах вищих навчальних закладів вони необхідні 
впродовж всіх років навчання. 

Здоров’я та навчання студентів взаємозалежні та 
взаємообумовлені і залежать від багатьох факторів – 
як природних, так і соціально обумовлених. За дани-
ми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
визначені орієнтовні співвідношення різних чинників 
забезпечення здоров’я сучасної людини, а саме: 
генетичні чинники – 20 %• 
стан навколишнього середовища – 20 %• 
медичне забезпечення – 8 %• 
умови та спосіб життя людей – 52 %.• 
Саме умови та спосіб життя з використанням різ-

номанітних елементів, які стосуються усіх аспектів 
здоров’я – фізичного, психічного, соціального і духо-
вного є запорукою зміцнення здоров’я та підвищення 
працездатності студентської молоді. Щоб студенти 
успішно адаптувалися до умов вищого навчального 

1 © Сичов С.О. , 2009

закладу, зберегли і зміцнили здоров’я за час навчан-
ня, необхідно створити умови, щоб прилучити їх до 
цінностей фізичної культури. Від стану здоров’я зале-
жить успішність навчальної та виробничої діяльності 
студентів. Триваюча тенденція зростання втрат ре-
зервних можливостей протидії організму студента до 
зовнішніх та внутрішніх негативних факторів, а також 
наявність широкого переліку негативних діагнозів, 
ведуть до суттєвого зниження ефективності навчання 
і подальшої професійної діяльності. Отже, вивчення 
стану здоров’я та динаміки фізичної та розумової пра-
цездатності студентів в процесі організації навчально-
виховного процесу у вищих навчальних закладах є ак-
туальним і потребує ретельного дослідження. Дієвим 
засобом, що сприяє вирішенню цієї проблеми є фізич-
на активність студентів та прилучення їх до цінностей 
фізичної культури.

Дослідження різних аспектів працездатності сту-
дентів у процесі навчальної діяльності присвячені ро-
боти М.Я.Віленського, Р.З.Гайнутдінова, І.Х.Д’яченко, 
І.В.Євтушок, Л.Д.Кузьміної, І.Б.Кравцової, Г.І.Мизан, 
Е.І.Рябцевої, Е.І.Снастіна та інших. Вони досліджу-
вали динаміку фізичної і розумової працездатнос-
ті студентів упродовж навчального року, семестру, 
тижня, дня в залежності від специфіки й особливос-
тей навчання у вищих навчальних закладах. А розу-
мову працездатність студентів з урахуванням обсягу 
і характеру викладання навчальних дисциплін. При 
оцінці динаміки працездатності студентів у продовж 
навчального дня визначається зниження її до кінця 
навчальних занять. Разом з тим, окремі автори вказу-
ють на відсутність досить виражених ознак зниження 
працездатності до кінця шестигодинних аудиторних 
навчальних занять і навіть відзначають підвищення 
деяких характеристик працездатності.
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Незважаючи на велику кількість досліджень пра-
цездатності студентів поняття «працездатність» на 
думку Н.В.Ауліка, І.А.Журіна, Н.Н.Яковлєва [1, 3, 
5] і сьогодні немає конкретного визначення. Так, під 
працездатністю розуміють здатність систем організму 
виявити максимум своїх можливостей при виконанні 
визначеної діяльності, як можливості людини викону-
вати конкретну роботу в заданих тимчасових лімітах 
і параметрах якості. Р.М.Баєвський під працездатніс-
тю розуміє визначений обсяг м’язового чи розумового 
функціонування організму [2]. Тому у ході досліджен-
ня нами були визначені кілька напрямів вивчення пра-
цездатності студентів: характером виконуваної робо-
ти і суб’єктивною оцінкою фізичного стану (наявність 
і ступінь стомлення).

Тема дослідження є складовою науково-дослідної 
роботи лабораторії фізичного розвитку Інституту про-
блем виховання АПН України, дослідження виконано 
в рамках науково-дослідної теми «Комплексне до-
слідження засобів і методів підвищення академічної 
успішності та розумової працездатності студентів при 
великих психофізичних навантаженнях», що здійсню-
валося на кафедрі теорії та методики фізичного вихо-
вання Національного технічного університету Украї-
ни «Київський політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає у визначенні самооцінки 

стану здоров’я студентів І-ІV курсів Національного 
технічного університету України «Київський політех-
нічний інститут», з’ясування параметрів фізичних на-
вантажень, які сприяють підвищенню працездатності 
студентської молоді та рекомендацій стосовно фізич-
ної активності, що впливає на динаміку працездатнос-
ті студентів у процесі навчальної діяльності.

В дослідженні було використано такі методи: ана-
ліз наукової літератури з дослідження різних аспектів 
працездатності студентів у процесі навчальної діяль-
ності, анкетування, експеримент.

Об’єктом дослідження були 430 студентів І-ІV 
курсів Національного технічного університету Укра-
їни «Київський політехнічний інститут».

Результати дослідження. 
Для з’ясування стану здоров'я студентів І-ІV кур-

сів нами було проведено анкетне опитування у екс-
периментальному національному технічному універ-
ситеті України “КПІ” самооцінки власного здоров'я 
студентів різних курсів. Студентам необхідно було 
дати самооцінку власного здоров'я і відповісти на таке 
запитання: “Як Ви оцінюєте стан власного здоров'я: 
ідеальний, добрий, посередній, задовільний, незадо-
вільний” (див. табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1, самооцінка власного 
здоров'я студентів різних курсів неоднакова. Так, на І 
і ІІ курсах ідеальним вважають своє здоров'я 30,3% і 
19,1% студентів, а незадовільним 1,6% і 0,9% студен-
тів. На старший курсах ІІІ і ІV ідеальним вважають 
свій стан здоров'я 15,9% і 12,1% студентів, а незадо-
вільним 7,5% і 3,3% студентів. Це вказує на те, що пер-
ший і другий курси відвідують обов’язкові заняття з 
фізичного виховання і таким чином сприяють стабіль-
ному стану здоров'я студентів, привчають до система-

тичної рухової діяльності, прилучають до цінностей 
фізичної культури. Стосовно старший курсів, то вони 
відвідують заняття з фізичного виховання як факуль-
тативні у вільні від навчання години, або самостійно 
займаються фізичними вправами. Така статистика са-
мооцінки стану здоров'я студентів вказує на необхід-
ності впровадження у навчальному процесі вищих на-
вчальних закладів систематичних і регулярних занять 
фізичними вправами впродовж всіх років навчання. 
Фізична активність з використанням цінностей фізич-
ної культури це найбільш дієвий шлях до зміцнення 
здоров'я та всебічного розвитку особистості. 

Виходячи з результатів аналізу проведених дослі-
джень різними авторами ми встановили, що найбільш 
об’єктивним показником удосконалення навчальної 
діяльності у вищих навчальних закладах є динаміка 
працездатності студентів. Тому встановлення динамі-
ки працездатності студентів від навчального дня до 
навчального року створює передумови оптимізації на-
вчального процесу у вищих навчальних закладах. Не-
зважаючи на значну кількість робіт, присвячених ви-
вченню факторів, що впливають на динаміку фізичної 
і розумової працездатності студентів, ми не зустріли 
комплексного системного підходу до діагностики і ко-
рекції працездатності в залежності від особливостей 
навчання у вищих навчальних закладах. Складність 
формування такого підходу визначається тим, що в 
розпорядженні дослідників немає досить інформа-
тивних методик визначення працездатності студента 
в навчальному процесі. Це обумовлено характером 
навчального процесу, у якому організм студента не 
функціонує на межі своїх можливостей і складно ви-
значити які фактори в конкретному випадку приведуть 
до підвищення чи зниження його працездатності. 

Ось чому важливо з’ясувати на належному науко-
вому рівні закономірності впливу фізичних наванта-
жень на розумову працездатність студентів. За своїм 
характером, навчання студентів – це розумова праця, 
яка пов'язана з накопиченням знань, оволодінням 
інформації, необхідних умінь і навичок майбутньої 
професійної діяльності. У таких ситуаціях виникає 
проблема взаємовідношення рухової та психофізич-
ної активності студента, що означає нормативність 
співвідношення розумової і фізичної праці. Проблема 
забезпечення такого рівня розумової і фізичної пра-
цездатності тісно пов’язана з проблемою стомлення. 
Ці взаємовідносини між працездатністю і стомлен-
ням являють собою важливий напрямок виявлення 
організаційно-методичних основ раціональної орга-
нізації навчального процесу у вищих навчальних за-
кладах. Для цього у експериментальних групах ми 
використовували методи оцінювання, самоконтролю і 
відновлення розумової і фізичної працездатності під 
час навчальних занять з фізичного виховання.

Фізична і розумова працездатність є важливим ін-
тегративним показником, який може бути використа-
ний студентом для оцінювання і самоконтролю стану 
інтелектуально-емоційної сфери без залучення спеці-
ального обладнання. Якщо виконання навчальних за-
вдань супроводжується збільшенням кількості поми-
лок (послаблення уваги), утрудненням зосередженням 
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на завданні (зниження концентрації уваги), в’ялістю, 
апатією, втратою інтересу до навчання, - це тривожні 
сигнали, які поряд із вегетативними змінами (приско-
рення чи зрідження пульсу, посилене потовиділення 
тощо), головними болями є свідченням стомлення або 
перевтоми і загалом – погіршення здоров’я.

У експериментальному дослідженні нами було 
з’ясовано, що фізична активність у вигляді ранкової 
гімнастики, виконання різноманітних фізичних вправ 
впродовж 25-30 хв. з навантаженням малої інтенсив-
ності (частоти серцевих скорочень 110-130 уд/хв.) та 
моторною щільністю 40-50% помірно підвищує розу-
мову працездатність студентів у наступні шість годин 
навчальної праці. Фізичне навантаження середньої 
інтенсивності (частота серцевих скорочень 130-160 
уд/хв.) і моторною щільністю 50-60% викликає най-
більший підйом рівня розумової працездатності сту-
дентів та зберігається до кінця навчального дня. Фі-
зичні навантаження малої і середньої інтенсивності 
доцільно розглядати як засіб скорочення періоду від-
працювання, стимулювання та подовження періоду 
високої працездатності. Було з’ясовано, що різке ско-
рочення рухової активності в період екзаменів викли-
кає несприятливі зрушення функціонального стану 
до кінця сесії. Запропонована в експериментальних 
групах систематична рухова діяльність в усіх випад-
ках викликала покращення функціональних можли-
востей нервового апарату, причому у студентів, які 
займалися активно фізичною культурою позитивні 
результати були вищі, ніж у контрольній групі. Так, у 
студентів, які продовжували заняття фізичними впра-
вами в період екзаменаційної сесії кількість оцінок 
“добре” та “відмінно” було набагато більше, ніж у 
тих, що не займалися. 

Висновки. 
Таким чином, нами доведено, що фізична актив-

ність є дієвим фактором зміцнення здоров’я та підви-
щення працездатності студентської молоді. Фізична 
активність в організації навчально-виховного процесу 
сприяє удосконаленню фізіологічних та психологіч-
них механізмів адаптації, являє собою сферу широких 
соціальних контактів між студентами, сприяє обмі-
ну інформацією, дозволяє їм швидко подолати адап-
таційний бар’єр. Нами було з’ясовано, що заняття з 
фізичного виховання необхідно планувати в обсязі не 
менше 4-х годин на тиждень, протягом всього терміну 
навчання у вищому навчальному закладі. Регулярні 
заняття фізичною культурою допомагають студентам 
своєчасно переключити нервову систему з одного виду 

Таблиця 1.
Самооцінка стану здоров’я студентів І-ІV курсів Національного технічного університету України “КПІ”

Курс n
Стан здоров'я

Ідеальний Добрий Посередній Задовільний Незадовільний 

І 122 37 (30,3%) 41 (33,6%) 23 (18,9%) 19 (15,6%) 2 (1,6%)
ІІ 110 21 (19,1%) 36 (32,7%) 29 (26,4%) 23 (21,0%) 1 (0,9%)
ІІІ 107 17 (15,9%) 23 (21,5%) 31 (29,0%) 28 (26,2%) 8 (7,5%)
ІV 91 11 (12,1%) 23 (25,3%) 36 (39,6%) 29 (31,9%) 3 (3,3%)

діяльності на іншу. Наш досвід і практична діяльність 
вказує на те, що цілеспрямоване фізичне тренування є 
ефективним засобом зняття розумової напруженості, 
підвищення розумової працездатності та збереження 
здоров'я в складних умовах студентського життя. 

У навчально-виховному процесі з фізичного вихо-
вання вищих навчальних закладів найбільш доцільно, 
на нашу думку, є реалізація комплексу організаційно-
педагогічних прийомів прилучення студентської мо-
лоді до цінностей фізичної культури, що включає 
фізичну активність; самоконтроль і відновлення пра-
цездатності; корекцію функціонального стану студен-
тів; поліпшення стану психічного здоров'я і зменшен-
ня нервового напруження; підвищення стійкості до 
негативного впливу на здоров'я стресових ситуацій; 
планування бюджетного часу; організація здорової 
життєдіяльності.

Подальші дослідження будуть спрямовані на удо-
сконалення діагностики і корекції працездатності 
студентів в залежності від особливостей навчання у 
вищих навчальних закладах різної професійної спря-
мованості.
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Анотації:
Представлено можливість ви-
користання соматотипу у якості 
критерію формування однорідних 
груп юнаків. Розглянута індивідуа-
лізація змісту фізичної підготовки 
ліцеїстів. Зміст фізичної підготов-
ки узгоджується с особливостями 
морфофункціонального дозріван-
ня та фізичного стану учнів. Запро-
поновано організаційно-методичні 
положення індивідуалізації фізич-
ної підготовки. Вони забезпечують 
учителя чіткім алгоритмом дій у 
реалізації такого підходу до вихо-
вання учнів. Аргументована кіль-
кість занять у навчальному році.

Скавронский А. П. Влияние разного со-
держания физической подготовки на 
показатели физического состояния уча-
щихся военного лицея. Представлена 
возможность использования соматотипа в 
качестве критерия формирования однород-
ных групп юношей. Рассмотрена индиви-
дуализация содержания физической подго-
товки лицеистов. Содержание физической 
подготовки согласовывается с особенно-
стями морфофункционального созревания 
и физического состояния учеников. Пред-
ложены организационно-методические по-
ложения индивидуализации физической 
подготовки. Они обеспечивают учителя 
четком алгоритмом действий в реализации 
такого подхода к воспитанию учеников. Ар-
гументировано количество занятий в учеб-
ном году.

Skavronskiy O.P. Effect of the different 
contents of physical preparation on pa-
rameters of a physical condition of pu-
pils of military liceum. The possibility of 
use somatotypes in the capacity of test of 
formation of the homogeneous groups of 
young men is presented. Personalising of 
the contents of physical preparation of ly-
ceum students is construed. The contents 
of physical preparation is adjusted with 
features of a morphological functional mat-
uration and a physical condition of pupils. 
Organizational - methodical provisions of 
personalising of physical preparation are 
offered. They ensure the teacher precise 
with algorithm of actions in realization of 
such approach to education of pupils. The 
quantity of exercises in educational year is 
argued.

Ключові слова:
військовий, ліцей, юнаки, сомато-
тип, експеримент, змісту, фізич-
на підготовка, фізичний стан. 

военный, лицей, юноши, соматотип, 
эксперимент, содержания, физическая по-
дготовка, физическое состояние.
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types, experiment, contents, physical 
preparation, physical condition.

Вплив різного змісту фізичної підготовки 
на показники фізичного стану 

учнів військового ліцею
Скавронський О. П.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Вступ.1

Важливою умовою ефективності фізичного ви-
ховання в різних типах загальноосвітніх навчальних 
закладів є реалізація диференційованого й індивіду-
ального підходів. Результати досліджень свідчать, 
що одним з високоефективних критеріїв реалізації 
зазначених підходів є соматичний тип конституції, 
оскільки дозволяє формувати однорідні за комплек-
сом показників групи, враховуючи значну кількість 
індивідуальних особливостей людини та залишаю-
чись тривалий час майже незмінним [7].

Аналіз наукової літератури виявив поодинокі до-
слідження [4; 11], що спрямовані на покращення фі-
зичної підготовленості юнаків 15–17 років різних 
соматотипів та які є учнями загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Також спостерігається повна відсутність 
таких досліджень у напрямі підвищення ефективнос-
ті занять для учнів ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою (ЛПВФП). Необхідність спеці-
альних досліджень в останньому випадку зумовлена 
суттєвими розбіжностями в організаційній і, частко-
во, програмній основах фізичного виховання юнаків 
у цих типах загальноосвітніх навчальних закладів: у 
ЛПВФП кількість уроків фізичного виховання в на-
вчальному році вдвічі більша порівняно з масовою 
школою; щоденна ранкова гімнастика, одне в тиждень 
факультативне заняття фізичним вихованням, щонай-
менше двічі в тиждень заняття в спортивних секціях 
– обов’язкові форми фізичного виховання ліцеїстів. 

Зазначене і, передусім неоднакові добові обсяги 
фізичних навантажень, зумовлюють досягнення юна-
ками різного адаптаційного ефекту [8], зміни показ-
ників фізичної підготовленості, загальної фізичної 
працездатності, соматичного здоров’я [3]. Ураховую-

1© Скавронський О. П., 2009

чи суттєві розбіжності в адаптаційному ефекті після 
використання представниками різних соматотипів од-
накових фізичних навантажень [6], розбіжності між 
такими юнаками 15–17 років у прояві більшості фі-
зичних якостей [4; 11], сенситивних періодах розви-
тку цих якостей [5], вивчення особливостей зміни по-
казників фізичного стану юнаків різних соматотипів 
упродовж навчання в ЛПВФП та розроблення для них 
ефективного змісту фізичної підготовки є важливим 
науковим завданням, що потребує вирішення. 

Робота виконується згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.1 «Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізично-
го виховання учнів та студентів» (номер державної 
реєстрації 0107U000771).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – експериментально перевірити 

ефективність різних варіантів змісту індивідуально-
орієнтованої фізичної підготовки учнів військового 
ліцею в процесі їхнього фізичного виховання. 

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження на теоретичному рівні використовували 
метод аналіз, узагальнення, на емпіричному – фор-
муючий педагогічний експеримент, педагогічне тес-
тування, степергометрію, методику експрес-оцінки 
фізичного здоров’я Г. Л. Апанасенко [1], діагностики 
соматотипу Штефко-Островского в модифікації С. 
С. Дарской [2], математико-статистичні методи. Для 
оцінки динаміки фізичних якостей використовували 
батарею з 14 тестів, кожний з яких відповідав встанов-
леним метрологічним вимогам [9; 10]. Досліджувані – 
80 юнаків, з них по 40 – представники торакального 
і м’язового соматотипів. З цих ліцеїстів сформували 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2009

177

чотири експериментальні групи: ТЕ1, ТЕ2 («Т» – то-
ракальний, «Е» – експериментальна, «1», «2» – відпо-
відно перший і другий варіанти розробленого змісту); 
МЕ1, МЕ2 («М» – м’язовий). У контрольних (ТК і МК) 
групах ліцеїсти зазначених соматотипів займалися за 
чинним змістом фізичної підготовки. 

У ході формуючого експерименту перевіря-
ли ефективність двох розроблених варіантів змісту 
індивідуально-орєнтованої і чинного змісту фізичної 
підготовки ліцеїстів у другий рік навчання в ЛПВФП. 
Відмінності між першими і останнім змістом у ліцеїс-
тів однакового соматотипу були мінімальні: 
1) розподіл навчального матеріалу в навчальному 
році – відбувався відповідно з урахуванням уза-
гальнення рекомендацій спеціальної літератури та 
традиційно; 

2) тестування фізичної підготовленості – в позауроч-
ний час у вигляді змагань та під час уроків згідно 
рекомендацій програми; 

3) розподіл обсягів фізичних навантажень у тижне-
вому циклі – з урахуванням даних про формування 
відставленого тренувального ефекту, оптимального 
часу відпочинку та без урахування зазначеного; 

4) вплив на фізичні якості – визначені нами експери-
ментально та чинною програмою фізичного вихо-
вання. 
Щодо відмінностей використаних в експеримен-

тальних групах ліцеїстів однакового соматотипу (ТЕ1 
і ТЕ2, МЕ1 і МЕ2) варіантів змісту, то вони полягали 
тільки в неоднаковому складі фізичних якостей, на 
які здійснювали цілеспрямований вплив на подво-
єних уроках фізичного виховання. Загальний час цих 
уроків, відведений на фізичну підготовку ліцеїстів, у 
дослідних групах був практично однаковий. При ви-
користанні різних за спрямованістю навантажень час 
відпочинку і темп виконання фізичних вправ був різ-
ний. При більшому темпі відпочинок також збільшу-
вали до досягнення ЧСС на рівні 90–100 ск./хв, - тоб-
то до повного відновлення працездатності учнів. 

Результати дослідження
Отримані на початку експерименту дані засвід-

чили однорідність сформованих за статтю, віком, со-
матотипом і показниками фізичного стану дослідних 
груп. Зовсім інші результати отримали наприкінці 
формуючого експерименту. Так, із 14 досліджуваних 
показників фізичної підготовленості використання 
першого варіанту розробленого змісту (ТЕ1) сприяло 
суттєвому покращенню 9 показників, використання 
другого (ТЕ2) і чинного (ТК) змісту – покращенню в 
кожній групі тільки 5, погіршенню – відповідно 1, 4, 4 
та стабільному прояву 5, 5, 5 показників. 

Встановлене співвідношення свідчить про най-
більшу ефективність в покращенні фізичної підготов-
леності ліцеїстів торакального соматотипу першого 
розробленого. Меншу – інших використаних варіан-
тів змісту їхньої фізичної підготовки в другий рік на-
вчання у ЛПВФП. 

Одна з причин виявленого погіршення показників 
зумовлена віковими особливостями розвитку відпо-
відних фізичних якостей ліцеїстів у досліджуваний 
період (із 16 до 17 років), – за винятком вибухової 

сили у метаннях, рухливості у плечових суглобах, 
координації в метаннях на дальність провідною ру-
кою, статичної силової витривалості, для всіх інших 
досліджуваних фізичних якостей цей період є кри-
тичним [5]. У зв’язку з останнім відсутність зміни 
або навіть покращення деяких показників зумовлена 
використанням упродовж навчального року фізичних 
навантажень відповідної спрямованості, що сприяло 
досягненню на кожному занятті термінової адаптації. 
Разом із відсутністю негативного перенесення тре-
нувального ефекту в процесі впливу на інші фізичні 
якості сприяла досягненню таких результатів. Вод-
ночас відсутність впливу на фізичні якості, що зна-
ходяться у сенситивному періоді розвитку, призвела 
до погіршення (статична силова витривалість у ТЕ2) 
чи відсутності зміни (рухливість у плечових суглобах 
– ТК, ТЕ2, координація у метаннях провідною рукою 
– ТЕ2) показників. Підтвердженням цього є отрима-
ні у ТЕ1 дані: використані тут фізичні навантаження 
сприяли значному покращенню зазначених фізичних 
якостей ліцеїстів. 

Для кращого розуміння ефекту впливу реалізо-
ваних варіантів змісту фізичної підготовки провели 
ранжування на основі оцінювання отриманих даних 
із використанням такої кількості балів: суттєве покра-
щення показника – 2 бали, відсутність зміни – 1 бал, 
суттєве погіршення – 0. Результати засвідчили, що у 
ТЕ1 ефективність використаного змісту склала 1,50, у 
ТЕ2 – 1,21, у ТК – 1,07 ум. середнього бала. Найвищим 
ефектом у покращенні якнайбільшої кількості показ-
ників фізичної підготовленості ліцеїстів торакального 
соматотипу відзначався перший, меншим – другий 
розроблений варіант, а найменшим – чинний варіант 
змісту їхньої фізичної підготовки.

Наступний показник фізичного стану – загальна 
фізична працездатність у ліцеїстів торакального со-
матотипу впродовж експерименту відзначався пози-
тивною зміною, але приріст абсолютних і відносних 
значень був неоднаковий: у ТЕ1 збільшення склало 
відповідно 13,9 і 9,6%, у ТЕ2 – 14,6 і 8,6%, у ТК – 10,7 
і 6,3% (р<0,001). Зазначене свідчило про однакову ре-
зультативність використаних варіантів змісту у вирі-
шенні цього завдання в процесі фізичної підготовки. 

Наступний показник фізичного стану - зміна фі-
зичного здоров’я. Для ліцеїстів торакального сомато-
типу він відзначалася таким: у ТЕ1 на 10,0% збільши-
лася кількість високих, на 15,0 – вищих від середньої 
оцінок (р>0,05), що зумовлювалося значним (25,0%) 
зменшенням кількості середніх за відсутності нижчих 
від середньої і низьких оцінок (р<0,05). У ТЕ2 напри-
кінці навчального року кількість ліцеїстів із висо-
ким рівнем фізичного здоров’я збільшилася на 20,0% 
(р<0,05), з вищим від середнього – на 10,0 (р>0,05) 
у зв’язку зі зменшенням на 30,0% кількості середніх 
та відсутності більш низьких оцінок (р<0,05). У ТК 
отримали зовсім інші результати: кількість ліцеїстів 
із високим рівнем фізичного здоров’я зменшилася на 
7,1% (р<0,05), із середнім – на 2,0% у зв’язку з чим 
намітилася тенденція до збільшення кількості ліцеїс-
тів із вищим від середнього рівнем здоров’я – 9,1% 
(р>0,05).
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Дані ранжування свідчили, що ефективність вико-
ристаного у ТЕ1 змісту склала 1,0, ТЕ2 – 2,0, у ТК – 0 
ум. середнього бала. Тобто другий розроблений варі-
ант відзначався найбільшим, перший – дещо меншим, 
чинний – відсутністю позитивного ефекту у вирішен-
ні завдання з покращення фізичного здоров’я ліцеїс-
тів торакального соматотипу. 

Вивчення розбіжностей у прояві кожного показни-
ка ліцеїстів торакального соматотипу наприкінці екс-
перименту виявило таке. Прояв показників фізичної 
підготовленості в кожній дослідній групі відзначався 
особливостями, що полягали в більших значеннях од-
них і менших – других показників порівняно з іншими 
групами. Застосувавши ранжування (найвищий ре-
зультат – 3 бали, суттєво нижчий – 2, найнижчий – 1, 
у випаду відсутності розбіжності результатів у трьох 
групах, у двох групах при значно вищому результа-
ті у третій – 2 бали) встановили, що ефективність 
використаного у ТЕ1 змісту склала 2,5, у ТЕ2 – 1,86, 
ТК – 1,86 ум. середнього бала. Найбільший ефект у 
досягненні найвищих значень показників фізичної 
підготовленості забезпечує перший, значно менший 
– другий розроблений та чинний варіанти змісту фі-
зичної підготовки ліцеїстів торакального соматотипу.

Порівняння абсолютних значень загальної фізич-
ної працездатності ліцеїстів торакального соматотипу 
наприкінці експерименту засвідчило суттєву перевагу 
ТЕ2 над ТЕ1 та її відсутність при порівнянні значень у 
ТЕ1 та ТК, ТЕ2 та ТК. Щодо відносних величин загаль-
ної фізичної працездатності, то тут встановлено дещо 
інші особливості: у ТЕ1 результати були суттєво кращі 
порівняно з отриманими у ТК, але не відрізнялися від 
встановлених у ТЕ2; у свою чергу результати ТК і ТЕ2 
також не відрізнялися між собою. Водночас дані ран-
жування засвідчили, що ефективність використаного 
у ТЕ1 змісту в покращенні фізичної працездатності 
склала 2,5, у ТЕ2 – 2,5, ТК – 2,0 ум. середнього бала. 
Тобто розроблені варіанти були однаково ефективні й 
переважали чинний зміст фізичної підготовки у вирі-
шенні зазначеного завдання. 

Розбіжності у стані фізичного здоров’я ліцеїстів 
досліджуваного соматотипу наприкінці експерименту 
відзначалися таким: кількість високих оцінок у ТЕ1 до-
сягла 20,0%, у ТЕ2 – 30,0%, ТК – тільки 8,1%, вищих 
від середньої – відповідно 45,0, 45,0 та 50,5% у зв’язку 
зі зменшенням середніх оцінок відповідно до 35,0, 25,0 
та 41,4%. Тобто, кількість ліцеїстів з високим рівнем 
фізичного здоров’я у ТЕ1 суттєво не відрізнялася від 
встановленої у ТЕ2, але була значно більша порівняно з 
ТК, хоча при порівнянні останніх суттєвої розбіжнос-
ті між ними не виявлено. Щодо вищого від середнього 
рівня фізичного здоров’я, то кількість таких оцінок у 
дослідних групах була практично однакова. 

Уточнення за даними ранжування виявило, що 
ефективність використаного у ТЕ1 і ТК змісту скла-
ла 2,0, ТЕ2 – 2,5 ум. середнього бала. Тобто найбільш 
ефективним у вирішенні завдання з покращення фі-
зичного здоров’я ліцеїстів торакального соматотипу є 
другий розроблений варіант, дещо менш ефективним 
– перший розроблений та чинний варіанти змісту їх-
ньої фізичної підготовки.

Крім зазначеного, встановили ефективність ви-
користаних варіантів змісту у формуванні фізичної 
готовності ліцеїстів торакального соматотипу до всту-
пу у вищі військові навчальні заклади. Отримані дані 
свідчили, що в бігу на 100 м результати 75,0% ліцеїс-
тів ТЕ1 відповідали найвищій, інших 25,0% – серед-
ній оцінці, ТК – відповідно 55,6 і 44,6%, ТЕ2 – 45,0 і 
55,0%. У підтягуванні на високій перекладині отри-
мали аналогічну тенденцію розподілу результатів, але 
з такими особливостями: у ТЕ1 кількість високих оці-
нок склала 60,0%, середніх – 40,0%, у ТК – відповідно 
50,5 і 49,5%, ТЕ2 – 50,0 і 40,0%, а результати 10,0% 
ліцеїстів відповідали низькій оцінці. Дещо іншими 
були результати в кросі 3000 м: у ТЕ1 час подолання 
дистанції в 50,0% ліцеїстів відповідав високій, 15,0% 
– середній, 35,0% – низькій оцінці; у ТЕ2 таких було 
відповідно 40,0, 25,0 і 35,0%, ТК – 40,4, 19,2 і 40,4%.

Отримані дані засвідчили вищу ефективність пер-
шого, меншу – другого розробленого і чинного варіан-
тів змісту фізичної підготовки ліцеїстів торакального 
соматотипу в успішному виконанні ними встановле-
них для абітурієнтів вищих військових навчальних за-
кладів нормативних вимог.

Узагальнення результатів ранжування, що відобра-
жали ефективність вирішення завдання з покращення 
показників фізичної підготовленості, загальної фізичної 
працездатності, фізичного здоров’я, успішного вико-
нання встановлених для абітурієнтів вищих військових 
навчальних закладів нормативних вимог, представлено 
в таблиці 1. Як видно, найефективнішим в аспекті ви-
рішення комплексу цих завдань є перший розроблений 
варіант змісту фізичної підготовки ліцеїстів торакаль-
ного соматотипу. Тобто пріоритет полягав у покращен-
ні їхньої фізичної підготовленості Менш ефективним 
виявився інший розроблений варіант, зміст якого спря-
мовувався на покращення фізичного здоров’я в процесі 
фізичної підготовки. Найменш ефективним – чинний 
варіант, що не враховував зумовлені соматотипом осо-
бливості прояву, динаміки, взаємозв’язків показників 
фізичного стану і тільки частково застосовував розро-
блені нами організаційно-методичні положення й педа-
гогічні умови їх ефективної реалізації.

Порівняння отриманих в експерименті даних лі-
цеїстів м’язового соматотипу призвело до схожих із 
вищезазначеними висновків (див. табл. 1). 

Висновки 
Використання соматотипу як критерію формування 1. 
однорідних груп юнаків ефективніше у вирішенні 
завдань із покращення їхнього фізичного стану 
порівняно з рекомендованим програмою фізичного 
виховання рівнем фізичної підготовленості, 
фізичного здоров’я. Критерій враховує в комплексі 
особливості розвитку і прояву фізичних якостей, 
зміни фізичного здоров’я, взаємозв’язків між 
їх зміною у певний період навчання. Фактично 
сприяє ефективній індивідуалізації змісту фізичної 
підготовки ліцеїстів в аспекті його узгодження з 
особливостями їхнього морфофункціонального 
дозрівання та фізичного стану. 
Урахування зазначеного та умов досягнення 2. 
адаптаційного ефекту в покращенні фізичних 
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якостей і пов’язаних із реалізацією запропо-
нованих організаційно-методичних положень 
індивідуалізації фізичної підготовки, забезпечують 
учителя чіткім алгоритмом дій у реалізації такого 
підходу до ліцеїстів. Використання зазначеного в 
процесі фізичного виховання – значне покращення 
більшості показників їхнього фізичного стану.
Найефективнішим у покращенні показників фізичного 3. 
стану ліцеїстів є зміст фізичної підготовки. Його 
спрямованість визначається зумовленими сомато-
типами і особливостями зміни показників фізичної 
підготовленості, а також взаємозв’язків останніх на пев-
ному етапі навчання. Кількість таких занять у навчаль-
ному році планується з урахуванням структури зміни 
фізичної підготовленості. Спостерігається покращення 
на перших десяти заняттях функціональних можливо-
стей організму і на кожному з них – гнучкості.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на 

розробку модельних показників фізичної підготовле-
ності юнаків різних соматотипів на етапах навчання у 
військовому ліцеї. 

Література:
Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. 1. 
А. Попова. –– Ростов н/Д. : Феникс, 2000. –– 248 с.
Дарская С. С. Техника определения типов конституции у детей и 2. 
подростков / С. С. Дарская // Оценка типов конституции у детей 
и подростков. –– М., 1975. –– С. 45––54.

Таблиця 1
Ефективність реалізованих у формуючому експерименті варіантів фізичної підготовки 

ліцеїстів досліджуваних соматотипів

Система 
оцінювання

Група Критерій ефективності та кількість показників, що його характе-
ризують

1 / (14) 2 / (2) 3 / (2) 4 / (14) 5 / (2) 6 / (2) 7 / (9)
Торакальний соматотип 

Середній бал 
(У / к-ть показників) ТЕ1 

(n=20) 
1,5 2,0 1,0 2,5 2,5 2,0 –

Ранг за шкалою порядку І І ІІ І І ІІ І
Середній бал 
(У / к-ть показників) ТЕ2 

(n=20)
1,21 2,0 2,0 1,86 2,5 2,5 –

Ранг за шкалою порядку ІІ І І ІІ І І ІІ
Середній бал 
(У / к-ть показників) ТК 

( n=99)
1,07 2,0 0 1,86 2,0 2,0 –

Ранг за шкалою порядку ІІІ І ІІІ ІІ ІІ ІІ ІІ
Ранг за узагальненими дани-
ми (кількість І місць) ТЕ1 – І, ТЕ2 – ІІ, ТК – ІІІ

М’язовий соматотип 
Середній бал 
(У / к-ть показників) МЕ1 

(n=20) 
1,36 2,0 1,0 2,64 3,0 2,0 –

Ранг за шкалою порядку І І ІІ І І ІІ І
Середній бал 
(У / к-ть показників) МЕ2 

(n=20)
1,36 2,0 2,0 2,21 2,0 2,5 –

Ранг за шкалою порядку І І І ІІ ІІ І ІІ
Середній бал 
(У / к-ть показників) МК 

( n=84)
1,0 2,0 0 2,07 1,0 1,5 –

Ранг за шкалою порядку ІІ І ІІІ ІІІ ІІІ ІІІ ІІ
Ранг за узагальненими дани-
ми  (кількість І місць) МЕ1 – І, МЕ2 – ІІ, МК – ІІІ
Примітка. Позначено критерії ефективності: 1 – кількість показників фізичної підготовленості, що впродовж експери-

менту суттєво  покращилися, погіршилися, не змінилися; 2 – тенденція зміни показників загальної фізичної працездатності; 
3 – тенденція  зміни фізичного здоров’я; 4 – величини прояву показників фізичної підготовленості наприкінці експерименту; 
5 – величини  прояву показників загальної фізичної працездатності наприкінці експерименту; 6 – стан фізичного здоров’я 
наприкінці  експерименту; 7 – кількість ліцеїстів з високими, середніми, низькими результатами в тестах фізичної підготов-
леності для  абітурієнтів вищих військових навчальних закладів.
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Анотації:
Вивчалась проблема підвищення 
рівня аеробної та анаеробної про-
дуктивності організму лижників-
гонщиків. Розглянуто основні 
механізми енергозабезпечення 
змагальної діяльності на різних дис-
танціях. Доведено, що застосування 
безперервного методу тренування 
лижників-гонщиків сприяє підви-
щенню аеробної продуктивності ор-
ганізму, а потужність анаеробного 
алактатного та анаеробного лактат-
ного механізмів збільшується при 
виконанні короткочасних високоін-
тенсивних навантажень. Виявлено 
переваги тренувань у змішаному 
(аеробно-анаеробному) режимі 
енергозабезпечення щодо впливу 
на показники аеробної та анаероб-
ної продуктивності, специфічної для 
змагальної діяльності в лижних гон-
ках.

Скиба О. А. Физиологические механизмы 
совершенствования аэробной и анаэ-
робной производительности организма 
лыжников-гонщиков. Изучалась проблема 
повышения уровня аэробной и анаэробной 
производительности организма лыжников-
гонщиков. Рассмотрены основные механиз-
мы энергообеспечения соревновательной 
деятельности на разных дистанциях. Дока-
зано, что применение непрерывного метода 
тренировки лыжников-гонщиков способству-
ет повышению аэробной производитель-
ности организма, а мощность анаэробного 
алактатного и анаэробного лактатного ме-
ханизмов увеличивается при выполнении 
кратковременных высокоинтенсивных на-
грузок. Определены преимущества трени-
ровок в смешанном (аэробно-анаэробном) 
режиме энергообеспечения на показатели 
аэробной и анаэробной производительно-
сти, специфической для соревновательной 
деятельности в лыжных гонках.

Skiba O.O. Physiological mecha-
nisms of perfection of aerobic and 
anaerobic productivity organisms 
of ski-racers. Here is studying a prob-
lem of raising the level of aerobic and 
anaerobic productivity of organisms of 
ski-racers. The main mechanisms of 
energetic supply competition activity on 
different distances are considered. The 
using of continuous method of training 
of ski-racers gives a rising of aerobic 
productivity of organism, and the power 
of anaerobic alactate and anaerobic 
lactate  mechanisms increasing when 
are doing short-term high-intensive 
loads is proved. Also advantages train-
ing in mixed (aerobic-anaerobic) regi-
men of energetic supply considering 
the infl uence on indicators of aerobic 
and anaerobic productivity, specifi c for 
competition activity in ski-racing. 

Ключові слова:
аеробна, анаеробна, продуктив-
ність, лижники-гонщики, механізми 
енергозабезпечення, тренування, 
режими.

аэробная, анаэробная, производитель-
ность, лыжники-гонщики, механизмы 
энергообеспечения, тренировка, режимы. 

aerobic, anaerobic, productivity, ski-
racers, mechanisms of energetic sup-
ply, training, regimens.

Фізіологічні механізми вдосконалення 
аеробної та анаеробної продуктивності організму 

лижників-гонщиків
Скиба О. О.

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Інститут фізичної культури

Вступ.1

Вивчення адаптивних можливостей організму 
спортсмена з метою подальшого підвищення спор-
тивної майстерності, розширення функціональних ре-
зервів і збереження здоров'я є актуальною проблемою 
багаторічного спортивного тренування (Ю. В. Верхо-
шанський, 1998; В. К. Бальсевич, 2001; Ю. В Лінде, 
2002). А найважливішим фактором, що його визначає, 
є аеробна продуктивність організму. Однак суттєву 
роль у формуванні фізичного здоров’я відіграють не 
лише аеробні, але й анаеробні можливості організ-
му (И. В. Аулик, 1990; А. Дяченко, 2001; T. Kostka et 
al.,1997). Виходячи з цього, для покращення фізично-
го стану, а отже, й для приросту спортивних результа-
тів, необхідно вдосконалювати як аеробну, так і анае-
робну продуктивність організму. 

Цілеспрямоване вдосконалення аеробної та ана-
еробної продуктивності можна здійснювати за до-
помогою різних режимів фізичних тренувань (Л. В. 
Волков, 1997; Ю. О. Лянной, А. І. Кравченко, 2000; 
Ю. М. Фурман, 2003; С. Г. Приймак, 2004). Проте 
проблему вдосконалення аеробної та анаеробної про-
дуктивності організму фізичними вправами не можна 
вважати вирішеною. Дотепер залишається спірним та 
недостатньо дослідженим питання регламентації фі-
зичних навантажень в залежності від функціональної 
готовності організму до їх виконання та рівня розви-
тку адаптивних механізмів спортсмена [1].

У наукових джерелах недостатньо висвітлено пи-
тання про особливості впливу різних режимів трену-
вань на аеробну та анаеробну продуктивність орга-

1 © Скиба О. О., 2009

нізму, кардіореспіраторну систему та систему крові 
лижників-гонщиків. Актуальною залишається про-
блема розробки тренувальних програм, які б стиму-
лювали розвиток не лише аеробної, але й анаеробної 
лактатної продуктивності [5].

Робота виконана за планом НДР Сумського держав-
ного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.

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

аналіз фізіологічних механізмів вдосконалення аероб-
ної та анаеробної продуктивності організму лижників-
гонщиків.

Результати дослідження.
Основним фактором, що визначає фізичну працез-

датність лижника-гонщика під час змагань, являється 
його енергетичний потенціал, так як за кількістю пра-
цюючих м’язів лижні гонки відносяться до глобальної 
роботи великої та помірної потужності. Енергетич-
ний потенціал визначають три енергетичні системи 
− окисно-відновна (аеробна), фосфатна і лактацидна 
(анаеробні).

В лижних гонках робота виконується переважно в 
зоні аеробного енергозабезпечення, однак пересічний 
рельєф змагальних дистанцій висуває великі вимоги до 
анаеробного механізму енергозабезпечення організму.

З табл. 1 видно, що зі збільшенням довжини зма-
гальної дистанції, найбільш вигідним для лижника-
гонщика є аеробний механізм енергозабезпечення [4].

В основі підвищення аеробної продуктивності 
організму, лежать біохімічні, морфологічні і функці-
ональні перебудови в тих функціональних системах 
організму, які визначають аеробні можливості. 
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Аеробна продуктивність лижників-гонщиків за-
лежить від адаптаційних змін потужності та ємності 
аеробного механізму енергозабезпечення м’язової 
діяльності. Раціональний перебіг адаптації аеробної 
системи енергозабезпечення проявляється в економіч-
ності реакцій в умовах відносного спокою та під час 
субмаксимальних і максимальних навантажень [6].

У процесі проведення тренувальної роботи, спря-
мованої на підвищення рівня аеробної продуктивнос-
ті організму спортсменів, використовується інтер-
вальний та безперервний методи роботи в режимах 
рівномірного та перемінного виконання тренувальних 
навантажень. При використанні інтервального мето-
ду необхідно керуватися основними принципами, які 
ґрунтуються на фізіологічному підході:
тривалість виконання окремих вправ не повинна пе-• 
ревищувати 1−2 хвилини;
тривалість пауз відпочинку повинна знаходитись у • 
межах 45−90 секунд;
визначаючи інтенсивність роботи при виконанні • 
вправ, необхідно враховувати, що частота серцевих 
скорочень (ЧСС) при цьому повинна бути в межах 
170-180 скорочень·хв-1 у кінці виконання роботи і 
120−130 скорочень·хв-1 наприкінці пауз відпочинку.
Інтервальне тренування, в основному, спрямоване 

на підвищення функціональних можливостей серця, 
від якого значною мірою залежить рівень аеробної 
продуктивності. Поряд із цим його застосування роз-
виває також спроможність організму спортсмена і до 
інтенсивної утилізації кисню тканинами, сприятливо 
позначається і на рівні гліколітичної анаеробної про-
дуктивності.

Застосування при підготовці лижників-гонщиків 
безперервного методу сприяє удосконаленню прак-
тично всіх основних властивостей організму, які  за-
безпечують надходження, транспорт та утилізацію 
кисню. Така тривала робота виконується при ЧСС у 
межах від 145 до 175 скорочень·хв-1 (до рівня порогу 
анаеробного обміну), що є дуже ефективним і для під-
вищення функціональних можливостей самого серця.

Підвищення рівня анаеробної потужності про-
водиться при виконанні роботи, спрямованої на удо-
сконалення анаеробного алактатного та анаеробного 
лактатного механізмів енергозабезпечення працездат-
ності спортсменів з урахуванням тривалості змагаль-
ної діяльності лижників-гонщиків [3].

Потужність анаеробного алактатного механізму 
збільшується при виконанні короткочасних високо-
інтенсивних вправ. Тривалість виконання вправ ана-
еробної алактатної спрямованості може складати від 
5−10 до 30−90 секунд, а тривалість інтервалів відпо-
чинку між виконанням окремих вправ залежить від 
тривалості кожної вправи, рівня розвитку алактатних 
анаеробних можливостей спортсмена, спроможності 
до відновлення.

Підвищення потужності анаеробного лактатного 
механізму енергозабезпечення пов'язане з викорис-
танням широкої варіативності тривалості вправ, три-
валістю пауз відпочинку між ними та між їх серіями. 
Тривалість виконання вправ при цьому може складати 
від 30−90 секунд до 2−4 хвилин з паузами відпочинку 
від 30−120 секунд і до 1−6 хвилин. Кількість таких 
вправ у кожній серії може складати 4−6, а самих серій 
може бути 3−5. Ефективним буде такий режим робо-
ти, при виконанні якої ЧСС буде зростати до 175−185 
скорочень·хв-1, а у процесі відновлення знижуватися 
до 120 – 130 скорочень·хв-1 [3].

Результати численних досліджень кваліфікованих 
лижників-гонщиків свідчать про те, що навіть високий 
рівень аеробних та анаеробних можливостей організ-
му ще не може повною мірою забезпечити досягнення 
високих результатів в умовах змагальної діяльності. 
Про це свідчить той факт, що спортсмени, які мають їх 
високий рівень, не завжди перевершують за спортив-
ними результатами тих спортсменів, у яких спостері-
гається менш виражений рівень їх розвитку. Основна 
причина такого положення полягає в тому, що поряд 
із високим рівнем розвитку аеробних та анаеробних 
можливостей організму важлива роль у прояві спор-
тивної працездатності в умовах змагальної діяльності 
належить також і чинникам реалізації функціональ-
них можливостей організму спортсменів. До них на-
лежать такі як стійкість функціональних проявів орга-
нізму, їх рухливість, економічність і спроможність до 
реалізації функціонального потенціалу [2].

Підвищення анаеробної лактатної продуктивності 
можливе лише при застосуванні тренувань змішано-
го режиму енергозабезпечення. Величина приросту 
показників анаеробної лактатної продуктивності за-
лежить від ступеня активізації анаеробних метаболіч-
них процесів, а також величини внутрішнього об’єму 
навантаження.

Таблиця 1. 
Механізми енергозабезпечення

Механізм 
енергозабезпечення Джерела АТФ Характер ресин-

тезу АТФ Дистанція і швидкість

Креатинфосфатний Запаси АТФ и КФ у м’язах  Анаеробний 50-60м – швидкість макси-
мальна

Гліколітичний

Розчеплення глюкози і 
глікогену(супроводжується на-
копиченням молочної кислоти і 
утворенням кисневого боргу)

Анаеробний 300,500,800,1000м- 
швидкість максимальна

Аеробний Окиснення глюкози, жирних 
кислот, частково амінокислот Аеробний

1500,2000,3000,5000м, 
10км, 15км, 30км, 50км – 

швидкість помірна
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Слід зазначити, що існують статеві особливості 
корекції аеробної та анаеробної продуктивності орга-
нізму навантаженнями аеробної та анаеробної спря-
мованості. Унаслідок тренувань в аеробному режимі 
енергозабезпечення в осіб жіночої статі відбувається 
більший приріст показників аеробної продуктивності, 
ніж у представників чоловічої статі. Навантаження, 
які активно стимулюють анаеробні метаболічні про-
цеси, ефективніше впливають на анаеробну лактатну 
продуктивність осіб чоловічої статі. Зростання аероб-
ної продуктивності організму під впливом тренувань 
відбувається раніше, ніж анаеробної лактатної про-
дуктивності. Тривалість збереження кумулятивного 
аеробного й анаеробного лактатного тренувального 
ефекту після припинення занять становить від 8 до 16 
тижнів [5].

Висновки.
1. Застосування безперервного методу тренування 
лижників-гонщиків сприяє підвищенню аеробної 
продуктивності організму та удосконаленню прак-
тично всіх основних властивостей організму, які за-
безпечують надходження, транспорт та утилізацію 
кисню.

2. Підвищення анаеробної лактатної продуктивності 
можливе лише при застосуванні короткочасних 
високоінтенсивних вправ.

3. Виявлено переваги тренувань у змішаному (аеробно-
анаеробному) режимі енергозабезпечення порівняно 
з тренуваннями в аеробному режимі щодо впливу на 
показники аеробної та анаеробної продуктивності, 
які є визначальними для досягнення високих спор-
тивних результатів в лижних гонках.

4. Основними показниками функціонального ста-
ну організму лижника-гонщика є: економічність, 
потужність функціональних систем та ефективність 
потенційних можливостей.
Подальші дослідження передбачається провести 

у напрямку вивчення ефективності впливу тренувань 
різної метаболічної потужності на аеробну та анаероб-
ну продуктивність організму лижників-гонщиків для 
розробки нових тренувальних програм, які б сприяли 
покращенню спортивного результату.
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Оцінювання ефективності виконання 
захисних дій юними футболістами 14 років

Степаненко В.М.
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Анотації:
Визначено інформативності окре-
мих морфофункціональних та пси-
хофізіологічних параметрів. Мета 
- оцінювання ефективності захис-
них дій юних футболістів та обґрун-
тування їх використання в системі 
контролю за тактичною підготовле-
ністю гравців. Розроблені критерії 
оцінок. Вони придатні для кількісної 
оцінки інтегрального коефіцієнту 
ефективності захисних дій, морфо-
функціонального і психофізіологіч-
ного розвитку організму спортсме-
нів. Побудовані моделі множинної 
регресії дають можливість кількісно 
визначати рівень оволодіння юни-
ми футболістами захисними так-
тичними діями.

Степаненко В.М.  Оценка эффектив-
ности выполнения оборонительных 
действий юными футболистами 14 лет. 
Определена информативность отдельных 
морфофункциональных и психофизиоло-
гических параметров. Цель - оценивание 
эффективности защитных действий юных 
футболистов и обоснование их использо-
вание в системе контроля за тактической 
подготовленностью игроков. Разработа-
ны критерии оценок. Они пригодны для 
количественной оценки интегрального 
коэффициента эффективности защитных 
действий, морфофункционального и пси-
хофизиологического развития организма 
спортсменов. Построенные модели мно-
жественной регрессии дают возможность 
количественно определять уровень овла-
дения юными футболистами защитными 
тактическими действиями.

Stepanenko V.M. The peculiarities of 
formation effective execution of pro-
tective tactical actions of the young’s 
footballers 14 years old. It is defi ned in-
forming separate morphological functional 
and psychophysiological parameters. The 
purpose - an estimation of effi ciency of 
protective actions of juvenile football play-
ers and a justifi cation their use in a moni-
toring system behind tactical readiness of 
players. Tests of estimations are devel-
oped. They are suitable for a quantitative 
assessment of integrated effectiveness 
ratio of protective actions, morphological 
functional and psychophysiological de-
velopment of an organism of sportsmen. 
Constructed models of a multiple regres-
sion enable quantitatively to defi ne a level 
of mastering by juvenile football players 
protective tactical actions.

Ключові слова:
футбол, морфофункціональний, 
особливості, психофізіологічний, 
захисні дії.

футбол, морфофункциональные, осо-
бенности, психофизиологические, 
оборонительные действия.

football, morphofunctional, psychophysi-
ological, features, protective action.

Вступ. 1

Питання дослідження особливостей змагальної 
діяльності та факторів, що визначають її ефективність, 
найбільш глибоко вивчені на прикладі атакуючих дій як 
висококваліфікованих, так і юних футболістів (1, 3, 8).

Напрямки, що стосуються захисних дій та факторів, 
що обумовлюють їх ефективність у юних футболістів, 
не висвітлені належним чином, хоч, і очевидно, 
що через відмінності морфофункціональних та 
психофізіологічних можливостей, вони можуть значно 
відрізнятися від показників дорослих спортсменів. 

Багато авторів (3, 5, 6, 8) відмічають великий 
вплив на ефективність виконання тактичних дій 
юних футболістів психофізіологічних особливостей 
(оперативного мислення, швидкості прийняття 
рішення, об’єму поля зору, швидкості реакції на 
рухомий об’єкт, врівноваженості психіки, рухливості 
нервових процесів, об’єму та переключення уваги, 
здібностей до зміни рішень в необхідний момент тощо). 
Але у зв’язку з тим, що важливість психофізіологічних 
особливостей у відмічених дослідженнях визначалась 
в основному по відношенню до атакуючих дій, 
з’являється необхідність у спеціальних дослідженнях 
спрямованих на визначення специфічних 
психофізіологічних особливостей, що обумовлюють 
ефективність виконання захисних функцій.

Поряд із цим відмічається, що ефективність 
захисних дій кваліфікованих футболістів залежить 
також від морфологічних особливостей гравців 
(довжини тіла, довжини нижніх кінцівок, маси тіла, 
обхвату стегна, маси нижньої кінцівки та стегна) (9). В 
той же час в доступній нам літературі ми не знайшли 
даних про ступінь впливу вказаних особливостей 
на ефективність виконання захисних дій у юних 
футболістів.
1 © Степаненко В.М., 2009

Аналіз науково-методичної літератури (1, 6, 8) 
дав нам можливість стверджувати про відсутність у 
вітчизняній та доступній нам іноземній літературі 
відомостей про ступінь та характер впливу 
морфофункціональних та психофізіологічних 
особливостей юних футболістів на ефективність 
виконання ними захисних тактичних дій.

Робота виконана за планом науково-дослідної 
роботи ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у визначенні морфо-

функціональних та психофізіологічних особливостей, 
що обумовлюють ефективність захисних тактичних 
дій і на цій основі – вдосконалення процесу підготов-
ки юних футболістів 14 років.

 Методи та організація дослідження. Для досяг-
нення цілей були використані наступні методи дослі-
джень: аналіз літературних джерел та досвіду передової 
практики, педагогічне спостереження, педагогічне тес-
тування, морфофункціональні методики (визначення 
аеробних, анаеробних можливостей, антропометрія), 
рефлексометрія, методи математичної статистики. 

У ході першого етапу дослідження основна увага 
була приділена вивченню стану питання по даній про-
блемі у науково-методичній літературі, обґрунтований 
підбір методів та розроблена технологія проведення 
тестування. На другому етапі був проведений констату-
ючий експеримент по визначенню морфофукціональ-
ної та психофізіологічної обумовленості ефективності 
захисних тактичних дій юних футболістів 14 років.

В дослідженні приймали участь юні футболісти 14 
років, що займаються на відділенні футболу НВК с. 
Щасливе, Бориспільського району. Загальна кількість 
юних спортсменів, які взяли участь у дослідженнях, 
склала 19 чоловік.
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Результати досліджень. 
Основним завданням досліджень стало визначен-

ня інформативності окремих морфофункціональних 
та психофізіологічних параметрів з метою оцінюван-
ня ефективності захисних дій юних футболістів та об-
ґрунтування їх використання в системі контролю за 
тактичною підготовленістю гравців.

В результаті проведеного дослідження, нами було 
розроблено систему оцінювання рівня морфофункці-
онального та психофізіологічного розвитку і ефектив-
ності захисних тактичних дій футболістів 14-ти років.

Аналіз літератури та результати досліджень свід-
чать про те, що змагальна діяльність футболістів 
проходить за умов постійних змін техніко-тактичних 
ситуацій, при значному дефіциту часу та необхіднос-
ті терміново приймати рішення в складних умовах 
(протидії з боку суперника). На фоні значної напру-
ги спортсмену доводиться переробляти інформацію, 
програмувати дії, приймати рішення. Тому значне 
місце в критеріях оцінки характеристик відводиться 
морфофункціональним та психофізіологічним осо-
бливостям розвитку організму хлопчиків-підлітків.

За результатами констатуючого експерименту 
встановлено, що з великої кількості контрольних по-
казників тільки 7 мають істотний вплив на ефектив-
ність виконання захисних дій в умовах змагальної ді-
яльності футболістів 14-ти років.

Отримані результати дали можливість створити 
шкалу оцінювання, яка може використовуватись при 
контролі, визначенні амплуа та комплектуванні ігро-
вих ліній в процесі підготовки футболістів 14-ти ро-
ків. Оцінка визначених характеристик проводилась за 
спеціальною шкалою згідно з якою за середній рівень 
вияву того чи іншого показника приймалось середнє 

його значення (2). Рівень «вище середнього» та «ниж-
че середнього» визначався за формулою X+0,5σ  або 
X-0,5σ , низький або високий – за формулою X+1,5σ  
та X-1,5σ відповідно. Високими вважались результа-
ти, що перевищують середній результат групи (табл. 
1, 2).

Визначення відповідного фактичного рівня морфо-
функціональних та психофізіологічних характеристик, 
а також інтегрального коефіцієнту ефективності за-
хисних дій дає можливість формувати збірні команди 
з футболу для участі у змаганнях різного рівня, а також 
здійснювати відбір спортсменів з метою комплектуван-
ня ігрових ліній та визначення основного складу на кон-
кретну гру. Окрім того запропонована система оцінок 
може бути інформативною основою для об’єктивного 
контролю за рівнем розвитку особливостей, що обу-
мовлюють ефективність виконання захисних дій в умо-
вах змагальної діяльності футболістів 14 років.

Необхідно відмітити, що не у всіх випробовува-
них футболістів зафіксовані необхідні результати. 
Одні спортсмени демонстрували високі показники з 
окремих (декількох) характеристик, і тільки одиниці 
демонстрували оптимальне поєднання морфофункці-
ональних і психофізіологічних особливостей та інте-
грального коефіцієнту ефективності захисних дій.

Відмічене співвідношення особливостей впливає 
на рівень інтегральних коефіцієнтів ефективності за-
хисних дій та, у кінцевому результаті, багато в чому 
визначає успішність виступу у змаганнях.

Розбалансування морфофункціональних та пси-
хофізіологічних особливостей розвитку організму та 
інтегрального коефіцієнту ефективності захисних дій 
з критеріями оцінювання виділених характеристик є 

Таблиця 1
Критерії оцінювання морфофункціональних та психофізіологічних особливостей розвитку організму 

спортсменів 14 років відділення футболу навчально-виховного комплексу с. Щасливе (n=19)

№ Показники, одиниці 
вимірювання

Бали
1

низький

2
нижче серед-

нього

3
середній

4
вище серед-

нього

5
високий

1

Індекс зниження 
абсолютної анаеробної 
фосфагенної потужності, 
у.о.

>12,7 12,6 – 8,6 8,5 – 4,5 4,4 – 0,4 О,3<

2 Латентний період складної 
реакції, мс. >457,7 457,6 – 398,9 398,8 – 340,2 340,1 – 281,3 281,2<

3
Період упередження у 
тесті реакції на рухомий 
об’єкт (режим 1), мс.

>201,4 201,3 – 166,2 166,1 – 131,2 131,1 – 96,1 96<

4

Відношення періоду 
упередження до періоду 
запізнювання у тесті 
реакції на рухомий об’єкт 
(режим 1), у.о.

>2,5 2,4 - 2 1,9 – 1,7 1,6 – 1,3 1,2<

5 Гострота та швидкість 
зорових сприймань, мс. >854,3 854,2 – 722,9 722,8 – 591,7 591,6 – 460,4 460,3<

6 Відносна анаеробна фос-
фагенна потужність, Вт/кг. <11,4 11,5 – 12,4 12,5 – 13,3 13,4 – 14,3 14,4>

7 Анаеробна потужність 
(51-60 с. роботи), Вт. <477,7 477,8 – 604,7 604,8 – 731,7 731,8 – 858,7 858,8>
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Таблиця 2
Оцінювання інтегрального коефіцієнту ефективності захисних дій спортсменів 14 років відділення футболу 

навчально-виховного комплексу с. Щасливе (n=19)

Вік, років

Бали
1

низький

2
нижче серед-

нього

3
середній

4
вище серед-

нього

5
високий

14 <5,1 5,2 – 7,4 7,3 – 9,7 9,8 – 12 12,1>

Таблиця 3
Результати множинного регресійного аналізу інтегрального коефіцієнту ефективності захисних дій 
футболістів 14-ти років з морфофункціональними та психофізіологічними характеристиками

Вільний член
Коефіцієнти регресії

R
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7

11,47 -0,13 -0,01 -0,07 -0,11 -0,0006 0,44 0,0003 0,92

Незалежні 
перемінні Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7

Таблиця 4
Показники, що ввійшли до рівняння регресії футболістів 14 років

Незалежні 
перемінні Показники

Х1 Індекс зниження абсолютної анаеробної фосфагенної потужності
Х2 Латентний період складної реакції (середній)
Х3 Період упередження у режимі 1 (середній)
Х4 Відношення періоду упередження до періоду запізнювання у режимі 1 (середній)
Х5 Гострота та швидкість зорових сприймань (середній)
Х6 Відносна анаеробна фосфагенна потужність
Х7 Анаеробна потужність (1-10с роботи)

основою індивідуалізації підготовки та корекції недо-
ліків у розвитку організму спортсменів, в процесі їх 
підготовки.

Для подальшого вивчення особливостей, що фор-
мують ефективне ведення захисних дій юними футбо-
лістами були побудовані моделі множинної регресії.

Загальний вид розрахованих регресійних моделей 
виглядає наступним чином:

 Y = a0 + K1X1 + K2X2 … + KnXn,

де Y – інтегральний коефіцієнт ефективності захис-
них дій;

a0 – вільний член;
K1-Kn – коефіцієнти регресії;
X1-Xn – незалежні змінні.
Основними показниками, що визначають ефек-

тивне виконання захисних дій юними футболістами 
14-ти років, згідно результатів наших досліджень, є 
відносна анаеробна фосфагенна потужність, індекс 
зниження анаеробної потужності та відношення пері-
оду упередження до періоду запізнювання у тесті ре-
акції на рухомий об’єкт (режим 1). (табл. 3, 4).

До рівняння регресії також увійшли показники 
латентного періоду складної реакції (середній), пері-
оду упередження (у тесті реакції на рухомий об’єкт 

(режим 1)), гостроти та швидкості зорових сприймань 
(середній показник) та потужність останніх 10с робо-
ти у 60-ти секундному стрибковому тесті

Внесення отриманих результатів у формулу рів-
няння регресії дає можливість кількісно точно визна-
чити рівень оволодіння юними футболістами захис-
ними тактичними діями.

Наприклад, юний футболіст у 14 років, має на-
ступні показники: Індекс зниження абсолютної анае-
робної фосфагенної потужності Х1=0,2 у.о., латентний 
період складної реакції (середній) Х2=273,1 мс, період 
упередження у тесті реакції на рухомий об’єкт (ре-
жим 1) Х3=95 мс, відношення періоду упередження 
до періоду запізнювання у режимі 1 (середній) Х4=1.1 
у.о., гострота та швидкість зорових сприймань (серед-
ній) Х5=455,2 мс, відносна анаеробна фосфагенна по-
тужність Х6=14,5 Вт/кг, анаеробна потужність (1-10с 
роботи) Х7=875,1 Вт - демонструє інтегральний КЕ 
захисних дій, що дорівнює 8,31 у.о. Отриманий ним 
результат свідчить про те, що оволодіння захисними 
тактичними діями цього спортсмена у даний період 
знаходиться на середньому рівні (дивись табл. 2).

Окрім того, визначення інтегрального коефіцієн-
ту ефективності захисних дій з використанням даних 
рівнянь регресії дає можливість прогнозувати цей ре-
зультат у різні вікові періоди.
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Висновки.
1. Для кількісної оцінки інтегрального коефіцієнту 
ефективності захисних дій та морфофункціонального 
і психофізіологічного розвитку організму розроблені 
критерії оцінок. Встановлено, що подібна оцінка 
рівня розвитку організму футболістів та їх спор-
тивних результатів дозволяє об’єктивно оцінювати 
потенційні резервні можливості юних спортсменів 
для прогнозування ефективного виконання захис-
них дій у процесі змагальної діяльності.

2. Побудовані нами моделі множинної регресії да-
ють можливість кількісно точно визначити рівень 
оволодіння юними футболістами захисними тактич-
ними діями. Окрім того, визначення інтегрального 
коефіцієнту ефективності захисних дій з викори-
станням даних рівнянь регресії дає можливість про-
гнозувати цей результат у різні вікові періоди.
Подальші дослідження будуть спрямовані на роз-

робку засобів навчання захисним тактичним діям та 
експериментальне обґрунтування їх застосування з 
метою вдосконалення процесу тактичної підготовки 
юних футболістів.
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Анотації:
Актуалізовано проблему громадян-
ськості особистості в українському 
суспільстві. Аргументовано необ-
хідність вирішення проблеми су-
часного громадянського виховання 
особистості з урахуванням надбань 
європейської класичної думки. Ана-
лізується виникнення ідеї грома-
дянства у прадавні часи людства. 
Висвітлено погляди європейських 
мислителів щодо громадянських 
ідеалів і шляхів виховання грома-
дянина. Схарактеризовано сутність 
„суспільної угоди”. Запропоновано 
ідею створення соціально-виховного 
простору у вигляді „громадянського 
вектору розвитку особистості”.

Ткачов С.И. Идеалы и пути воспитания 
гражданина в контексте европейской 
мысли: историко-педагогический аспект. 
Актуализирована проблема гражданствен-
ности личности в украинском обществе. 
Аргументируется необходимость решения 
проблемы современного гражданского вос-
питания личности с учетом достижений 
европейской классической мысли. Ана-
лизируется возникновение идеи граждан-
ственности в стародавние времена. Изло-
жены взгляды европейских мыслителей на 
гражданские идеалы и пути гражданского 
воспитания. Охарактеризована сущность 
«общественного договора». Предложена 
идея создания социально-воспитывающего 
пространства в виде «гражданского вектора 
развития личности». 

Tkachov S.I. Ideals and ways of edu-
cation of citizen in the context of the 
European idea: historical pedagogi-
cal aspect. The article deals with the 
problem of person citizenship in ukrai-
nian society. Proved the possibility of 
the decision for the problem of modern 
person civic upbringing on the base of 
European classic thought. Analyzed the 
beginning of the idea of citizenship in 
ancient times. Presented views of the 
European thinkers on civic ideals and 
ways of civic upbringing. Including the 
characteristic the essence of «social 
contract». Offered the idea of making 
social and upbringing enviornment in 
the form “a citizen vector of person’s de-
velopment”. 

Ключові слова:
ідеал громадянина, шляхи грома-
дянського виховання, теорія „сус-
пільної угоди”.
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Ідеали і шляхи виховання громадянина 
в контексті європейської думки: історико-педагогічний аспект

Ткачов С.І.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Вступ. 1

Українське суспільство сьогодні потребує консолі-
дованої взаємодії та реальних патріотичних намірів і 
дій. Це можливо внаслідок об’єднання усіх соціаль-
них верств та представників влади на основі усвідом-
лення національної ідеї та дотриманням правової, по-
літичної й моральної культури. Поєднання зазначених 
складників відбивається в такому інтегрованому утво-
ренні особистості, як громадянська культура. Осно-
вними засобами її формування є громадянська освіта і 
громадянське виховання.

В сучасних науково-педагогічних дослідженнях єв-
ропейський досвід щодо формування громадянськості 
особистості висвітлено в працях О. Локшиної, С. По-
зняк, М. Рагозіна, Р. Фельдхаус та ін. Проте подальший 
пошук наукового підґрунтя вирішення означеної про-
блеми потребує уточнення сучасних ідеалів громадян-
ськості на основі врахування конкретно-історичних 
умов сьогодення і відповідних поглядів й думок пред-
ставників європейської класичної спадщини.

Робота виконана за планом НДР Національного 
фармацевтичного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є висвітлення зародження грома-

дянських ідей та узагальнення поглядів й думок єв-
ропейських мислителів і педагогів щодо ідеалів гро-
мадянськості особистості в історико-педагогічному 
аспекті. 

Результати дослідження. 
Виховання громадянина у суспільстві хвилювала 

людство від часів виникнення самої держави. Ідеалом 
громадянина вважалася людина, яка активно підтри-
мувала існуючий державний устрій, уряд, дотриму-
валася юридичних законів, виконувала громадянські 
обов’язки та чиї громадянські та особистісні якості 
1© Ткачов С.І., 2009

якнайкраще відповідали економічним, політичним та 
іншим особливостям функціонування створеної дер-
жавної системи. 

Обмежені історичні знання про первісний світ 
людей дозволяють припустити, що у додержавний 
період у житті людини з’являються «неясні» та «роз-
пливчасті» уявлення про ідеали та первісні елементи 
громадянської освіти і виховання. Вони виявляються 
в інтуїтивній потребі людей до єднання і готовності 
до захисту свого існування і благополуччя. Відомий 
педагог Л.М. Модзалевський (1837-1896), досліджую-
чи всесвітню історію навчання і виховання, зазначав, 
що на початку життя людства у так званих неісторич-
них народів (народи мисливські, риболовецькі та ін.) 
мало місце обмежене мислення і бідність розуму. Од-
нак для них характерною була наявність здатності до 
самозбереження. При цьому виховання не припускало 
якихось духовно-моральних цілей. Батьки турбували-
ся тільки про те, щоб дівчинки навчилися покірності, 
а хлопчики стали самостійними і незалежними у по-
шуку їжі. Але їх привчали до готовності у будь-яку 
хвилину захистити інтереси племені 

Завдяки переходу до осілого способу життя кіль-
кість людей у громадах збільшується від декількох 
десятків до декількох сотень. У зв'язку з цим посилю-
ються такі аспекти життя, що сьогодні розуміються 
як соціально-політичні. Незважаючи на простоту гро-
мадської організації того часу – відсутність органів 
управління, має місце чіткий розподіл влади, прав і 
обов'язків. Керівниками громади були старійшини – 
найбільш досвідчені люди. У разі виникнення погрози 
зіткнення з іншою громадою бойові загони очолюва-
ли молоді чоловіки. Вони керували військовими діями 
по заведеним звичаям, керуючись ідеєю загальної ко-
ристі. Але у випадку порушення цих вимог керівники 
втрачали владу, їм не підкорялися [2, с. 28]. 
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Таким чином, стисле вивчення додержавного пері-
оду в історії людства дає можливість наголосити, що 
на основі міфологічних уявленнях, в яких було реалі-
зовано погляди на місце людини у світі і її моральні 
ідеали щодо захисту рідної землі, виховання грома-
дянина здійснювалося у примітивних і прагматичних 
формах життєвої підготовки.

З появою держави проблема вірності та відданості 
своєму народові залишається актуальною. Ідею про 
необхідність виховання громадян висловлює грець-
кий філософ Платон (427–347 р.р. до н. е.). Її висунен-
ня було зумовлене необхідністю мати відданих людей, 
які спроможні були б підтримувати державу та актив-
но брати участь у громадській діяльності. Мета вихо-
вання, за Платоном, полягає в такому впливі на люди-
ну, щоб з дитинства спонукати її “страстно желать и 
стремиться стать совершенным гражданином”. Таким 
чином, Платон поклав початок концепціям громадян-
ського виховання у суспільстві, сутність якої в тому, 
що громадянське виховання здійснюється на основі 
безумовної відданості людини державним інтересам.

У цьому разі виникає інше питання: як змушу-
вати людей підкорятися інтересам держави. Так, на-
приклад, Лівій повідомляє у другій книзі своєї історії 
Рима, що бідні громадяни Рима мали право жити за 
рахунок державних коштів. При цьому не можна було 
зобов’язувати громадян виконувати брудну працю.

Перикл, наприклад, роздавав гроші бідним грома-
дянам для відвідування театрів та народних зборів, де 
розглядалися приватні й державні справи. Держава 
постійно розв’язувала війни, щоб давати працю бід-
ним і розподіляти загарбані землі поміж ними.

У свою чергу Аристотель висловлював думку про 
те, що ідеалом громадянського суспільства є держава, 
що складається із людей середнього соціального вер-
ства. Ніхто з них не прагнутиме до чужого добра, як 
бідні до майна заможних людей. Від цього життя бага-
тих людей проходить у повній небезпеці. Аристотель 
посилається тут на вислів Фокіліда: “У средних мно-
жество благ, в государстве желаю быть средним” [5].

Такий підхід до розв’язання проблеми громадян-
ського виховання дещо відрізняється від платонів-
ської ідеї самовідданості інтересам держави. У сво-
єму подальшому розвитку він став предтечею такого 
підходу до розв’язання проблеми формування гро-
мадянина у суспільстві, як “суспільна угода”. Теорія 
“суспільної угоди” – це філософська і юридична док-
трина, що пояснює виникнення державної влади вна-
слідок договору між людьми, які змушені перейти від 
незабезпеченого захистом природного становища до 
громадянського. У цьому разі людина зобов’язується 
виконувати державні закони, при цьому позбавляю-
чись частково власної свободи, але натомість отримує 
право на захист з боку держави. Але необхідно заува-
жити, що деякі елементи ідеї “суспільної угоди” вини-
кли ще у стародавності. Вони мали місце у ранньому 
будизмі (VI–V ст. до н. е.), у вченні Модзи (близько 
480–438, 420, 400, 392 або 381 рр. до н. е.), у філософії 
Епікура та Лукреція Кара.

У найбільш повному своєму розумінні теорія 
“суспільної угоди” сформувалася в Західній Євро-

пі у XVII столітті. Розквіт епохи Відродження, коли 
в центрі уваги суспільства постала “величність та 
краса людини”, ідея необмеженої самовідданості 
держави бралася під сумнів. Родоначальником нової 
теорії “суспільної угоди” став Гуго де Гроот Гроцій 
(1583–1645). Доктрина зазнала певних інтерпретацій 
від консервативно-захисної у Т. Гоббса (1588–1679) 
до революційно-демократичної у Ж.-Ж. Руссо (1712–
1778), який у книзі “Про суспільну угоду” розробив 
найрадикальнішу концепцію цієї теорії. Він уважав, 
якщо держава виникає на основі “суспільної угоди”, 
то громадяни мають право розірвати цей договір у 
разі зловживань з боку влади.

У різних варіантах “суспільну угоду” висвітлюва-
ли у своїх творах Дж. Локк (1632–1704), Дж. Мільтон 
(1608–1674) у Великій Британії, Б. Спіноза (1632–
1677) у Нідерландах, І. Кант (1724–1804), І.Фіхте 
(1762–1814) у Німеччині, Т. Пейн (1737–1809) в Аме-
риці.

Теорія “суспільної угоди” мала прогресивне зна-
чення, бо сприяла подальшому розвитку поглядів і 
концепцій щодо проблеми співвідношення особистіс-
них й суспільних інтересів людини.

Ж.-Ж. Руссо мав протилежну позицію щодо ідей 
Аристотеля у зв’язку із суперечністю між особистими 
і суспільними інтересами людини. Він визначає два 
основних можливих варіанти у формуванні громадя-
нина: можна виховати людину з егоїстичними нахила-
ми, що буде дбати тільки про себе, або громадянина, 
“живущего для других” [18, с. 27]. Розв’язання всіх 
державних проблем треба здійснювати, за думкою 
Ж.-Ж. Руссо, шляхом виховання справжнього грома-
дянина таким чином, щоб з раннього дитинства люди-
на вважала своє існування як частину існування всієї 
держави [7].

Розв’язання проблеми виховання громадянина не-
розривно пов’язане з питанням моральності особис-
тості, тому що чимало філософів пропонують певні по-
гляди щодо громадянського виховання, які засновані на 
етичних нормах і правилах моральної поведінки люди-
ни у суспільстві. Німецький філософ І. Кант висловлю-
вав ідею про те, що громадянин мусить підкорятися та-
ким нормам права, які ґрунтуються на високій моралі, 
має бути активним у їх ствердженні. Він підкреслював, 
що вислів «пасивнй грмадянин» взагалі є протиріччям 
до розумінню поняття «громадянин» [1].

Зв’язок проблеми громадянського виховання з 
моральністю аналізує у своїх творах також видатний 
філософ і суспільний діяч Альберт Швейцер (1875–
1965). Широкий перелік його професійних та гро-
мадських занять (він також був органістом, музикоз-
навцем, теологом, пастором, лікарем) не дає повного 
уявлення про його унікальну роль в історії людства. А. 
Швейцера називають генієм людства, великим гума-
ністом за його безкорисливу діяльність лікарем в Ек-
ваторіальній Африці та боротьбу проти атомної зброї. 

У своєму творі “Благоговіння перед життям” Аль-
берт Швейцер аналізує уявлення Платона і Аристотеля 
про ідеал культурної держави. Розглядаючи їхні філо-
софські погляди А. Швейцер доводить, що справжнє 
розв’язання питання про ідеал культурної держави, 
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зокрема проблеми громадянського виховання, ґрун-
тується на нормах етики. Громадський діяч закликає 
людство до “совершенной доброты”, до проголошен-
ня початку “века гуманности” [8].

Отже, у філософських роздумах А. Швейцера зрі-
ють ідеї створення світового суспільства, членами 
якого стануть гідні громадяни, носії справжніх етич-
них норм, добра та гуманності.

В XIX–XX століттях, в умовах стрімкого розвитку 
науково-технічного прогресу, міжнародних зв’язків 
виникли такі концепції громадянського виховання, 
основою яких є ідея про те, що член суспільства має 
формуватися як частина цілісного діючого організму. 
Вона виявляється в теоретичній спадщині філософів 
Ф. Рейна, Ф. Паульмена, Г. Кершенштейнера. Важли-
ве місце у зазначеній ідеї займає свідомість людини. 
Наприклад, педагог і філософ Дж. Дьюі центром своєї 
педагогічній концепції вважав виховання заповзятли-
вих і свідомих громадян, процвітаючих у житті людей. 
а французький педагог Селестен Френе висловлював 
думки про те, що треба виховувати громадянина, 
“который сознавал бы свои права и обязанности и су-
мел бы выполнить функции активного члена демокра-
тического общества” [10]. 

Висновки. 
Таким чином можна наголосити, що у практиці 

суспільства та у поглядах європейських філософів і 
педагогів виховання громадянина перш за все осно-
вувалося на етичних нормах. Важливою передумовою 
та запорукою формування громадянськості особис-
тості .є взаємовигідні відносини людини із державою, 
а шляхи громадянського виховання є за своїм характе-
ром практичні й прагматичні.

На основі європейського досвіду й ідеалів гро-
мадянства в Україні необхідно створити соціально-
виховний простір у вигляді «громадянського вектору 
розвитку особистості», який передбачає:
орієнтир на досягнення громадянського суспільства • 
шляхом консолідації політичних й економічних зу-
силь;
довіру й повагу до національних й загальнолюд-• 
ських цінностей, до історичного минулого, до лю-
дей старшого покоління;
поєднання державних програми громадянської осві-• 
ти і виховання з освітніми програми регіонального, 
місцевого рівня і на рівні навчальних закладів.
Подальша перспектива дослідження полягає в не-

обхідності вивчення національного досвіду формуван-
ня громадянськості особистості, оскільки використання 
зарубіжного досвіду громадянської освіти і виховання 
потребує науково-прогонозованого підходу й розробки 
відповідної моделі вирішення означеної проблеми в ре-
аляіх сучасного українського суспільства.
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Анотації:
Вивчалася інформативність дея-
ких показників у проведенні пси-
хофізіологічного відбору юних 
спортсменів 13-16 років, які спе-
ціалізуються в ациклічних видах 
спорту з переважним розвитком 
швидкісно-силових якостей. Вияв-
лено, що найбільш інформаційним 
показником у проведенні відбору 
є ХНК-2 (характер нахилу кри-
вої). Даються рекомендації щодо 
проведення спортивного відбору. 
Показана можливість об’єктивно 
визначити психологічний стан 
спортсменів та використовувати 
модельні характеристики показни-
ків психофізіологічного тестування 
спортсменів.

Хорошуха М.Ф. Значение психофизиоло-
гического отбора в системе комплексного 
отбора юных спортсменов 13-16 лет, ко-
торые специализируются в ациклических 
видах спорта. Изучалась информативность 
некоторых показателей в проведении психо-
физиологического отбора юных спортсменов 
13-16 лет, специализирующихся в ацикли-
ческих видах спорта с преимущественным 
развитием скоростно-силовых качеств. Вы-
явлено, что наиболее информативным по-
казателем в осуществлении отбора есть 
ХНК-2(характер наклона кривой). Даются 
рекомендации по проведению спортивного 
отбора. Показана возможность объективно 
определить психологическое состояние спор-
тсменов и использовать модельные характе-
ристики показателей психофизиологического 
тестирования спортсменов.

Khoroshukha M.F. A sense of psycho-
physiological selection in the sys-
tem of complex selection of young 
sportsmen aged 13-16, which are 
specializing in the acyclical kinds of 
sport. Informing of indexes was studied 
for the psychological physiological se-
lection of young sportsmen 13-16 years. 
Sportsmen are specialized in the acyclic 
types of sport with primary development 
speed-power qualities. The most inform-
ing index is exposed for a selection. Giv-
en recommendation on the leadthrough 
of sporting selection. Possibility objec-
tively to defi ne the psychological state of 
sportsmen is rotined. Also to use model 
descriptions of indexes of the psycho-
logical physiological testing of sports-
men.
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Значення психофізіологічного відбору 
у системі комплексного відбору юних спортсменів 13-16 років, 

які спеціалізуються в ациклічних видах спорту
Хорошуха М.Ф.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Вступ. 1

Проблема відбору перспективних дітей для занять 
різними видами спорту була, є і залишається на довгі роки 
однією із актуальних проблем сьогодення. Проблема 
полягає в тому, що спортивні досягнення і рекорди в 
більшості видів спорту «знаходяться на межі людських 
можливостей», а також тим, що обдаровані талановиті 
спортсмени зустрічаються вкрай рідко і пошук їх 
потребує організованого наукового підходу [1;6].

Незважаючи на те, що у багатьох авторів [1;9;6;2] 
детально обґрунтовано і висвітлено важливі поло-
ження комплексної системи спортивного відбору та 
орієнтації водночас у практичній діяльності лікаря зі 
спортивної медицини повністю ще не відпрацьовано 
улагоджену систему первинного відбору талановитих 
дітей до занять в ДЮСШ, училищах фізичної куль-
тури тощо. Робота останнього, як відомо, ґрунтується 
на дослідженні й оцінці фізичного розвитку, фізичної 
працездатності, функціонального стану кардіорес-
піраторної системи за даними проведення функціо-
нальних проб тощо, які є складовими поглибленого 
медичного обстеження юних спортсменів. Психофізі-
ологічному відбору, що органічно входить у структуру 
комплексного як професійного [4], так і спортивного 
[7] відборів, належної уваги не приділялося.

За результатами проведених нами в минулому до-
сліджень [8] розроблена модельна характеристика  де-
яких психофізіологічних показників для відбору пер-
спективних дітей-підлітків для занять видами спорту 
циклічного характеру на етапі спеціалізованої базової 
підготовки. Однією з перспектив наших подальших 
досліджень була розробка модельної характеристики 

1 © Хорошуха М.Ф., 2009

психофізіологічного «еталону» перспективних юних 
спортсменів ациклічних видів спорту, що переважно 
розвивають швидкісно-силові якості.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – розглянути та проаналізувати най-

більш прогностичні в оцінці психофізіологічних функ-
цій юних спортсменів 13-16 років показники для ви-
рішення завдань спортивного відбору та орієнтації в 
ациклічні види спорту, що раніше пропонувалися нами 
для відбору перспективних підлітків у циклічні види.

Методи та організація дослідження:
аналіз наукової та науково-методичної літератури і • 
узагальнення досвіду практичної діяльності фахів-
ців з проблем спортивного і професійного відборів 
та спортивної орієнтації;
психофізіологічні дослідження: визначення сили • 
нервових процесів (працездатності головного моз-
ку) за допомогою дослідження простої рухової 
реакції (методика В.Д.Небиліцина в модифікації 
Н.М.Пейсахова) [5];
лікарсько-педагогічні спостереження за спортсме-• 
нами;
методи математичної статистики.• 
Методика дослідження сили нервових процесів 

(СНП) включає наступне. Обстежуваний знаходиться 
в ізольованій кімнаті, у руці тримає спеціальний ци-
ліндр з стоп-кнопкою (ключем), на голові надіті на-
вушники. З другої кімнати (у разі неможливості – на 
відстані 5-6 м до спортсмена) експериментатор дає 
відповідні інструкції і через деякий час подається звук 
частотою 1000 Гц, тривалістю 200мс у такій послідов-
ності: 40,60,80,100 і 120 дБ. Інтервал між сигналами 
10 с. Проводять 13 замірів латентних (прихованих) 
періодів рухових реакцій (3 тренувальних і 10 осно-
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вних). Генерація звуку з одночасною його реєстрацією 
проводилася за допомогою електроміорефлексометра 
«ЕМР-01».

Оцінка СНП проводилася за величиною показника 
характеру нахилу кривої («ХНК – 2») за двома інтен-
сивностями звуку, який визначається за формулою,

XHK - 2 =  X 40/ X 120 

  де X 40  — середнє арифметичне значення часу реакції 
на звук інтенсивністю 40 дБ (мс);

 X 120  — на звук інтенсивністю 120 дБ (мс).

Дослідження проводилися на базі Броварського ви-
щого училища фізичної культури (Київська обл.). Під 
нашим спостереженням перебувало 69 юних спортс-
менів віком від 13 до 16 років, що спеціалізувалися 
в ациклічних видах спорту переважно розвиваючих 
швидкісно-силові якості. Серед них: 24 легкоатлетів 
(стрибуни у висоту, штовхачі ядра та метальники дис-
ку), 22 боксерів і 23 борців з вільної боротьби. Дослі-
дження проводилися у два етапи. Перший етап – збір 
експериментального матеріалу психофізіологічних 
досліджень на етапі початкового відбору в училище 
фізичної культури, другий  - через рік-півтора після 
систематичних занять обраним видом спорту.

Для статистичної обробки матеріалу розрахову-
вали середньоарифметичні значення та їхню помил-
ку (Х ± m). Вірогідність різниці (P) оцінювали за  t – 
критерієм Стьюдента. Різницю вважали статистично 
вірогідною на 5% рівні значимості (при P<0,05).

Результати дослідження. 
Із результатів досліджень групи авторів [7] 

та раніше проведених власних спостережень [8] 
знаходимо, що визначення сили – чутливості нервової 
системи за реєстрацією показників ХНК-2 (характеру 
нахилу кривої), ЧР40  (часу реакції на звук 40дБ) 
та ЧР120   (часу реакції на звук 120дБ) є найбільш 
інформативним у проведенні психофізіологічного 
відбору юних спортсменів у циклічні види спорту, 
оскільки названі показники мало змінюються в процесі 
вікового онтогенезу, відповідно, мало піддаються 
впливу тренувань та є водночас тими чинниками, що 
визначають перспективність спортсменів, можливість 
досягнення ними високих результатів у спорті.

За результатами попередніх досліджень [8] 
показано, що спортсмени, тренувальний процес яких 
направлений переважно на розвиток швидкісно-
силових якостей, а виконання специфічної для 
даного виду спорту роботи пов’язане з включенням 
механізмів анаеробної алактатної чи анаеробної 
лактатної (гліколітичної) енергопродукцій мають 
збудливу (високочутливу) і слабку нервову систему і, 
як наслідок, менший латентний період (ЛП) рухових 
реакцій на звуки різної інтенсивності (особливо на звук 
40 дБ), показник ХНК-2 невисокий (від 1,10 до 1,40). У 
представників видів спорту на витривалість, аеробна 
система енергопродукції котрих є метаболічною 
підставою прояву аеробної витривалості, відношення 
ЛП часу рухової реакції на слабкий звук до ЛП реакції 
на сильний звук більше, ніж у спринтерів (внаслідок 

низьких величин ЛП реакції на звук 40дБ). ХНК-2, 
відповідно, знаходиться в межах 1,60 – 1,70 і більше.

При аналізі вищеназваних показників, що 
характеризують СНП підлітків, які спеціалізуються 
в різних видах спорту ациклічного характеру (табл.1) 
знаходимо, що за даними 1-го і 2-го етапів досліджень 
між ними (показниками) не існує статистично 
достовірних відмінностей (Р>0,05).

Водночас, зауважимо, якщо між спортсменами ви-
дів єдиноборств, за даними порівняльного аналізу не 
існує вірогідних відмінностей (Р>0,05) в абсолютних 
величинах ХНК-2, як найбільш інформативного по-
казника у проведенні психофізіологічного відбору, то 
між легкоатлетами, з однієї сторони, та боксерами і 
борцями, з іншої, за більшістю показників виявлено 
вірогідну відмінність з різними ступенями статистич-
ної значущості (при Р<0,01 і Р<0,05) (табл.2).

Висвітлений вище факт хоча і вказує на суттєві 
відмінності між легкоатлетами та представниками 
видів єдиноборств (за даними реєстрації показника 
ХНК-2), разом з тим він (факт) є свідченням того, 
що усі спортсмени, незалежно від специфіки їх видів 
спорту, мають збудливу (високочутливу) і слабку не-
рвову систему, що віддзеркалюється у невисоких по-
казниках ХНК-2 (у середньому від 1,10 до 1,40).

За даними річних лікарсько-педагогічних спостере-
жень знаходимо, що ті із юних спортсменів, у яких по-
казник ХНК-2 знаходився в межах 1,10 – 1,40 мали по-
тенційні можливості досягнення високих результатів.

Відмітимо також, що значна більшість легкоатле-
тів, боксерів і борців мали збудливу чи високочутли-
ву нервову систему. За даними наших спостережень, 
один із боксерів, що мав високий показник ХНК-2 за 
даними двох етапів досліджень (1-го – 1,66 і 2-го – 
1,62) уже після року занять призупинив тренування.

Висновки.
Визначення сили-чутливості нервової системи за 1. 
реєстрацією інтегрального показника ХНК-2 (ха-
рактеру нахилу кривої) та його складових – ЧР40 
(часу реакції на звук 40дБ) і ЧР120 (часу реакції на 
звук 120дБ) є найбільш інформативним у проведенні 
психофізіологічного відбору спортсменів-підлітків 
як у циклічні, так і ациклічні види спорту.
Юні спортсмени ациклічних видів спорту, трену-2. 
вальний процес яких спрямований переважно на 
розвиток спритності та швидкісно-силових якостей 
максимальної потужності, а виконання специфічної 
для названих видів спорту [легка атлетика (стриб-
ки у висоту, метання диску, штовхання ядра), 
бокс та вільна боротьба], подібно до спортсменів 
циклічних видів з однотипною спрямованістю (пе-
реважно на швидкість і силу) тренувального проце-
су однакової (переважно максимальної) потужності 
згідно класифікації видів спорту за А.Г.Дембо із 
співавт. [3], а енергозабезпечення функцій яких та-
кож здійснюється переважно за рахунок анаеробних 
механізмів ресинтезу АТФ, мають збудливу (висо-
кочутливу) і слабку нервову систему і, відповідно, 
невисокі показники ХНК-2 (у середньому від 1,10 
до 1,40).
Однотипний характер зміни показника ХНК-2 у 3. 
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Таблиця 1
Характеристика психофізіологічних показників, що характеризують силу нервових процесів (СНП) юних 

спортсменів 13-16 років ациклічних видів спорту за даними 1-го і 2-го етапів досліджень, X ± m

Види спорту
Етапи 
дослід-
жень

Показник СНП

ЧР40 ЧР120 ХНК-2

Легка атлетика (n=24): стрибки 
у висоту, метання диску, штов-

хання ядра t; P

I
II

159,0 ± 2,82
160,5 ± 2,49
0,40; > 0,05

129,8 ± 2,39
130,8 ± 2,05
0,32; > 0,05

1,23 ± 0,014
1,23 ± 0,015
0,0; > 0,05

Бокс (n=22) 
t; P

I
II

166,2 ± 3,08
163,2 ± 2,94
0,70; > 0,05

126,7 ± 2,12
127,5 ± 2,26
0,26; > 0,05

1,31 ± 0,021
1,28 ± 0,020
1,03; > 0,05

Вільна боротьба (n=23) 
t; P

I
II

167,7 ± 2,94
166,8 ± 2,83
0,22; > 0,05

128,7 ± 1,36
130,1 ± 2,47
0,50; > 0,05

1,30 ± 0,020
1,29 ± 0,021
0,34; > 0,05

Таблиця 2
Порівняльний аналіз показника ХНК-2 у юних спортсменів 13-16 років ациклічних видів спорту 

за даними 1-го і 2-го етапів досліджень, Х ± m

Показник
Етапи 
дослід-
жень

Види спорту

Легка атлетика (n=24): 
стрибки у висоту, метання 
диску, штовхання ядра 

Бокс 
(n=22)

Вільна боротьба 
(n=23)

ХНК-2
I 1,23 ± 0,014 (1) 1,31 ± 0,021 (2) 1,30 ± 0,020 (3)
II 1,23 ± 0,015 (4) 1,28 ± 0,020 (5) 1,29 ± 0,021 (6)

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей:  

    
    
    

t; P 1-2  3,17; < 0,01   
t; P 1-3  2,87; < 0,01   
t; P 2-3   0,34; > 0,05  
t; P 4-5  2,00; > 0,05   
t; P 4-6  2,33; < 0,05   
t; P 5-6   0,34; > 0,05  

спортсменів ациклічних (стрибуни у висоту, ме-
тальники диску, штовхачі ядра, боксери та борці) та 
циклічних видів спорту з ідентичною спрямованістю 
тренувального процесу дає можливість об’єктивно 
визначити психологічний стан спортсменів та вико-
ристовувати раніше розроблену нами [8] модельну 
характеристику показників психофізіологічного те-
стування спортсменів циклічних видів спорту для 
відбору перспективних підлітків для занять вищев-
казаними видами спорту ациклічного характеру.
Подальші дослідження передбачається провести у 

напряму вивчення інших аспектів комплексного від-
бору та спортивної орієнтації.
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Анотації:
Розглядаються проектні та тре-
нінгові технології навчання. Дана 
сучасна класифікація проектних 
технологій. Визначена їх роль при 
підготовці педагогічних кадрів. Ви-
світлюється досвід використання 
проектних та тренінгових техно-
логій у вищій школі. За допомогою 
тренінгових технологій студенти 
вчаться  визначати основні на-
прямки своєї майбутньої педаго-
гічної праці, її цілі та перспективи. 
У практиці роботи вищої школи 
найбільшого поширення набули 
такі види тренінгу: партнерського 
спілкування, сенситивності,  креа-
тивності.

Шапран О.И., Шапран Ю.П. Проектные и 
тренинговые технологии: их суть, разно-
видности и опыт применения у высшей 
школе. Рассматриваются проектные и тре-
нинговые технологии обучения. Дана совре-
менная классификация проектных техноло-
гий. Определена их роль при подготовке 
педагогических кадров. Освещается опыт 
использования проектных и тренинговых 
технологий в высшей школе. С помощью 
тренинговых технологий студенты учатся  
определять основные направления своей 
будущей педагогической работы, ее цели 
и перспективы. В практике работы высшей 
школы наибольшего распространения при-
обрели такие виды тренинга: партнерского 
общения, сенситивности,  креативности.

Shapran O.I., Shapran Y.P. Project and 
training technologies: essence, types 
and experience of their usage in the 
Higher School. Are considered design 
and training technologies of teaching. The 
modern classifying of design technologies 
is given. Their role is defi ned at prepara-
tion of the pedagogical staff. Experience 
of use design and training technologies 
in a higher school is illuminated. With 
the help training technologies students 
study to defi ne main routes of the future 
pedagogical operation, its purpose and a 
perspective. In practice of operation of a 
higher school of the greatest distribution 
have acquired such kinds of training: part-
ner dialogue, sensitivity, creative.

Ключові слова:
проектні технології, тренінгові 
технології, інноваційні педагогічні 
технології.

проектные технологии, тренинговые 
технологии, инновационные педагогичес-
кие технологии.

project technologies, training technolo-
gies, innovative pedagogical technolo-
gies.

Проектні та тренінгові технології: їх сутність, 
різновиди та досвід використання у вищій школі 

Шапран О.І. Шапран Ю.П.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Вступ. 1

Педагогічна практика сьогодення активізувала 
проблеми пошуку та використання інноваційних тех-
нологій у процесі підготовки висококваліфікованих 
кадрів. І.П.Підласий вважає, що сучасна педагогічна 
теорія „дозріла” до технологічного підходу, визначає 
його доцільність і раціоналізм [3]. Інноваційні педа-
гогічні технології мають на меті поопераційне впро-
вадження різних видів педагогічних нововведень, 
які викликають зміни в традиційному педагогічному 
процесі; подолання наслідків деструктивних процесів 
у системі освіти, виведення навчальних закладів на 
вищий конкурентноспроможній рівень. Вони ґрунту-
ються на нових досягненнях науки і гарантують ре-
зультативність навчально-виховного процесу у ВНЗ.

Нині, коли в українській вищій школі виникла 
необхідність у якісно нових характеристиках освітніх 
систем (поліфункціональності, динамічності, варіа-
тивності тощо), метод проектів користується попитом 
і популярністю. Це пов’язано з тим, що оволодіння 
елементами проектних технологій свідчить про сфор-
мованість багатьох умінь та навичок інноваційної ді-
яльності майбутнього вчителя. 

Навчальне проектування не є принципово новою 
технологією. Метод проектів виник у 20-ті роки ХХ 
століття в США. Спочатку його називали „методом 
проблем”, він розвивався в межах гуманістичного 
напряму у філософії та освіті, у педагогічних по-
глядах та експериментальних роботах Джона Дьюї, 
В.Х.Кілпатрика, С.Т.Шацького та ін. [2, с.148]. Ме-
тод проектів науковці відносять до технологій ХХІ  
століття, які передбачають адаптування до змінних 
умов життя людини постіндустріального суспільства 
[1, с.67]. С.О.Сисоєва зазначає, що „метод проектів є 
однією з педагогічних технологій, яка відображає ре-
алізацію особистісно орієнтованого підходу в освіті 
(саме педагогічною технологією, хоча в назві техноло-
гії використовується слово „метод”)” [5, с.120]. Урахо-
вуючи даний факт, у сучасній психолого-педагогічній 
літературі означена вище технологія отримала назву 
1© Шапран О.І. Шапран Ю.П., 2009

проектної [2]. Сутність її полягає у стимулюванні ін-
тересу до проблеми. Проектна технологія спрямована 
на розв’язання педагогічної проблеми, що передбачає 
використання різноманітних методів та засобів на-
вчання, інтегрування знань і умінь студентів з різних 
галузей науки, техніки, творчості. 

Отже, сутність проектної технології вбачаємо у 
функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів 
(змісту, методів, прийомів тощо), що адаптує навчально-
виховний процес до структурних та організаційних ви-
мог навчального проектування. Останнє, в свою чергу, 
передбачає системне і послідовне моделювання трену-
вального розв’язання проблемних ситуацій, які вимага-
ють від учасників освітнього процесу пошукових зусиль, 
спрямованих на дослідження та розроблення оптималь-
них шляхів їх розв’язання (проектів), їх неодмінний пу-
блічний захист та аналіз підсумків упровадження. 

Робота виконана за планом НДР ДВНЗ “Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
 Мета статті: з’ясувати сутність проектних та 

тренінгових технологій, узагальнити досвід їх вико-
ристання у процесі підготовки педагогічних кадрів до 
майбутньої професійної діяльності.

Результати дослідження.
Зростання популярності досвіду впровадження 

“методу проектів” у США та провідних країнах Єв-
ропи протягом останнього часу веде до збільшення 
кількості різних підходів до трактування його суті.  В 
основу  цієї технології сучасні автори покладають на-
ступні критерії:
розвиток пізнавальних умінь і навичок студентів;• 
уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;• 
уміння самостійно конструювати свої знання;• 
уміння інтегрувати свої знання з різних галузей науки;• 
уміння критично мислити.• 
Метод проектів орієнтований на самостійну діяль-

ність студентів (індивідуальну, парну, групову) у від-
ведений для неї час (від декількох хвилин до декіль-
кох тижнів, а іноді й місяців) [8].
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Підсумовуючи вище сказане зазначимо, що проектна 
технологія передбачає наявність проблеми, вимагає ін-
тегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішення. 
Результати запланованої діяльності повинні мати прак-
тичну, теоретичну, пізнавальну значимість. Головними 
ознаками технології є самостійність студентів та вико-
ристання ними дослідницьких підходів у проекті.

Як сучасна інноваційна технологія “метод про-
ектів” має сталий алгоритм проведення: визначення 
проблеми (визначення завдань, які випливають із до-
слідження) — висунення гіпотези вирішення завдань 
—обговорення методів дослідження — проведення 
дослідження — оформлення кінцевих результатів — 
аналіз отриманих даних — коригування — висновки.

Розрізняють такі типи проектів: дослідницькі, 
творчі, ігрові та рольові, інформаційні, практико-
орієнтовані. Дослідницькі проекти виконуються за 
логікою і структурою наукового дослідження та ви-
користовуються у процесі науково-пошукової діяль-
ності. Творчі проекти відрізняє від інших відповідне 
оформлення результатів. Учасники рольових і ігро-
вих проектів беруть на себе певні ролі, зумовлені 
характером і змістом проекту. Інформаційні проекти 
спрямовані на збір даних про якийсь об’єкт, явище та 
узагальнення фактів; широко використовуються на 
семінарських заняттях. Практико-орієнтовані проекти 
відрізняє чітко визначений із самого початку резуль-
тат діяльності його учасників, обов’язково орієнтова-
ний на їх соціальні інтереси. Такий проект потребує 
ретельно продуманої структури, сценарію діяльності 
його учасників з визначенням функцій кожного з них, 
чітких висновків, тобто участі кожного в оформленні 
результатів кінцевого продукту [5, с.122].

Враховуючи різні підходи до класифікації проектів 
у педагогічній літературі, пропонуємо розрізняти їх за 
цілим рядом параметрів: 
складом учасників проектної діяльності: індивіду-• 
альні та  колективні; 
характером партнерських взаємодій між учасника-• 
ми проектної діяльності: кооперативні,  конкурсні; 
способом реалізації міжпредметних зв’язків: моно-• 
предметні та міжпредметні;
за тривалістю:  короткочасні, тривалі, довготривалі; • 
метою та характером проектної діяльності: до-• 
слідницькі, творчі, ігрові та рольові, інформаційні, 
практико-орієнтовані.  
При використанні проектних технологій у процесі 

організації навчання у вищій школі студенти, працю-
ючи у різноманітних групах та виконуючи різні соці-
альні ролі (лідер, виконавець, посередник і т. п.), зна-
йомляться з різними думками щодо певної проблеми. 
Студенти вчаться на власному досвіді й досвіді своїх 
товаришів проводити дослідження, прогнозувати і 
аналізувати кінцевий результат.

Особливого поширення в практиці роботи вищої 
школи набуло ігрове проектування – розробка сту-
дентами рекомендацій, планів і заходів навчально-
виховного характеру. Для цього студентів поділяють 
на групи з трьох-п’яти  осіб. Кожна з них розробляє 
власні варіанти проектів тих чи інших документів з 
попереднім їх рецензуванням, а потім захищає їх під 
час загальної дискусії [7]. 

Проаналізуємо досвід використання проектних 
технологій на заняттях з педагогіки та біології. Так, 
студентам під час вивчення  курсу «Педагогічні техно-

логії» (5 курс) пропонувалося розробити  проект влас-
ної технології навчання. Проекти обговорювалися на 
семінарських заняттях, студенти активно аналізували 
їх, доповнювали різними пропозиціями. Найкращі 
проекти апробувалися під час педагогічної практики 
у середніх загальноосвітніх закладах.   

Наведемо приклад  використання дослідницької 
проектної технології при вивченні навчальної дисци-
пліни «Паразитологія» студентами 5-го курсу  (спе-
ціальність «Біологія»). Студентів зацікавила ідея по-
ширення трематодозів свійських тварин і визначення 
ролі у цьому проміжних господарів. Відповідно до 
обраної теми належало встановити офіційні дані са-
непідемстанції щодо зараженості свійських тварин, 
дослідити екстенсивність та інтенсивність інвазії про-
міжних господарів трематод – прісноводних молюс-
ків, виявити найтиповіші способи зараження тварин. 
Актуальність теми не викликала сумнівів. 

Перший етап, який ми назвали підготовчим, по-
лягав у пошуку наукової проблеми. Необхідно було 
зібрати й узагальнити матеріал, який стосується пи-
тання життєвих циклів найтиповіших паразитичних 
форм, особливостей морфології та фізіології парази-
тів, їх поширення у природному середовищі, адап-
тації до життя в організмі проміжних та кінцевих 
господарів. Дуже важливо було обрати проблему для 
дослідження, керуючись принципами актуальності, 
доцільності, новизни очікуваного наукового результа-
ту. Із цим завданням студенти упорались своєчасно та 
якісно. Ними було складено ґрунтовну реферативну 
частину й обрано тему наукового дослідження. До-
слідницька частина проектної технології передбачала 
відбір наукового матеріалу у природних умовах і його 
камеральний обробіток шляхом мікроскопічних до-
сліджень тимчасових препаратів. 

На другому етапі вівся пошук найпоширеніших 
шляхів зараження свійських тварин і пропонувалися 
варіанти мінімізації їх інвазійності. 

Третій етап став основним, оскільки передбачав 
практичну реалізацію дослідження. Ми вирішили за-
лучити якомога більше студентів-експериментаторів. 
Тобто на даному етапі проект ставав груповим. Кожен 
учасник здійснив свій аналіз отриманих результатів і 
запропонував власний варіант вирішення поставленої 
проблеми.

Узагальнення накопиченого експериментального 
матеріалу, проведення розрахунків, підбиття підсум-
ків, формулювання наукових висновків і рекомендацій 
планувалося як четвертий етап проекту. Підсумком 
цієї діяльності стало з’ясування масштабів поставле-
ної наукової проблеми. 

 П’ятий етап проекту полягав у складанні звіту про 
експериментальну частину роботи.

Отже, у процесі  організації навчання виклада-
чі за допомогою проектних технологій намагалися 
сформувати зі студентів самостійних дослідників, 
спроможних створювати власні проекти і виробляти 
власні робочі теорії, які їм знадобляться у майбутній 
професійній діяльності.

 Наступною технологією, яка широко використо-
вується в практиці роботи вищої школи є тренінгові 
технології. За допомогою тренінгових технологій   
студенти вчаться визначати основні напрямки своєї 
майбутньої педагогічної праці, її цілі та перспективи, 
формувати позитивну „Я-концепцію”, удосконалюва-
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ти свої рефлексивні характеристики, адаптуватися до 
майбутньої професійної діяльності. 

 І.П.Підласий зазначає: „Процеси, пов’язані із фор-
муванням мотивації, американські педагоги називають 
тренінгом, диференціюючи останній за чотирма осно-
вними напрямками: мотивації досягнень, причинних 
схем, особистісної причинності та внутрішньої моти-
вації” [3, с.136]. Тренінгові технології сприяють: роз-
витку сили волі, цілеспрямованості студентів та учнів, 
адаптації їх до напруженої праці та самовдосконален-
ня; формуванню позитивного ставлення до професії 
вчителя; виявленню сильних та слабких сторін кожної 
особистості; формуванню почуттів обов’язку та відпо-
відальності; співставленню запланованих цілей з влас-
ними можливостями та навчанню способів поведінки. 
типових для людини з високорозвиненою мотивацією.

Л.Д.Тодорів вважає, що „цикл тренінгових занять по-
винен ґрунтуватися на принципі поступовості: кожний 
наступний етап має логічно випливати з попереднього. 
Завдяки цьому людина послідовно заглиблюється в про-
цес усвідомлення себе, відкриваючи різні сторони влас-
ного „Я”, своєї самосвідомості. У процесі занять розви-
ваються такі техніки самопізнання, як аналіз, зворотний 
зв’язок, зміст уявлень про „Я”. Формою проведення за-
нять є відома модель соціально-психологічного тренінгу, 
що являє собою активну форму навчання, в процесі яко-
го учасники мають змогу емоційно пережити в індивіду-
альному досвіді та інтеріоризувати психологічні знання” 
[6, с.79]. Заняття проводяться у вигляді рольових ігор, 
психодрам, обговорень, диспутів, тестування (з інтер-
претацією результатів), самозвітів (рефлексії) тощо. У 
практиці роботи вищої школи найбільшого поширення 
набули наступні види тренінгу: тренінг партнерського 
спілкування (формування довіри до інших, згуртованос-
ті, здатності успішно працювати в колективі), тренінг 
сензитивності (розвиток умінь прогнозувати почуття, 
думки та поведінку іншої людини та розуміти себе) та 
тренінг креативності (розвиток вмінь творчо мислити), 
що передбачають використання різних психогімнастич-
них вправ [4, с.28]. 

Наприклад, при використанні тренінгу „Хащі” 
один із гравців намагався проникнути всередину тіс-
ного кола, утвореного учасниками групи, або інший 
варіант тренінгу - „Стебельце на вітрі”: учасники за-
кривали оці та починали розхитувати гравця всереди-
ні кола. Створенню позитивного настрою колективу 
на довготривалу роботу сприяли заняття, на яких його 
учасники по черзі змальовували будь-який цікавий, 
смішний випадок із свого життя, розповідали відому 
казку, пригоду, у якій версія оповідача відрізнялася 
від оригіналу. Така інтерпретація відомого сюжету на 
власний лад називається у науковій літературі сторі-
теллінгом і відіграє важливу роль у становленні осо-
бистості студентів, їх соціальній адаптації [4, с.48]. 
Оцінити свій емоційний настрій на заняттях з педаго-
гіки та біології можна було за допомогою десятибаль-
ної шкали або шляхом вибору студентами відповідно-
го кольору, що характеризував їх психологічний стан 
(червоний – радісний, мажорний, зелений – спокійний 
і врівноважений, синій – втомлений та пригнічений, 
чорний – тривожний і неспокійний).

Отже, впровадження інноваційних технологій у 
практику роботи сучасної школи змінює репродук-
тивний характер засвоєння знань, умінь та навичок 
на проблемне, програмоване та інноваційне навчання. 

Позитивні риси технологізації навчального процесу 
(діагностична постановка цілей, наявність критері-
альної поточної і підсумкової оцінки, алгоритмізація 
навчання, гарантований кінцевий результат) спричи-
няють поширення використання інноваційних педаго-
гічних технологій у педагогічній практиці.

Висновки.
Таким чином, потреби розвитку сучасної освіти 

вимагають створення та використання інноваційних 
педагогічних технологій таких як проектні та тре-
нінгові, які спрямовуються на забезпечення умов для 
самореалізації студентів у різних видах теоретичної і 
практичної діяльності, у динамічному житті за нових 
ринкових умов. Сказане вище дає підстави зробити 
наступні висновки:
проектна технологія передбачає наявність пробле-1. 
ми, яка вимагає інтегрованих знань і дослідницького 
пошуку її вирішення; 
за різними ознаками виділяються такі різновиди 2. 
проектних технологій (за складом учасників - 
індивідуальні та колективні; за характером партнерсь-
ких взаємодій - кооперативні, конкурсні; за способом 
реалізації міжпредметних зв’язків - монопредметні та 
міжпредметні; за тривалістю - короткочасні, тривалі, 
довготривалі; за метою та характером проектної 
діяльності - дослідницькі, творчі, ігрові та рольові, 
інформаційні, практико-орієнтовані);
за допомогою тренінгових технологій студен-3. 
ти вчаться  визначати основні напрямки своєї 
майбутньої педагогічної праці, її цілі та перспекти-
ви, формувати позитивну „Я-концепцію”, удоско-
налювати свої рефлексивні характеристики, адап-
туватися до майбутньої професійної діяльності; 
у практиці роботи вищої школи найбільшого по-4. 
ширення набули  такі види тренінгу як тренінг 
партнерського спілкування, тренінг сензитивності  
та тренінг креативності, що передбачають викори-
стання різних психогімнастичних вправ.
Подальші дослідження передбачається провести у на-

прямку вивчення впливу інших педагогічних технологій 
на розвиток професійних якостей майбутніх учителів.
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Аннотации:
В работе предпринята попытка опре-
деления особенностей строения тела 
представительниц сборной молодёж-
ной команды Польши по дзюдо с учё-
том весовых категорий (n=13). Возраст 
исследуемых находился в диапазоне 
18-19 лет (18,3±0,4), а тренировочный 
стаж – 3-9 лет (7,0±1,2). На основании 
нормирования двадцати отдельных 
антропометрических показателей, а 
также использования метода есте-
ственных индексов Perkal, выявлены 
наиболее характерные черты строе-
ния тела спортсменок. Определён 
профиль строения тела, а также вну-
тренние пропорции для трёх условных 
весовых категорий.

Владислав Ягелло, Ярослав Волович. 
Будова тіла представниць збірної мо-
лодіжної команди Польщі з дзюдо. У 
праці здійснено спробу визначення осо-
бливостей будови тіла у представниць 
збірної молодіжної команди Польщі з 
дзюдо з урахуванням вагових категорій 
(n=13). Вік досліджуваних знаходився у 
діапазоні 18-19 років (18,3±0,4), а тре-
нувальний стаж – 3-9 років (7,0±1,2). На 
підставі нормування двадцяти вибраних 
антропометричних показників, а також 
використання методу природних індек-
сів Perkal, виявлено найбільш характерні 
риси будови тіла спортсменок. Визначе-
но профілі будови тіла, а також внутрішні 
пропорції для трьох умовних вагових ка-
тегорій.

Jagiello Wladyslaw, Wolowicz Jaro-
slaw. Body composition in junior 
Polish representatives in judo. The 
papers attempts at determining appro-
priate properties of the body composition 
in junior Polish representatives in judo 
with consideration of weight categories 
(n=13). The subjects’ age fell within the 
range of 18-19 years (18.3±0.4), while 
the training experience – 3-9 years 
(7.0±1.2). On the basis of normalising 
20 somatic features and with the use 
of Perkal’s  natural indices method, the 
most characteristic properties of the ath-
letes’ body composition were revealed. 
The somatic profi les as well as internal 
proportions in three conventional weight 
categories were determined.

Ключевые слова:
дзюдо – женщины, строение тела. дзюдо - жінки, будова тіла. judo – women, body composition.

Строение тела представительниц сборной 
молодёжной команды Польши по дзюдо

Владислав Ягелло*, Ярослав Волович **
* Академия Физического Воспитания и Спорта в Гданьске

** Польский Союз Дзюдо

Введение.1

Проблема изменчивости строения тела спортсменов 
высокого класса является одной из наиболее актуальных 
проблем теории спортивной подготовки [1, 2, 3].

В результате многочисленных исследований сфор-
мировалось положение о том, что по мере роста трени-
ровочного стажа, и как следствие – повышения уровня 
спортивного мастерства, наблюдается снижение измен-
чивости морфологических показателей [4, 5, 6].

Однако не во всех видах спорта достоверность 
такой особенности легко определить. Указанная про-
блемная ситуация имеет место в женском дзюдо, и 
особенно - на этапе специализированной базовой 
подготовки  [7, 8]. В большинстве современных ан-
тропологических исследований в данной области 
не учитывается главная особенность борьбы дзюдо 
– распределение спортсменок по весовым категори-
ям. Профиль строения тела, выявленный без учёта 
этого аспекта, представляется в познавательном 
смысле мало объективным и является полностью 
непригодным с точки зрения его учёта в практике по-
дготовки.

В связи с этим главной целью выполненных нами 
исследований явилась попытка определения особен-
ностей строения тела юных представительниц сборной 
команды Польши по дзюдо  с учётом весовых катего-
рий. Такая постановка цели исследований обосновала 
необходимость выяснения следующих вопросов:
1. Какие соматические показатели определяют специ-
фическое строение тела спортсменок?

2. Какие внутренние пропорции строения тела явля-
ются для них наиболее характерными?
Материал и методы исследований.
В обследованиях приняли участие 13 дзюдоисток 

– членов молодёжной сборной команды Польши. Ис-
следования проведены во время тренировочного сбо-

1 © Ягелло В., Волович Я., 2009

ра 13 февраля 2004 г (г. Владиславово-Цетнево в Цен-
тре Спортивной Подготовки). Возраст испытуемых 
находился в диапазоне 18-19 лет (18,3±0,4), а 
тренировочный стаж составил 3-9 лет (7,0±1,2).

Антропометрические измерения выполнены 
в соответствии с общепринятыми принципами с 
использованием стандартных инструментов [9]. 
Определены пять индексов: росто-весовой, Rohrera, 
BMI, Manouvriera и тазо-плечевой. Общую поверх-
ность тела находили по формуле Du-Bois, а состав 
тела – косвенным путем, исходя из его удельного 
веса. Удельный вес тела рассчитывали на основе из-
мерений кожно-жировых складок, используя при этом 
прогностическое уравнение Piechaczka [10]. Общее 
содержание жира в организме (в процентах массы 
тела, F%) рассчитывали по формуле Broїka и Keys [11]. 
Таким образом проведены измерения 20-ти основных 
соматических показателей.

Профиль строения тела молодых дзюдоисток был 
определён методом нормирования показателей. Срав-
нительной (контрольной) группой являлись студентки 
Варшавского Политехнического Института [12].

Для определения внутренних пропорций строения 
тела дзюдоисток использован математический метод 
естественных индексов Perkal [13].

Индексы устанавливали на основе учёта 
нормированных показателей, называемых в статисти-
ке стандартизированными.

Следующим этапом (после нормирования) для 
выявления внутренних пропорций  являлось опред-
еление:
фактора строения «m»•  – путём суммирования 
нормированных величин в диапазоне каждого факто-
ра и деления полученной суммы на количество по-
казателей в данном факторе. Исключение составляет 
фактор ожирения, который является нормированной 
величиной кожно-жировых складок (Z = m3);
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показателя общей величины тела «M»• :

M= (m1+ m2 + m3)/3

внутренних пропорций строения тела•  (производили 
путём вычисления природных индексов Perkala для 
каждого фактора строения тела: m1-M; m2-M; m3-M);
гармоничности строения тела•  (оценивали по пока-
зателю внутригрупповой изменчивости –  разнице 
между самой большой и самой малой величиной 
природного  индекса);
кода внутренних пропорций•  (устанавливали на 
основании шкалы пунктов  природных индексов 
Perkala [13];
внутренних пропорций показателей•  в диапазо-
не каждого из факторов (оценка выполнена по-
средством вычитания из нормированных величин 
величины фактора «m»).
Результаты исследований.
На основании результатов анализа специальной  

литературы, а также опыта передовой спортивной 
практики, оценку строения тела спортсменок произ-
водили с учётом трёх условных весовых категорий:  

лёгкой (44-52 кг), средней (57-63 кг) и тяжёлой (70≤ 
кг) [8, 14] (таб. 1).

Профили строения тела представительниц 
молодёжной сборной команды Польши по дзюдо  в 
трёх условных весовых категориях представлены на 
рис. 1. Разница между спортсменками и контрольной 
группой не во всех случаях выступает в одинаковой 
степени.

Среди всех весовых категорий более всего отли-
чаются по общей величине тела (длина, масса и по-
верхность тела) дзюдоистки тяжёлой категории как 
по отношению к остальным спортсменкам, так и к 
контрольной группе (не занимающимся система-
тически спортом). В строении их тела обращают на 
себя  внимание большой диаметр предплечья, голе-
ни, а также ширины колена. Средняя величина 20-ти 
нормированных антропометрических показателей со-
ставляет 1,65. Представленные в индексах пропорции 
строения тела дзюдоисток тяжёлой весовой катего-
рии чётко указывают на пикнический тип строения 
их тела (индекс Rohrera) со средней выраженностью 
мужского типа (тазо-плечевой индекс)  с большей 
массой тела (BMI) и длиной нижних конечностей (ин-

Таблица 1
Антропометрические показатели женской молодёжной сборной команды Польши по дзюдо  (n=13)

№ Показатели

Весовые категории

лёгкая,
n= 5

средняя,
n= 4

тяжёлая,
n= 4

X ±SD X ±SD X ±SD

1 Масса тела, кг 49,60 2,51 63,75 1,89 88,93 8,14

2 Длина тела, см 161,06 6,88 168,00 5,40 177,43 5,05

3 Длина тела cидя, см 85,50 2,62 90,25 0,87 92,88 2,29

4 Длина верхней конечности, см 69,20 2,56 73,13 2,95 77,88 2,78

5 Длина нижней конечности, см 75,56 4,57 77,75 5,97 84,55 3,07

6 Ширина плеч, см 34,20 2,42 36,98 1,34 37,55 3,09

7 Ширина таза, см 25,80 1,50 28,35 1,53 30,88 2,02

8 Ширина локтя, см 5,88 0,28 6,13 0,15 7,25 1,19

9 Ширина колена, см 8,40 0,34 9,18 0,28 10,18 0,43

10 Диаметр предплечья, см 22,90 1,52 25,00 0,71 27,50 0,41

11 Диаметр голени, см 32,20 2,31 35,63 0,75 41,38 2,17

12 Удельный вес, УЕ 1,04 0,008 1,03 0,004 1,02 0,005

13 Жировая масса тела, % 20,84 2,96 24,67 1,43 29,84 1,83

14 Активная масса тела, % 79,16 2,96 75,33 1,43 70,16 1,83

15 Поверхность тела, см2 1,49 0,07 1,73 0,03 2,10 0,10

16 Росто-весовой индекс, УЕ 44,40 1,16 42,65 1,62 40,40 1,70

17 Индекс Rohrera, УЕ 1,19 0,10 1,35 0,16 1,60 0,20

18 BMI, УЕ 19,14 0,69 22,66 1,96 28,30 3,09

19 Индекс Manouvriera, УЕ 88,33 3,45 86,19 7,19 91,03 2,15

20 Индекс тазо-плечевой, УЕ 75,89 9,09 76,84 6,78 82,84 11,23
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Рис. 1. Профиль строения 
тела представительниц мо-
лодёжной сборной команды 
Польши по дзюдо  (n=13). 

Обозначения весовых 
категорий:  

1 – лёгкая, n= 5 (44-52 кг), 

2 – средняя, n= 4 (57-63 кг), 

3 – тяжёлая, n= 4  (70≤ кг).

декс Manouvriera).
Строение тела дзюдоисток средней весовой кате-

гории наиболее приближено к контрольной группе 
испытуемых  – средняя величина 20-ти нормированных 
антропометрических показателей составляет 0,31. 
Самые значительные различия в строении их тела  по 
отношению к спортсменкам лёгкой весовой категории 
касаются массивности скелета (ширина колена, таза и 
плеч). По отношению к контрольной группе – диаме-
тра предплечья (1,86) и  ширины колена (0,85).

Представленные индексами пропорции строения 
тела дзюдоисток средней весовой категории указывают 
на их атлетическое строение (индекс Rohrera) более 
мужского типа (тазо-плечевой индекс)  с нормальной 
массой тела (BMI) и средней длиной нижних конеч-
ностей (индекс Manouvriera).

Спортсменки лёгкой весовой категории в общем 
характеризуются меньшей величиной соматических 
показателей (средняя величина 20-ти нормированных 
антропометрических показателей составляет -0,51). 
Характерной чертой строения их тела является зна-
чительно меньшая величина (по отношению к контр-
ольной группе) ширины таза (-1,49), диаметра голени 
(-1,17) и ширины плеч (-1,09).

Представленные индексами пропорции строения 
тела дзюдоисток лёгкой весовой категории указывают 

на их лептосомное строение (индекс Rohrera) более 
мужского типа (тазо-плечевой индекс)  с нормальной 
массой тела (BMI) и средней длиной нижних конеч-
ностей (индекс Manouvriera).

Величины факторов строения тела в общих чер-
тах подтверждают результаты, полученные путём нор-
мирования конкретных показателей (таб. 2). Фактором, 
отчётливо характеризирующим строение тела дзюдоис-
ток лёгкой весовой категории, является низкий показа-
тель полноты (m2=-0,79) и общей величины тела (M=-
0,72). Факторы длины  «m1» и ожирения «m3» имеют 
также меньшие значения по сравнению с испытуемыми 
контрольной  группы (соответственно, -0,69 и -0,71).

Дзюдоистки средней весовой категории харак-
теризуются высоким значением фактора полноты 
(m2=0,68). Несколько менее выражен показатель об-
щей величины тела (M=0,50).

Факторами, отчетливо характеризирующими стро-
ение тела дзюдоисток тяжёлой весовой категории, 
являются низкий показатель ожирения  (m3=2,79) и 
полноты (m2=2,69). Существенно выше по сравнению 
с контрольной группой оказались показатели общей 
величины тела (M=2,42) и длины  (m1=1,78).

Анализируя внутренние пропорции между фак-
торами строения тела дзюдоисток обнаружены четкие 

индекс тазо-плечевой  

индекс Manouvriera  

BMI  

индекс Rohrera  

росто-весовой индекс   

поверхность тела   

активная масса тела, %   

жировая масса тела, %   

удельный вес  

диаметр голени  

диаметр предплечья  

ширина колена  

ширина локтя  

ширина таза (ic-ic)  

ширина плеч (a-a)   

длина нижней конечности  

длина верхней конечности  

длина тела cидя  

длина тела  

масса тела    
3  1  2  

 0  1  2  3  4   -2  -1   -3   -4   
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Таблица 4
Естественные индексы соматических показателей внутри факторов 

у представительниц молодёжной сборной команды Польши по дзюдо (n=13)

Факторы Показатели
Весовые категории

лёгкая n=3 средняя n=4 тяжёлая, n=4

длины
«m1»

длина тела -0,15 -0,12 0,02
длина тела cидя -0,13 0,27 -0,28
длина верхней конечности 0,23 0,36 0,47
длина нижней конечности 0,05 -0,50 -0,21

полноты 
«m2»

ширина плеч -0,29 -0,05 -1,71
ширина таза -0,70 -0,43 -0,71
ширина локтя 0,36 -0,30 1,44
ширина колена -0,16 0,17 0,48
диаметр предплечья 1,17 1,18 0,93
диаметр голени -0,38 -0,57 -0,42

Таблица 2
Факторы строения тела представительниц молодёжной сборной команды Польши по дзюдо (n=13).

Факторы
Весовые категории

лёгкая n=3 средняя n=4 тяжёлая n=4
длины «m1» -0,69 0,41 1,78
полноты «m2» -0,79 0,68 2,69
ожирения  «m3» -0,71 0,42 2,79

показатель общей величины тела «M» -0,72 0,50 2,42

Таблица 3
Естественные индексы факторов строения тела представительниц 

молодёжной сборной команды Польши по дзюдо (n=13).

Индексы
Весовые категории

лёгкая n=3 средняя n=4 тяжёлая n=4
длины «m1» 0,04 -0,09 -0,64
полноты «m2» -0,07 0,18 0,27
ожирения  «m3» 0,01 -0,08 0,37
показатель гармоничности строения тела 0,11 0,27 1,01

различия в определенных группах показателей строе-
ния (таб. 3).

Среди трёх весовых категорий наиболее гармонич-
но сложены дзюдоистки лёгкой весовой категории.  В 
данном случае показатель гармоничности составляет 
0,11. Наиболее пропорциональным показателем по 
отношению к общей величине тела в лёгкой и средней 
весовых категориях является фактор ожирения (со-
ответственно, 0,01 и -0,08). В тяжёлой весовой катего-
рии – фактор полноты (0,27) (рис. 2).

Использование шкалы Perkala [13] позволило 
установить коды внутренних пропорций строения 
тела обследованных спортсменок. Так, для дзюдоис-
ток лёгкой весовой категории указанный код соста-
вил 4-4-4. Это означает, что общая величина тела (M) 
связана со средним значением продольных размеров 
тела, полноты и ожирения. Код внутренних пропо-
рций дзюдоисток средней весовой  категории соста-

вил 2-6-4, а тяжёлой – 2-5-5.
Обращают на себя полученные нами данные, ка-

сающиеся внутренних пропорций показателей в диа-
пазоне каждого из факторов. Естественные индексы 
показателей в диапазоне конкретного фактора были 
вычислены путем вычитания из нормированного по-
казателя величины фактора «m» (таб. 4).

В показателях, тождественных фактору полноты, 
во всех весовых категориях обнаружено четкое пре-
восходство диаметра предплечья и ширины локтя. 
Кроме того, в тяжелой весовой категории наблюдает-
ся высокое значение ширины локтя (рис. 3). Непропо-
рционально к общей величине этого фактора находит-
ся ширина таза и диаметр голени, а в тяжелой весовой 
категории, кроме того,  ширина плеч.

В лёгкой весовой категории наиболее гармоничным 
оказался фактор длины. В тяжелой и средней катего-
риях отмечается превосходство длины верхней конеч-
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Рис. 2. Естественные индексы факторов строе-
ния тела представительниц молодёжной сборной 

команды Польши по дзюдо (n=13).

Рис. 3. Естественные индексы соматических показателей внутри факторов
у представительниц молодёжной сборной команды Польши по дзюдо (n=13).
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ности. Непропорционально низкой к общей величине 
этого фактора в тяжёлой весовой категории оказалась 
длина тела cидя, а в средней весовой категории  –  
длина нижней конечности.

Выводы
1. Существенным фактором, определяющим морфо-
логическую вариативность у представительниц 
молодёжной сборной команды Польши по дзюдо, 
являются весовые категории. По мере роста мас-
сы тела проявляются чёткие изменения в строении 
тела спортсменок. Направление этих изменений 
характеризуется увеличением массивности с одно-
временным уменьшением продольных антропоме-
трических показателей.

2. Дзюдоистки тяжёлых весовых категорий характе-
ризируются  пикническим типом строения тела; 
средних весовых  категорий – атлетическим, а лёг-
ких весовых категорий –  лептосомным. В тяжёлых 
весовых категориях строение тела спортсменок 
характеризуется средней выраженностью мужско-
го типа и большей длиной нижних конечностей, в 
средних и лёгких категориях – преобладанием муж-
ского типа телосложения со средней длиной ниж-
них конечностей.

3. Общая величина тела дзюдоисток лёгких весовых 
категорий детерминирована средними значениями 
продольных размеров тела, полноты и ожирения 
(4-4-4); у спортсменок средних весовых категорий  
-  уровнями ниже средних значений продольных 
размеров тела, выше средних показателей  полноты 
и средних – ожирения (2-6-4); в тяжёлых весовых 
категориях – уровнем ниже средних значений про-
дольных размеров тела, а также  выше средних по-
казателей полноты и ожирения (2-5-5).
4. Внутренние пропорции показателей в диапазоне 

факторов указывают на чёткое превосходство диаме-
тра предплечья и ширины локтя. Непропорционально 
к общей величине этого фактора проявляется ширина 
таза и диаметр голени, а в тяжёлых весовых категори-
ях – ширина плеч. Фактор длины в лёгких весовых ка-
тегориях наиболее гармоничен. В тяжёлых и средних 
категориях наблюдается преобладание длины верхней 
конечности.
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Анотації:
Стаття посвячується руховій ак-
тивності студентської молоді і 
розглядається як невід'ємна час-
тина життєдіяльності. Її структу-
ра багатогранна і індивідуалізо-
вана для кожної окремої людини. 
Результати наших досліджень 
свідчать про те що велика час-
тина студентською молоді веде 
малорухливий спосіб життя, що 
впливає на психоемоційний і 
соматичний стан студентів в ре-
зультаті низької або помірної фі-
зичної підготовленості. Показано 
напрямки стимулювання мотива-
ції студентів до систематичних 
занять аеробними вправами.

Ядвига Ю.П., Коробейников Г.В., Петров 
Г.С., Коваль С.Б., Дудник О.К. Влияние 
двигательной активности на психоэмо-
циональное состояние студентов вуза 
экономических специальностей в со-
временных условиях обучения. Статья 
посвящается двигательной активности сту-
денческой молодёжи и рассматривается как 
неотъемлемая часть жизнедеятельности. Ее 
структура многогранна и индивидуализиро-
ванная для каждого отдельного человека. 
Результаты наших исследований свидетель-
ствуют о том, что большая часть студенче-
ской молодёжи ведёт малоподвижный образ 
жизни, что влияет на психоэмоциональное и 
соматическое состояние студентов в резуль-
тате низкой или умеренной физической под-
готовленности.

Yadviga Yu.P., Korobeinikov G.V., Petrov 
G.S., Koval’ S.B., Dudnik O.K. Infl uence 
of motive activity on the psychological 
emotional consisting of students of in-
stitute of higher of economic speciali-
ties of modern terms of teaching. Motive 
activity of student young people is present-
ed. Motive activity is examined as inalien-
able part of vital functions. Its structure is 
many-sided and individualized for sepa-
rate everybody. Greater part of student 
young people conducts the not mobile way 
of life. It infl uences on the psychological, 
emotional and somatic state of students as 
a result of low or moderate physical pre-
paredness. Directions of stimulation moti-
vation of students are rotined to systematic 
employments by aerobic exercises.

Ключові слова:
рух, активність, студент, на-
вчання.

движение, активность, студент, обучение. motion, activity, student, teaching.

Вплив рухової активності на психоемоційний стан 
студентів вузу економічних спеціальностей 

в сучасних умовах навчання
Ядвіга Ю.П., Коробейніков Г.В., Петров Г.С., Коваль С.Б., Дудник О.К. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Вступ.1

Незадовільний стан здоров’я, зниження працез-
датності, низька рухова активність, збільшення захво-
рюваності на серцево-судинні хвороби, погіршення 
якості життя населення України стає серйозною ме-
дичною і соціальною проблемою. Зміцнення здоров'я 
і підвищення рівня фізичної підготовленості і рухової 
активності - важливі умови забезпечення всебічного 
і гармонійного розвитку особи, збереження працез-
датності в учбовому процесі студентської молоді. 
Значення цих чинників постійно зростає у зв'язку із 
змінами в сучасному суспільстві і пов'язані з ними 
інтенсифікацією праці, комп'ютеризацією навчання і 
виробництва, які ставлять нові підвищені вимоги до 
фізичних і психічних якостей людини. Аналіз літе-
ратурних даних і практичний досвід свідчать про те, 
що традиційна форма фізкультурних занять знижує 
зацікавленість студентів у фізичному вихованні і ви-
являється у «фіктивних» відвідинах учбових занять з 
цього предмету [1, 2, 4-6]. 

Рухова активність - невід’ємна частина поведінки 
людини. Вона повинна забезпечувати нормальне функ-
ціонування систем організму і збереження здоров’я. 
Врахування індивідуальних норм рухової активності 
є одним з суттєвих чинників удосконалення системи 
фізичного виховання студентів. Рухова активність є 
генетично обумовленою і відповідає певному обсягу 
добової фізичної роботи. Також немає загальноприй-
нятої оцінювальної шкали рухової активності. Вирі-
шуючи проблему активізації і позитивного відношен-
ня студентів до занять по фізичному вихованню у вузі, 

1 © Ядвіга Ю.П., Коробейніков Г.В., 
      Петров Г.С., Коваль С.Б., Дудник О.К. , 2009

багатьма авторами шукаються шляхи організаційного 
реформування діяльності та розробка фізкультурно-
оздоровчих програм. 

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Національного університету фізичного виховання і 
спорту України та Східноєвропейського університету 
економіки і менеджменту

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження оцінка добових енерговитрат і 

рівня рухової активності студентської молоді з допо-
могою карт реєстрації добової рухової активності [3] 
та .психоемоційний стан студентів оцінювалися із ви-
користанням автоматизованої методики «Iнтест», роз-
робленої Л.М.Козак і В.А.Єлізаровим

Методи і організація дослідження. Досліджен-
ня проводилося в Східноєвропейському університеті 
економіки і менеджменту (м. Черкаси,). У досліджен-
нях взяли участь студенти 1-3 курсів економічних спе-
ціальностей. Було опитано і обстежено 320 студентів 
(170 дівчат і 150 хлопців). Оцінка рухової активності, 
проводилася по методиці Фременгемського дослі-
дження [3] з визначенням індексу фізичної активності 
і використанням хронометражу добової рухової актив-
ності. У Фремiнгемськiй методиці рухова активність 
досліджується в такий спосіб: кожен випробуваний 
записує в таблицю ту кількість годин у день, що він 
затратив на діяльність різного рівня фізичної актив-
ності. Фремiнгемська методика дозволяє кількісно і 
якісно визначати добову рухову активність на основі 
хронометражу добової діяльності різного характеру з 
реєстрацією інтенсивності кожного виду фізичних зу-
силь. Величина цих вимірів представляється у вигляді 
цифрового значення індексу фізичної активності. При 
хронометражі реєструється вся діяльність, що займає 
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за часом більше 5 хвилин. При цьому не повинно бути 
проміжків в описі. Описується день цілком від момен-
ту, коли студент прокинувся після нічного сну, до того 
часу, коли він ліг спати. Уся рухова активність людини 
розподіляється на п'ять рівнів: базовий, сидячий, ма-
лий, середній і високий. Кожному рівню відповідають 
певні види фізичної активності. Для контингенту, що 
приймав участь у дослідженні відносять:
до базового рівня (БР): сон, відпочинок лежачи;• 
до сидячого рівня (СИР): перегляд телепередач, чи-• 
тання, підготовка до занять в інституті, їзда сидячи, 
настільні та комп'ютерні ігри, прийом їжі і т.п.;
до малого рівня (МР): особиста гігієна, стан із неве-• 
ликою рухливістю, заняття в інституті, пересування 
усіма видами транспорту та пішки;
до середнього рівня (СР): домашня робота по госпо-• 
дарству, прогулянки, ранкова гімнастика;
до високого (ВР): участь у спеціально організованих • 
заняттях фізичними вправами, танці, інтенсивні ігри, 
біг, катання на ковзанах, роликах, велосипеді i т.п.
Для визначення кількісного значення різних за ін-

тенсивністю видів рухової активності використаються 
вагові коефіцієнти фізичної активності (табл. 1).

Таблиця 1
Вагові коефіцієнти фізичної активності 

(Kannel W.B. , Sorlie P. , 1979)

Рівень фізичної 
активності

Споживання 
кисню, л/хв.

Ваговий 
коефіцієнт

Базовий рівень 0,25 1,0
Сидячий рівень 0,28 1,1
Малий рівень 0,41 1,5
Середній рівень 0,60 2,4
Високий рівень 1,25 5,0

Результати досліджень та їх обговорення. 
Однією із найбільш сприятливою сторін для покра-

щення розумової діяльності є зниження або активізація 
рухової активності. Проведений порівняльний аналіз 
величини індексу рухової активності на добу дозволив 
визначити кількісне значення і якісну оцінку рівня до-
бової рухової активності за інтенсивністю. Безумовно 
навчальні дні із запланованим, відповідно учбового 
розкладу, заняттям з фізичного виховання відзначаєть-
ся високими показниками рухової активності. Середні 
показники індексу фізичної активності студентів 1 - 3 
курсів перебували в межах 32-37 балів (рис. 1).

Враховуючи даний факти і виходячи із проведених 
раніше обстежень даного контингенту, можемо до-
зволити проаналізувати взаємозв’язок рівня рухової 
активності з функціональними резервами організму, 
котрі включають в себе соматичну і психоемоційну 
компоненту (рис. 2).

Так, чим вищим був рівень рухової активності сту-
дентів тим більше були показники складових психо-
емоційного стану студента (59%) і відповідно низькі 
показники (41%) компонентів функціонального ста-
ну. Відповідно при низькому рівні рухової активнос-
ті були не досить високими показники складових як 
психоемоційного так і функціонального стану студен-
та. Безумовно, що самим оптимальним був середній 

рівень рухової активності студентів, адже студенти 
показували вищі результати складових в психоемо-
ційному стані (62%) і соматичному стані (43%). 

Механізм взаємозв’язку рухової активності і функ-
ціональних спроможностей організму розкриваються 
у багатьох дослідженнях (Апанасенко, 2002 та ін..) 
Функціональний стан різних органів і систем у тісно-
му взаємозв’язку з особливостями скелетної мускула-
тури. При цьому чим інтенсивніша рухова активність 
у межах допустимого оптимуму, тим більше вираже-
ні основні негенотропійні фактори, що збільшують 
енергетичні ресурси, функціональні спроможності, 
продуктивність інтелектуальної діяльності. та трива-
лість життя. 

Найбільш ефективною формою відпочинку і від-
новлення працездатності як розумової так і фізичної 
вважається активний відпочинок. Особлива роль на-
лежить м’язовій діяльності, в процесі якої в роботу 
задіються нервові центри, відміні від тих, які задіяні 
при різних формах інтелектуальної діяльності. Пере-
микання із розумової роботи на фізичну дозволяють, 
по-перше, зберігати і покращувати діяльність орга-
нізму в цілому, по-друге, удосконалювати координа-
ційні механізми в його функціонуванні.. Ці всі вище 
наведені факти необхідно враховувати при подальшій 
роботі із студентами в період трансформації системи 
вищої освіти України у європейський простір, адже 
збільшення самостійності студента в підготовці до за-
нять і неадекватність інтелектуального навантаження 
в умовах навчання може привести до зниження успіш-
ності виконуваної діяльності.

Висновки
Результати дослідження рухової активності сту-

дентів Східноєвропейського університету свідчать 
про низький рівень рухової активності студентів усіх 
курсів. Так, обсяг рухової активності студентів у пе-
ріод навчальних занять становив 9,5-14,2% від часу 
доби, у період іспитів 1,0%, а в період канікул - 35-
39,2%. Виходячи із вище сказаного, належним чином 
організована рухова активність і оптимальні фізичні 
навантаження до, в процесі, і після закінчення діяль-
ності здатні безпосередньо впливати на збереження 
і підвищення не тільки фізичної підготовленості але 
й розумової працездатності. Впровадження програм 
фізкультурно-оздоровчих занять, побудованих на сти-
мулюванні мотивації до систематичних занять аероб-
ними вправами, буде сприяти залученню студентів до 
занять фізичним вихованням, а також, підвищенню 
їхньої рухової активності. Ці питання є досить важ-
ливими у вихованні і визначають етичне і духовне 
здоров'я суспільства що вимагають подальшого по-
глибленого вивчення

Практичні рекомендації
Подальші дослідження необхідно спрямувати на 

пошук досконалих форм, методів, засобів, з допомо-
гою яких можна залучити якомога найбільшу кількість 
студентів до участі в різних фізкультурно-оздоровчих 
заходах для зміцнення здоров’я, активізації рухового 
режиму та дотримання здорового способу життя сту-
дентської молоді відповідно до сучасних вимог.
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Рис. 1 Показники індексу фізичної активності студентів 1-3 курсів.

Рис. 2. Вплив рівня рухової активності на функціональний і психоемоційний стан студентів

Список літератури
Билогур В.Е. Теоретико-методическое обеспечение физического 1. 
воспитания в высших учебных заведениях: Автореф. дис. канд. 
наук с физ. вихов. и спорта: 24.00.02 / Ровенский ДГУ / В.Е. Би-
логур. - Ровно, 2002. - 18 с.
Давиденко Е.В. Методика фремингемского исследования двига-2. 
тельной активности человека: Рекомендации по использованию 
/ Е.В. Давиденко, Раслан Масауд. – Киев: Олимпийская литера-
тура. – 1999. – 12 с.
Канишевский С.М. Научно-методические и организационные 3. 
основы физического самосовершенствования студенчества / 
С.М. Канишевский. - К.: ИЗМН, 1999. - С. 270. 
Коробейников Г.В. Физическая работоспособность и темп ста-4. 
рения человека / Г.В. Коробейников // Проблемы старения и 
долголетия.– 1996.– Т. 6, N 1–2.– С. 36–40.

Kelly: Adapted Physical Education National Standards, - Human 5. 
Kinetics, 2006 r., 191 
Курочкіна М.В. Раціональні параметри фізкультурно-оздоровчих 6. 
занять із студентами, які проживають в різних зонах радіаційного 
контролю: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 
24.00.02 / М.В. Курочкіна. Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — 
Луцьк, 2000. — 19 с. — укp.

Надійшла до редакції 25.10.2009р. 
Ядвіга Юлія Петрівна

Коробейніков Георгій Валерійович
Петров Григорія Савович 
Коваль Сергій Борисович  

Дудник Олександр Кирилович 
george.65@mail.ru

37  

36  

35  

iн
де
кс

 Ф
А

 у
 б
ал
ах

  

34  

33  

32  

31  

30  
1 курс                           2 курс                3 курс

звичайний  навчальний  день                     день  із заняттям  з  фіз.виховання

70%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

0%   

психоемоцій-
ний стан
функціональ-
ний стан 

     Висока                    Середня                     Низька 
Рівні рухової активності



проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2009

205

Czynnikowa analiza lądowań stabilnych przy zeskokach 
z przyrządów gimnastycznych i skokach

Wiktor Bołoban, Jarosław Skowron, Iwan Tereszczenko, Andrzej Zdzieszyński
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Polska
Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy, Kijów

Annotation:
Boloban Wiktor, Skowron 
Jaroslaw, Tereszczenko Iwan, 
Zdzieszynski Andrew. Analysis of 
factors of the stable landings at 
dismounts from gymnastic shells 
and supporting jumps. Stability of 
the landing of gymnasts dismounts 
from instruments and the jumps key 
factors: sport technique, sensomo-
toric defi ne co-ordination, the control 
of the pose of the body, physical ef-
fi ciency and different. On the basis of 
the profi les of the elements of factoral 
analysis dismounts of the masters 
of sport gymnastics, we worked out 
the special programme of practices 
to development and improvement of 
landings near jumps down from gym-
nastic instruments and the students 
AWF jumps in Warsaw on practical 
occupations and competitions. Stu-
dents reached the credible effect in 
the realization stable landings in the 
pedagogical experiment..

Анотація. Болобан Віктор, Сковрон 
Ярослав, Терещенко Іван, Здзе-
шиньскі Анджей. Аналіз факторів 
стабільних приземлень при зіскоках 
з гімнастичних снарядів і опорних 
стрибків. Стійкі приземлення гімнастів 
високого класу після виконання зіскоків 
зі снарядів і опорних стрибків  у великій 
мері визначаються декількома ключо-
вими факторами, такими як спортивна 
техніка виконаної вправи, сенсомоторна 
координація, регуляція пози тіла, фізич-
на підготовленість. На основі вивчення 
структури ключових факторів, що ви-
значають стійкі приземлення гімнастів 
високого класу,  нами  розроблена спе-
ціальна програма вправ для розвитку й 
удосконалювання  стійких приземлень 
після виконання  зіскоків з гімнастичних 
снарядів і опорних стрибків студентів 
АФВ у Варшаві на практичних занят-
тях  і змаганнях. У педагогічному екс-
перименті студенти експериментальної 
групи досягли вірогідно більше високої 
якості стійких приземлень.

Болобан Виктор, Сковрон Ярослав, Те-
рещенко Иван, Здзешыньски Анджей. 
Анализ факторов стабильных призем-
лений при соскоках с гимнастических 
снарядов и опорных прыжках. Устойчи-
вые приземления гимнастов высокого клас-
са после выполнения соскоков со снаря-
дов и опорных прыжков  в большой мере 
определяются несколькими ключевыми 
факторами, такими как спортивная техника 
выполненного упражнения, сенсомотор-
ная координация, регуляция позы тела, 
физическая подготовленность. На основе 
изучения структуры ключевых факторов, 
определяющих устойчивые приземления 
гимнастов высокого класса,  нами  разрабо-
тана специальная программа упражнений 
для развития и совершенствования  устой-
чивых приземлений после выполнения  со-
скоков с гимнастических снарядов и опор-
ных прыжков студентов АФВ в Варшаве на 
практических занятиях  и соревнованиях. 
В педагогическом эксперименте студенты 
экспериментальной группы достигли досто-
верно более высокого качества устойчивых 
приземлений.

Keywords:
the gymnastics, gymnasts, the land-
ing, students, instruments, jumps 
down, jumps, factors, experiment, 
the programme of practices, im-
provement of the habits landings.

гімнастика, гімнасти, студенти, гім-
настичні снаряди, опорний стрибок, 
приземлення, фактори, експеримент, 
програма вправ,  удосконалювання на-
вичок приземлень.

гимнастика, гимнасты, студенты, гим-
настические снаряды, опорный прыжок, 
приземление, факторы, эксперимент, 
программа упражнений,  совершенствова-
ние навыков приземлений.

Wstęp1

Końcowa faza zeskoków z przyrządów i skoków 
jest jednym z głównych czynników określających 
skuteczność wykonania ćwiczeń gimnastycznych i 
akrobatycznych. Lądowanie jako węzłowy element 
techniki sportowej końcowej fazy zeskoków i skoków 
w ćwiczeniach gimnastycznych studentów odgrywa 
znaczącą rolę w ocenie ostatecznej za wykonany układ, 
służy do charakterystyki psychomotorycznych jakości, 
sensomotorycznej koordynacji oraz poziomu umiejętności 
ruchowych, nawyków ruchowych wykształtowanych 
na zajęciach praktycznych. Ocena z przedmiotu 
kierunkowego, jakim jest gimnastyka, to element 
całościowego systemu edukacji studentów na zajęciach 
praktycznych. 

Cel. Ocena lądowań przy zeskokach z gimnastycznych 
przyrządów i skokach z wykorzystaniem czynnikowej 
analizy; doskonalenie skuteczności wykonania lądowań 
na podstawie specjalnych programów ćwiczeń.

Hipotezy. 1. Skuteczność lądowań przy zeskokach z 
przyrządów gimnastycznych i skokach jest uwarunkowana 
następującymi wiodącymi czynnikami: technika ćwiczeń 
sportowych, sensomotoryczna koordynacja, regulacja 
pozy ciała, sprawność fi zyczna, mechaniczne uderzenie 
o podłoże. 

2. Specjalne programy ćwiczeń opracowane przez 

1 © Bołoban W., Skowron Ja., 
      Tereszczenko I., Zdzieszyński A., 2009

nas są w stanie spowodować podniesienie poziomu 
skutecznych lądowań przy zeskokach z przyrządów 
gimnastycznych i skokach studentów AWF Warszawa na 
podstawie doskonalenia nawyków ruchowych, rozwoju 
sensomotorycznej koordynacji, regulacji pozy ciała oraz 
przygotowania fi zycznego ćwiczących.

Pytania badawcze. 1. Jakie czynniki określają 
lądowania stabilne przy zeskokach z przyrządów 
gimnastycznych i skokach? 2. Jaki jest poziom 
opanowania lądowań skutecznych przy zeskokach z 
przyrządów gimnastycznych i skokach na zajęciach 
praktycznych i zawodach studentów AWF Warszawa? 3. 
Czy specjalne programy ćwiczeń przez nas opracowane 
mają pozytywny wpływ na skuteczność lądowań przy 
zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach na 
zajęciach praktycznych i zawodach studentów AWF 
Warszawa?

 Materiał, metody i techniki badań
W badaniach wzięło udział 25 gimnastyków klasy 

I, mistrzowskiej i mistrzowskiej międzynarodowej 
reprezentujących Polskę i Ukrainę (1997–2005 r.). W 2007 
roku badaniu poddano grupę 80 studentów pierwszego roku, 
natomiast w roku akademickim 2008/2009 - 59 studentów 
(grupa eksperymentalna 30 osób, grupa kontrolna 29 
osób). Badania techniką grup równoległych. Przy doborze 
grup podstawowymi kryteriami były: zbliżony poziom 
(nieistotne różnice statystyczne) rozwoju podstawowych 
zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych; analogiczny 
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poziom umiejętności ruchowych, nawyków ruchowych 
wykonania ćwiczeń gimnastycznych. Grupy jednorodne 
(t<2, p>0,05). Średni wiek 19,16 roku.

Metody badań. Sondaż diagnostyczny, eksperyment 
pedagogiczny, ocena ekspertów. Techniki badań: 
analiza literatury, obserwacja, wideo analiza ćwiczeń 
gimnastycznych w tym końcowej fazy zeskoków z 
przyrządów gimnastycznych, testy motoryczne jako 
techniki badań pedagogicznych, analiza protokołów 
badań, komisja sędziów sportowych, statystyka.

Wyniki
Czynniki stabilnych lądowań
Na podstawie badań ruchów w końcowej fazie 

zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków z 
wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, 
metody oceny ekspertów (n = 10 sędziów sportowych klasy 
krajowej i międzynarodowej) oraz wideo analizy ruchów 
wyodrębniono następujące parametry zabezpieczające 
stabilne lądowania gimnastyków:

kąt wylotu ciała przy wykonywaniu zeskoków i • 
skoków
kąt obrotu ciała na wznoszącej części trajektorii lotu• 
wysokość podniesienia ogólnego środka ciężkości ciała • 
(OŚC) nad warunkowym poziomem
czas wznoszącej części trajektorii lotu, czas opadającej • 
części trajektorii lotu
ogólny czas lotu (od oderwania się od przyrządu lub • 
stołu do kontaktu z podłożem)
prędkości i przyspieszenia rąk, nóg, OŚC ciała• 
kąty stawowe: podudzia – uda, uda – tułowia, tułowia • 
– ramion
czas zgrupowania, rozgrupowania w zeskokach i • 
skokach typu salto
poza ciała rozruchowa w czasie kontaktu z przyrządem, • 
podłożem
multiplikacja póz ciała w locie• 
przygotowanie techniczne („szkoła ruchów”, ćwiczenia • 
bazowe, węzłowe elementy końcowej fazy zeskoków i 
skoków, startowe przygotowanie techniczne)
sprawność fi zyczna• 
stabilność i wrażliwość układu przedsionkowego• 
wzrokowy system sensorowy (kontrola wzrokowa • 
ruchu)
orientacja przestrzenno-czasowa• 
statyczna stabilność ciała• 
dynamiczna stabilność ciała• 
statodynamiczna stabilność ciała• 
trudność układów ćwiczeń• 
kinestetyczne różnicowanie ruchów na podłożu i w • 
locie
struktura przyrządów gimnastycznych• 
ranga zawodów• 
mechaniczne uderzenie ciała sportowca o podłoże przy • 
lądowaniach
resorowość stóp, amortyzacja ruchów na podłożu, • 
kinestetyczne czucie stawów skokowych
wysokość ciała, masa ciała.• 

Matematyczna analiza wskaźników parametrów 
wykonania końcowej fazy zeskoków z przyrządów 
gimnastycznych i skoków dała możliwość ustalenia 

pięciu czynników określających lądowania stabilne. 
Podstawą systematyzacji parametrów do czynników jest 
teoria sterowania ruchami (Bernsztejn 1991; Płatonow 
1997; Hannaford 1998), teoria regulacji pozy ciała 
człowieka (Gurfi nkel, Koc, Szyk 1965; Błaszczyk 2004), 
metodologia pomiaru, analizy i oceny sensomotorycznej 
koordynacji jako podstawy przygotowania technicznego 
sportowców (Bołoban 2005, 2006).

W tekście podano wyniki czynnikowej analizy 
i współczynniki korelacji wskaźników parametrów 
wykonania końcowej fazy zeskoków i skoków (jakość 
wykonania w punktach) i wskaźników parametrów 
wykonania końcowej fazy zeskoków i skoków (wskaźniki 
biomechanicznej analizy ruchów) oraz wagę czynnikową 
w strukturze procesu lądowania.

Czynnik 1 – „technika sportowa” – ma czynnikową 
wagę w strukturze końcowej fazy zeskoków z przyrządów 
gimnastycznych i skoków przy lądowaniach stabilnych 
17,3% - 23,8% (X  = 20,5%). Składowymi parametrami 
są: kąt wylotu ciała przy wykonaniu zeskoków i skoków (r 
= 0,911); kąt obrotu ciała na wznoszącej części trajektorii 
lotu (0,910); wysokość podniesienia ogólnego środka 
ciężkości ciała nad warunkowym poziomem (0,890); czas 
wznoszącej części trajektorii lotu, czas opadającej części 
trajektorii lotu (0,840); prędkości i przyspieszenia rąk, 
nóg, OŚC ciała (0,817); kąty stawowe: podudzie – udo, 
udo – tułów, tułów – ramiona (0,809); ogólny czas lotu 
(0,797); czas zgrupowania i rozgrupowania w zeskokach 
i skokach typu salto (0,727); przygotowanie techniczne 
(0,719). 

Czynnik 2 – „sensomotoryczna koordynacja” – 
ma czynnikową wagę w strukturze końcowej fazy 
zeskoków i skoków przy lądowaniach stabilnych 13,1% 
- 17,9% (X   = 15,5%). Składowymi parametrami są: 
stabilność i wrażliwość układu przedsionkowego (0,805); 
kinestetyczne różnicowanie ruchów na podłożu i w 
locie (0,790); multiplikacja póz ciała (0,790); kontrola 
wzrokowa za ruchem (0,733); orientacja przestrzenno-
czasowa (0,723).

Czynnik 3 – „regulacja pozy ciała” – ma czynnikową 
wagę w strukturze końcowej fazy zeskoków i skoków 
przy lądowaniach stabilnych 12,4% - 15,6% (X   = 
14,0%). Składowymi parametrami są: statyczna 
stabilność ciała (0,850); dynamiczna stabilność ciała 
(0,850); statodynamiczna stabilność ciała (0,847); poza 
rozruchowa ciała (0,829); multiplikacja póz (0,811); 
dynamiczna postawa ciała przy lądowaniu (0,720); 
pozycje stóp na podłożu (0,692). 

Czynnik 4 – „mechaniczne uderzenie o podłoże” – ma 
czynnikową wagę w strukturze końcowej fazy zeskoków 
i skoków przy lądowaniach stabilnych 9,5% - 13% (
X   = 11,2%). Składowymi parametrami są: trudność 
zeskoków i skoków (0,920); wysokość podniesienia OŚC 
ciała (0,890); resorowość stóp (0,877); kinestetyczne 
czucie stawów skokowych (0,818); amortyzacja ruchu na 
podłoże (0,745); struktura przyrządów gimnastycznych 
(0,706); wysokość ciała (0,670), masa ciała (0,500).

Czynnik 5 – „sprawność fi zyczna” – ma czynnikową 
wagę w strukturze końcowej fazy zeskoków i skoków 
przy lądowaniach stabilnych 10% - 12% (X   = 11%). 
Składowymi parametrami są: wytrzymałość specjalna 
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(0,744); siła mięśniowa (0,700); zwinność (0,700); 
koordynacja ruchów (0,683); gibkość (0,577); szybkość 
(0,540); skoczność (0,520).

Materiały czynnikowej analizy zgodny z badaniami 
[2, 3, 8, 9]. 

W zależności od trudności zeskoku czy skoku oraz 
poziomu mistrzostwa sportowego globalna waga pięciu 
czynników jest w granicach 62,3% - 82,3% (X   = 72,2%). 
Dyspersja w granicach 60% - 80% jest wiarygodna (P < 0,05 
– P < 0,01). Faktycznie pięć czynników określa lądowanie 
stabilne zawodników klasy I, mistrzowskiej, mistrzowskiej 
międzynarodowej przy zeskokach z przyrządów 
gimnastycznych i skokach. Wielkość pozostałych 
parametrów branych pod uwagę w lądowaniach stabilnych 
wynosi X   = 27,8%, ryc. 1.

W największym stopniu są uruchamiane parametry 
przy skokach (82%), zeskokach z drążka (79%) i 
zeskokach z kółek (77,5%), ćwiczeń wolnych (77%). W 
mniejszym – przy zeskokach z poręczy (71%) i koniu z 
łękami (62%).

W wyniku oceny ekspertów wysoki udział i 
kierowniczą rolę w lądowaniach stabilnych odgrywają 
następujące parametry (ryc. 2, tabela 1).

Pierwsze miejsce w strukturze stabilnych lądowań 
odgrywa trudność wykonywanych zeskoków z 
przyrządów gimnastycznych i skoków (ranking 12 pkt.). 
Drugie miejsce w strukturze stabilnych lądowań należy do 
parametru kąta wylotu ciała przy wykonywaniu zeskoków 
z przyrządów gimnastycznych i skoków (14 pkt.). 
Kolejny, trzeci parametr struktury stabilnych lądowań 
to kąt obrotu ciała na wznoszącej części trajektorii lotu 
(24 pkt.). Pierwszych pięć parametrów struktury lądowań 
stabilnych eksperci oddają technicznemu przygotowaniu. 
Następne parametry struktury lądowań stabilnych odnoszą 
się do sensomotorycznej koordynacji jako podstawy 
technicznego przygotowania gimnastyków (parametry 
6, 7 i 8), odpowiednio 48, 55 i 57 pkt., stabilności i 
wrażliwości układu przedsionkowego, pozy i położenia 
ciała, koordynacji ruchów i dynamicznej pozycji w locie 
charakteryzującej obraz zeskoku i skoku. Statodynamiczna 
stabilność ciała ma 57 pkt. i 9 miejsce. Regulacja pozy 
ciała w locie i na podłożu odzwierciedlają techniczne 
efekty sterowania ruchami w procesie planowania pozycji 
ciała w końcowej fazie zeskoków i skoków. Na 10. pozycji 
jest sprawność fi zyczna (67 pkt.). Inne parametry podane 
razem (pozycja 11 – 83 pkt.). Czynnik mechanicznego 
uderzenia o podłoże przy zeskokach z przyrządów i 
skokach nie jest podany oddzielnie, a znajduje się w 
innych pozycjach (Np. w  4, 10 oraz  11).

W 2007 roku przeprowadzono badania wstępne w 
Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Warszawe, 
mające za cel ocenę jakości wykonania lądowań, jako 
węzłowego elementu techniki sportowej końcowej fazy 
układów ćwiczeń studentów przy zeskokach z przyrządów 
gimnastycznych i skokach na zajęciach praktycznych i 
zawodach AWF w Warszawie. Wyniki badań przedstawione 
w artykule [15]. Jakie główne wnioski z badań 2007 
roku? Ocena z przedmiotu kierunkowego, jakim jest 
gimnastyka, to element całościowego systemu edukacji 
studentów na zajęciach praktycznych. Pokazuje, jaki 
poziom umiejętności ruchowych, nawyków ruchowych 

oraz opanowania ćwiczeń gimnastycznych osiągnęli 
studenci.  Podsumowując wyniki uzyskane z analizy 
lądowań studentów na zawodach I roku przy zeskokach z 
przyrządów gimnastycznych i skokach  stwierdziliśmy, że 
nawyki ruchowe w wykonywaniu stabilnych lądowań są 
jeszcze nie wykształcone. Na ogólną liczbę 240 lądowań 
aż 183, czyli 76,25% było nie ustanych. Świadczy to 
o słabym opanowaniu techniki sportowej zeskoków 
i skoków oraz o niezbyt wysokim poziomie rozwoju 
sensomotorycznej koordynacji studentów. Trzeba też 
wziąć pod uwagę, że stabilność lądowania wiąże się ze 
specyfi ką poszczególnych przyrządów. Lądowań ustanych 
było: ćwiczenia wolne - 27,5%, skok przez skrzynię 
- 1,25%, zeskoki z poręczy - 61,8%, zeskoki z drążka - 
0%. 3. Aby podnieść poziom skutecznego wykonywania 
lądowań jako węzłowego elementu techniki sportowej 
końcowej fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych 
i skoków, należało opracować nowe technologie 
specjalnego technicznego przygotowania studentów ( Np. 
Specjalny Program ćwiczeń).

 
Wpływ programów specjalnych ćwiczeń na 

skuteczność lądowań
Na podstawie badań własnych oraz analizy literatury ( 

Tereszczenko 1988; Karniewicz, Kochanowicz, Sawczyn 
1996; Smoliewskij, Gawierdowskij 1999; Tereszczenko, 
Mistułowa 1999; Bołoban, Mistułova, Todosko 1999; 
Starosta 2003; Bołoban 2006; Skowron, Zdzieszyński, 
Bołoban 2008 [16]) opracowaliśmy Specjalny Program 
ćwiczeń doskonalenia techniki sportowej końcowej fazy 
zeskoków z przyrządów i skoków przy wykonywaniu 
lądowań stabilnych przez studentów na zajęciach z 
gimnastyki (tabela 2). Końcowa faza zeskoków z 
przyrządów i skoków jest jednym z głównych czynników 
określających skuteczność wykonywania ćwiczeń 
gimnastycznych i akrobatycznych. Lądowanie jest 
węzłowym elementem techniki sportowej końcowej fazy 
zeskoków i skoków, który określa w znacznym stopniu 
wynik sportowy gimnastyków wyczynowych; tą samą 
rolę odgrywają również w układach wykonywanych 
przez studentów na zajęciach praktycznych. Z badań 
przeprowadzonych na studentach AWF w Warszawie 
wynika, że nie mają oni wykształconych nawyków 
ruchowych do wykonywania stabilnych lądowań, słabo 
opanowali technikę sportową zeskoków i skoków oraz 
wykazują niski poziom sensomotorycznej koordynacji. 
Te wszystkie czynniki składają się na dużą liczbę lądowań 
nie ustanych. Świadczy to o potrzebie zwrócenia większej 
uwagi na problem skuteczności prawidłowych lądowań.

Specjalny Program ćwiczeń jest przeznaczony 
dla studentów I roku AWF w  Warszawie. Zestawy 
ćwiczeń mają swoje cele, tekstowe opisy, reglamentację, 
wskazówki metodyczne. Realizacja zestawów ćwiczeń 
przez grupę eksperymentalną odbyła się na każdej z 
pięćdziesięciu godzin zajęć programowych z gimnastyki, 
gdzie studenci wykonają od dwóch do trzech ćwiczeń 
z każdego zestawu w rozgrzewce oraz części głównej. 
Grupa kontrolna realizuje na zajęciach program AWF w 
Warszawie z gimnastyki dla I roku w sposób tradycyjny 
przy zachowaniu identycznej do grupy eksperymentalnej 
objętości pracy w nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych. 
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Tabela 1. 
Opinia rankingowa grupy ekspertów oceniających miejsce parametrów lądowań stabilnych w strukturze końcowej 
fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków. Niższy ranking – wyższa rola „uczestnictwa” parametru w 
lądowaniach stabilnych. Parametry: 1 – trudność zeskoków i skoków, 2 – kąt wylotu ciała, 3 – kąt obrotu ciała na 
wznoszącej części trajektorii lotu, 4 – wysokość podniesienia OŚC ciała, 5 – czas wznoszącej i opadającej części 
trajektorii lotu,  6 – stabilność i wrażliwość układu przedsionkowego, 7 – multiplikacja póz ciała, 8 – orientacja 

przestrzenno – czasowa, 9 – statodynamiczna stabilność ciała, 10 – sprawność fi zyczna, 11 – inne parametry
Eksperci (n = 10)  Suma   Para- 

metry  1   2   3   4  5  6   7  8   9   10  rankingów  
1  1   1  1   3  1  1   1  1   1  1  
2  2   1  1   1  1  1   2  1   2  2  
3  1   3  2   3  2  3   1  2   3  4  
4  2   1  5   4  6  4   3  7   1  3  
5  5   5  3   4  1  6   6  5   5  1  
6  4   5  6   2  1  7   9  6   2  6  
7  7   4  5   3  2  7   8  7   7  5  
8  8   5  1   7  4  6   8  3   7  8  
9  7   3  8   8  5  7   8  4   6  1  

10   9  7   2  1   10   10   5   7   7   9  
11   10   9  7   10   10   10   9  9   5  4  

 12  
 14  
 24  
 36  
 41  
 48  
 55  
 57  
 57  
 67  
 83  

Pozostałe parametry  
21%  27%  

Czynnik 2 
16%  Czynnik 5  

11%  
Czynnik 3  Czynnik 4 

11%  14%  

Czynnik 1  

Czynnik 1 – technika sportowa,  Czynnik 2 – sensomotoryczna koordynacja,  Czynnik 3 – regulacja pozy ciała,  
Czynnik 4 – mechaniczne uderzenie  o podłoze,  Czynnik 5 – sprawnosc fi zyczna  
Ryc. 1. Czynnikowa waga ladowań stabilnych w strukturze końcowej fazy zeskoków z przyrzadów gimnastycznych i  

skoków (n = 25) 
Suma rankingów miejsc (liczba)

90  
83  

80  

70  67  

60  55       57       57  

50  48  

41  
40  36  

30  
24  

20  12      14 

10  

0  
1          2          3        4          5         6          7         8          9         10     11  

Ryc. 2. Podstawowe parametry ladowań stabilnych końcowej fazy zeskoków z przyrzadów gimnastycznych i 
skoków zgodnie z ocena ekspertów (n = 10). Nizszy ranking - wyzsza rola «uczestnictwa» parametru w skutecznym  

sterowaniu ruchami gimnastyków

Parametry

1 – trudnosc zeskoków i 
skoków,  
2 – kat wylotu ciała,  
3 – kat obrotu ciała na 
wznoszacej czesci trajektorii 
lotu, 
4 – wysokosc podniesienia 
OSC ciała, 
5 – czas wznoszacej i 
opadajacej czesci trajektorii 
lotu,  
6 – stabilnosc i wrazliwosc 
układu przedsionkowego,  
7 – multiplikacja póz ciała,  
8 – orientacja  przestrzenno – 
czasowa, 
9 – statodynamiczna 
stabilnosc ciała,  
10 – sprawnosc fi zyczna,  
11 – inne parametry  
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Obydwie grupy odbywają zajęcia na sali gimnastycznej 
numer pięć.

Algorytm opracowania i eksperymentalnego 
uzasadnienia zestawu ćwiczeń specjalnych do rozwoju 
i doskonalenia sterowania ruchami przy wykonywaniu 
przez studentów zeskoków z przyrządów gimnastycznych i 
skoków do osiągnięcia stabilnych lądowań przedstawiono 
w tabeli 3.

Procedury osiągania celów. Do realizacji Specjalnego 
Programu ćwiczeń wykorzystano następujące elementy 
dydaktyczne: zasady nauczania (świadomości i 
aktywności, poglądowości, stopniowania trudności, 
systematyczności, indywidualizacji zadań); metody 
nauczania (analityczna, syntetyczna, kompleksowa, 
słowna, poglądowa, programowa, startowa); formy 
prowadzenia zajęć (zabawowa, ścisła, zadaniowa); zajęcia 
indywidualne i grupowe; środki prowadzenia zajęć (tak 
dobrać ćwiczenia, sprzęt sportowy, aby dostosować 
aktualny stan ćwiczącego i jego możliwości indywidualne, 
umiejętności ruchowe, poziom sensomotoryki do 
osiągnięcia najlepszych rezultatów w wykonywanych 
zadaniach).

Ewolucja zestawu ćwiczeń. Jej celem jest sprawdzenie 
poziomu zrealizowania założeń i postawionych celów 
programu. Powinna wnieść dokładne wskazania do 
dalszej pracy edukatora.

Osiągnięcia studentów po realizacji programu: dobre 
umiejętności i nawyki ruchowe wykonania lądowań przy 
zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach oraz 
podwyższenie jakości wykonania ćwiczeń gimnastycznych 
z programu AWF w Warszawie.

Plan realizacji ćwiczeń z zestawu ćwiczeń 
specjalnych do rozwoju i doskonalenia sterowania 
ruchami przy wykonywaniu przez studentów AWF 
zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków na 
zajęciach I i II semestru z gimnastyki: w październiku 
2008 roku w AWF Warszawa rozpoczął się eksperyment 
pedagogiczny mający na celu podniesienie poziomu 
skutecznego wykonywania lądowań jako węzłowego 
elementu techniki sportowej końcowej fazy zeskoków 
z przyrządów gimnastycznych i skoków. Aby osiągnąć 
stabilne lądowania grupa eksperymentalna przez cały rok 
akademicki 2008/2009 wykonywała ćwiczenia z zestawu 
ćwiczeń specjalnych do rozwoju i doskonalenia sterowania 
ruchami przy wykonywaniu przez studentów AWF w 
Warszawie zeskoków z przyrządów gimnastycznych i 
skoków. Sprawdzianem praktycznym dla studentów I 
roku z grup eksperymentalnej i kontrolnej pod względem 
wykształcenia nawyków ruchowych do wykonywania 
stabilnych lądowań, opanowania techniki sportowej 
zeskoków i skoków oraz poziomu sensomotorycznej 
koordynacji były zawody gimnastyczne przeprowadzone 
w maju 2009 r. W zawodach badaniu poddano 59 
studentów biorących udział w eksperymencie w tym 
30 z grupy eksperymentalnej i 29 z grupy kontrolnej.  
Zawody odbyły się w czwórboju (ćwiczenia wolne, 
skok przez skrzynię, ćwiczenia na poręczach i ćwiczenia 
na drążku). Maksymalna ocena wynosiła 10 pkt. za 
konkurencję. Ocena zawierała trudność wykonywanego 
układu i skoku oraz potrącenia za błędy wykonania. 
Maksymalne potrącenie przy nieustanym lądowaniu 

z upadkiem wynosiło 0,5 pkt. Metody i techniki badań 
były analogiczne z badaniami z 2007 roku. Studenci z 
badanych grup wykonali na zawodach 236 lądowań po 
zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach.

Wyniki charakteryzujące lądowania studentów w 
4 konkurencjach wieloboju na zawodach z gimnastyki 
( maj 2009) dla grupy eksperymentalnej i kontrolnej 
przedstawiono w tabeli 4 i na ryc. 3

Średnia ocena w jednej z czterech konkurencji w grupie 
eksperymentalnej wynosiła 8,0 pkt., średnie potrącenie 
za lądowanie wynosiło 0,1 pkt. W grupie kontrolnej 
średnia ocena wynosiła 7,7 pkt., a potrącenie za błąd przy 
lądowaniu wynosiło 0,3 pkt. Wartości uzyskane w grupie 
kontrolnej świadczą o niedostatecznym przygotowaniu 
studentów do wykonywania poprawnych lądowań. W 
tabeli 5 i na rycinie 4 podano charakterystykę procentową 
osobliwości lądowań ustanych.

W grupie eksperymentalnej stwierdzono aż 46,4% 
lądowań prawidłowych jeśli chodzi o położenie ciała i 
42,8% lądowań z prawidłową pozycją stóp. Nieprawidłowa 
technika wykonania ćwiczeń akrobatycznych, 
skoków przez skrzynię i zeskoków z poręczy i drążka 
(nieprawidłowa postawa ciała na podłożu i w locie; 
nieodpowiednie kąty stawowe uda – tułów, tułów – ramie 
i in.; nie odpowiednia amplituda ruchów; zaburzone 
tempo – rytm; nadmierne napięcia mięśniowe; przeskoki, 
przebiegnięcia, upadki i in.) były głównymi przyczynami 
lądowań nieustanych (tabela 6., ryc. 5).

Największym błędem technicznym przy lądowaniu 
zarówno w grupie kontrolnej, jak i eksperymentalnej 
okazał się przeskok (31% i 38,9%).

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu ćwiczeń 
akrobatycznych – ćwiczenia wolne. Studenci wykonywali 
układ ćwiczeń wolnych na ścieżce akrobatycznej. Układ 
kończył się saltem lub przerzutem w przód. Lądowanie 
tych elementów było poddawane analizie. W grupie 
eksperymentalnej 50% studentów kończyło układ saltem i 
50% studentów przerzutem w przód. W grupie kontrolnej 
35% - saltem i 65% - przerzutem w przód. Średnia ocena za 
układ w grupie eksperymentalnej wynosiła 7,85 punktu, a 
potrącenie za błąd przy lądowaniu 0,15 punktu. W grupie 
kontrolnej wartości te wynosiły odpowiednio: 7,6 punktu 
i 0,3 punktu. W grupie eksperymentalnej 73,3% lądowań 
po elemencie akrobatycznym było ustanych, w grupie 
kontrolnej tylko 24,1% (ryc. 6). Największym błędem 
przy lądowaniu ustanym w grupie kontrolnej, jeśli chodzi 
o położenie ciała był przysiad – 42,8%, a jeśli chodzi 
o położenie stóp to 57,1% studentów miało szeroko 
rozstawione stopy (ryc. 7). W grupie eksperymentalnej 
prawidłowe położenie ciała i rąk miało 40,9% studentów, 
a prawidłowe ułożenie stóp – 36,4% (ryc. 7). Cztery 
upadki stanowiły 50% lądowań nieustanych w grupie 
eksperymentalnej, a osiem upadków w grupie kontrolnej 
stanowi 36,4% lądowań (ryc. 8)

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu skoku 
przez skrzynię. Przez skrzynię studenci wykonywali 
skoki rozkroczne (grupa eksperymentalna 77% skoków, 
grupa kontrolna – 79%) oraz skoki przerzutem w przód 
(grupa eksperymentalna 23% skoków, grupa kontrolna 
– 21%). Średnia ocena w tej konkurencji dla grupy 
eksperymentalnej wynosiła 8,4 punktu, a potrącenie za 
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Tabela 2. 
Specjalny Program Ćwiczeń do rozwoju i doskonalenia stabilnych (ustanych) lądowań przy zeskokach 

z przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF w Warszawie.

RODZAJ ZESTAWU REGLAMENTACJA WSKAZÓWKI METODYCZNE

ZESTAW 1. – SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA
Cel. Przy wykonywaniu zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków student powinien być dobrze przygotowa-
ny sprawnościowo, aby skutecznie sterować ruchami w locie oraz na podłożu przy stabilnych lądowaniach. Rozwijać 

i udoskonalać siłę mięśniową, szybkość, skoczność, gibkość studentów poprzez ćwiczenia specjalne dla tułowia, 
kończyn dolnych i górnych, które są niezbędne do skutecznych lądowań przy zeskokach z przyrządów i skokach.

1.1 Skłony tułowia w przód z jednoczesnymi 
skrętami tułowia 10 x 2

Ćwiczący siedzi na koźle, stopy 
zaczepione o drabinki

1.2 Ze zwisu tyłem na drabinkach wznosy nóg 
w przód 10 x 2

5 powtórzeń o nogach prostych i 5 
powtórzeń o nogach ugiętych

1.3 5 skoków na odległość 1,5 m każdy z 
odbicia obunóż 1 x 10

Zamach ramion przodem w górę, z 
krótkotrwałym stabilnym lądowaniem

1.4 Skłony tułowia w tył z jednoczesnymi 
skrętami tułowia 10 x 2

Ćwiczący leży przodem na koźle, stopy 
zaczepione o drabinki

1.5 Z podporu leżąc przodem ugięcia i 
wyprosty ramion 10 x 3 W podporze ramiona proste

1.6 Zeskok ze skrzyni, odbicie obunóż i 
wyskok na skrzynię 4 x 5

Z 2 części skrzyni na 1 część skrzyni, 
nogi i tułów sprężysto-usztywnione

1.7 Wspinanie na linę 5 m x 3 Z pomocą nóg, wykonać zgodnie z 
techniką

1.8 Z podporu ugięcia i wyprosty ramion na 
poręczach 8 x 2 Tułów wyprostowany

1.9 Ćwiczenia kontrolne:
- skok w dal z miejsca
- z podporu leżąc przodem odbicia z 
ramion i klaśnięcia w dłonie
- z leżenia tyłem (ramiona w górze) siady 
równoważne z dotknięciem dłońmi do stóp

na odległość
20 sek.
20 sek.

Koordynacja zamachu ramion z odbi-
ciem nogami
Ilość powtórzeń
Nogi wyprostowane, kąt tułów – uda 
mniej niż 90 stopni, ilość powtórzeń

ZESTAW 2. – RÓWNOWAGA CIAŁA
Cel. Kształtowanie nawyków ruchowych statycznej oraz dynamicznej równowagi ciała u studentów, jako podstawa 

skutecznego wykonywania prawidłowych lądowań przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach.

2.1 Układ ćwiczeń kształtujących równowagę 
ciała na ławeczce gimnastycznej
PW, pozycja zasadnicza, ramiona w bok
- skłon tułowia w przód
- wyprost tułowia
- skłon głowy w tył
- wyprost głowy
- skręt tułowia w lewo
- wyprost tułowia
- skręt tułowia w prawo
- wyprost tułowia
- skłon tułowia w lewo
- wyprost tułowia
- skłon tułowia w prawo
- wyprost tułowia
- ugięcie nóg z opustem ramion w dół do 
przysiadu podpartego
- wyprost nóg ze wznosem ramion w bok
- półprzysiad
- wyprost nóg

1 x 3

Ćwiczący stoi bokiem na ławeczce i 
wykonuje układ w rytmie 1 ruch w 
1 sekundę, układ ukierunkowany na 
rozwój i doskonalenie dynamicznej 
równowagi ciała, technika wykonania 
układu zgodna z regułami techniki 
wykonywania ćwiczeń gimnastyki; 
wykonanie również z oczami 
zamkniętymi

2.2 Układ ćwiczeń kształtujących równowagę 
ciała na równoważni 1 x 3

Ćwiczący stoi bokiem na równoważni, 
wykonanie jw. (2.1)
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2.3 Ćwiczenie dwójkowe – dolny siedzi na 
skrzyni, górny wchodzi na uda dolnego

1 x 7

Ćwiczący przodem do siebie, chwyt 
rąk skrzyżny, próby wstawania dolnego 
ze skrzyni do półprzysiadu, utrzymać 
równowagę przez 5 sek., następnie 
ćwiczący zamieniają się miejscami

2.4 Ćwiczenie dwójkowe – dolny siedzi na 
skrzyni, górny wchodzi na uda dolnego

1 x 7

Górny tyłem do dolnego, dolny trzyma 
górnego za uda, próby wstawania 
dolnego ze skrzyni do półprzysiadu, 
utrzymać równowagę przez 5 sek., 
następnie ćwiczący zamieniają się 
miejscami

2.5 Ćwiczenie dwójkowe – chód wzdłuż 
drabinek, górny stoi na barkach dolnego

2 x 20 m.

Górny może podpierać się ręką o 
drabinki, pierwsze próby wchodzenia 
na barki dolnego można wykonywać 
w siadzie klęcznym, a dalej bez 
podpierania, ćwiczący zamieniają się 
miejscami

2.6 Marsz przodem po ławeczkach 
gimnastycznych

4 x 4

4 ławeczki ustawione w kwadrat, 2 
razy przejście z oczami otwartymi, 
2 razy z zamkniętymi, tempo 
zróżnicowane

2.7 Marsz tyłem po ławeczkach 
gimnastycznych

4 x 4

4 ławeczki ustawione w kwadrat, 2 
razy przejście z oczami otwartymi, 2 
razy z zamkniętymi (na końcach ławek 
podawać sygnał ćwiczącemu)

2.8 Zabawa – wymijanie partnera na ławeczce 
gimnastycznej

4 x 8

Ćwiczący idą z końców ławki przodem 
do siebie i próbują się wyminąć bez 
dotykania nogami podłoża, z oczami 
otwartymi i zamkniętymi

2.9 Próba zepchnięcia partnera z ławeczki
1 x 6

Ćwiczący przodem do siebie, 
przepychają się ramionami

2.10 Ćwiczenie kontrolne: próba Birjuk
5 – 7 powtórzeń

Stanie pionowe na palcach  ze złączo-
nymi stopami, RR w górze  i zamknięte 
oczy. Utrzymać jak najdłużej

ZESTAW 3. – ORIENTACJA PRZESTRZENNA
Cel. Rozwój i doskonalenie układu przedsionkowego do orientacji przestrzennej 

u studentów poprzez wykonywanie ćwiczeń w locie oraz na podłożu.
3.1 Skłony głowy w przód, w tył, w lewo, w 

prawo w postawie zasadniczej i marszu
Po 4 w każdą 

stronę x 3
Z oczami otwartymi i zamkniętymi

3.2 Krążenia głowy w postawie zasadniczej i 
w marszu 16 x 2

W lewo i w prawo, oczy otwarte i 
zamknięte

3.3 Trzy przewroty w przód zakończone 
wyskokiem w górę i lądowaniem 3 x 7

Wyskok z zamachem ramion przodem 
w górę i stabilne lądowanie

3.4 Przewrót w przód, wyskok w górę z ½ 
obrotu do przysiadu podpartego i przewrót 
w tył, wyskok w górę i stabilne lądowanie

1 x 5

W wyskoku ramiona w górze, ciało 
wyprostowane, stabilne lądowanie (do 
półprzysiadu)

3.5 Marsze po trampolinie 1 x 5 Dookoła trampoliny
3.6 Skoki obunóż dookoła trampoliny

1 x 10
5 razy nogi złączone, 5 razy nogi w 
rozkroku

3.7 Wyskoki na trampolinie zakończone 
stabilnym lądowaniem 8 x 5

W wyskoku sylwetka wyprostowana, 
ramiona w górze; sterowana 
amortyzacja NN przy lądowaniu

3.8 Z postawy na trampolinie wyskoki do 
siadu i powrót do postawy 5 x 5

W siadzie nogi wyprostowane, w locie 
ćwiczący patrzy w przód
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3.9 Ćwiczenie kontrolne: wyskok po 1-2 odbi-
ciach, obrót  360o z lądowaniem w miejscu 
odbicia (ramiona w bok) na trampolinie

1 x 2

Próbę można wykonać tylko dwukrot-
nie, skala ocen za wykonanie:
0 pkt. – brak wykonania
1 – 3 pkt. – wykonanie próby za dru-
gim razem, obrót tylko o ok. 90o z du-
żym błędem przy lądowaniu (upadek)
4 – 5 pkt. – wykonanie próby za 
drugim razem, obrót tylko o ok. 180o z 
dużym błędem przy lądowaniu (zato-
czenie się)
6 – 7 pkt. – wykonanie próby za drugim 
razem, obrót o ok. 270o z błędem przy 
lądowaniu (zachwianie równowagi)
8 – 9 pkt. – niepełny obrót o 360o, 
ustane lądowanie
10 pkt. – pełny obrót o 360o, ustane 
lądowanie, próba wykonana za pierw-
szym razem

ZESTAW 4. – WSPÓŁDZIAŁANIE Z PODŁOŻEM
Cel. Nauczanie studentów współdziałania mechanicznego z podłożem przy wykonywaniu zeskoków z przyrządów 

gimnastycznych i skoków.
4.1 Zeskok z wysokości 1 i 1,5 m

1 x 5

Ćwiczący skacze ze skrzyni, w czasie 
wyskoku pozycja wyprostowana, 
ramiona w górę i w bok, lądowanie 
na materacu (h = 30 cm); półprzysiad, 
sprężystość, amortyzacja.

4.2 Zeskok z wysokości 2 m

1 x 5

Ćwiczący skacze z platformy 
zaczepionej na drabinkach, w czasie 
wyskoku pozycja wyprostowana, 
ramiona w górę i w bok, lądowanie na 
materacu (h = 30 cm) ; półprzysiad, 
sprężystość, amortyzacja.

4.3 Wyskok kuczny i lądowanie 1 x 5 Z ławeczki gimnastycznej
4.4 Wyskok z rozkrokiem do poziomki i 

lądowanie 1 x 5 Ze skrzyni gimnastycznej

4.5 Wyskok z ½ obrotu i lądowanie przodem 
do zeskoku 1 x 5 Ze skrzyni gimnastycznej

4.6 Wyskok z ½ obrotu i lądowanie tyłem do 
zeskoku 1 x 5

Ze skrzyni gimnastycznej

4.7 Wyskok z obrotem o 360o z wysokości 1 m 
i lądowanie 1 x 5 Ze skrzyni gimnastycznej

4.8 Ćwiczenie kontrolne: z wysokości 2 m 
zeskok do celu (koło o średnicy 40 cm) ze 
stabilnym lądowaniem

Wyskok z zamachem ramion w 
górę, pozycja prosta, lądowanie do 
półprzysiadu; skala ocen:
10 pkt. – lądowanie stabilne
- 1 pkt – mały krok przy lądowaniu
- 2 pkt. – duży krok przy lądowaniu
- 5 pkt. – upadek

ZESTAW 5. – NAUCZANIE SPORTOWEJ TECHNIKI LĄDOWAŃ
Cel. Nauczyć sportowej techniki stabilnych lądowań przy wykonywaniu zeskoków z przyrządów gimnastycznych 

i skoków.
5.1 Przyjmowanie pozycji stóp w różnych 

wariantach oraz pozycji nóg, tułowia i 
ramion 1 x 32

Prawidłowa pozycja lądowania, 
pięty złączone, (stopy równolegle na 
szerokości stopy, półprzysiad z RR w 
górę w skos)

5.2 Przyjmowanie prawidłowej pozycji 
lądowania 1 x 16

1, 2, 3 – fi ksacja pozycji, 4 - wyprost 
do postawy zasadniczej, wykonanie z 
oczami otwartymi i zamkniętymi

5.3 Skoki, stabilne i prawidłowe lądowania w 
półprzysiadzie z przeskokami: w przód, do 
tyłu, w lewo i w prawo

1 x 32

Oczy zamknięte i otwarte, wymach 
ramion i ich utrzymanie w bok w 
pozycji półprzysiadu, amortyzacja nóg
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5.4 Skok z rozbiegu z odbicia z jednej nogi, 
lądowanie na dwie nogi

1 x 10

Skok wykonać z akcentowaniem 
w górę i w przód, przy odbiciu 
wykonać zamach ramion, w locie ciało 
wyprostowane, nogi razem, ramiona w 
górę i w bok, lądowanie stabilne

5.5 Skok z rozbiegu z odbicia obunóż, 
lądowanie na dwie nogi 1 x 10

W trakcie skoku korygować pozycję 
ciała za pomocą tułowia i ramion, 
stabilne lądowanie

5.6 Skok na skrzynię do przysiadu podpartego 
i zeskok w głąb

1 x 6

Początek zeskoku – wyskok w 
górę w przód, w locie pozycja ciała 
wyprostowana, ramiona w górę w 
bok, przy lądowaniu ciało sprężysto-
usztywnione,  prawidłowe stabilne 
lądowanie

5.7 Wyskoki i obrotami:
- wyskok z ¼ obrotu 
- wyskok z ½ obrotu
- wyskok z ¾ obrotu
- wyskok z pełnym obrotem

4 x 8

Wykonywać ćwiczenie w lewo i w 
prawo, obrót ciała w górnej fazie 
wyskoku. Prawidłowe stabilne 
lądowanie.

5.8 W przednim zamachu zeskok z kółek, w 
tylnym zamachu zeskok z kółek 2 x 8

5 razy w przednim zamachu, 5 razy 
w tylnym, prawidłowe, stabilne 
lądowanie.

5.9 Zeskok z drążka w przednim zamachu, 
zeskok z drążka w tylnym zamachu 2 x 10

5 razy w przednim zamachu, 5 razy w 
tylnym, prawidłowe stabilne lądowanie

5.10 Ze zwisu na drążku lądowanie 1 x 5 Półprzysiad, ramiona w bok
5.11 Ćwiczenie kontrolne: zeskok podmykiem z 

drążka z lądowaniem
Ocena lądowania

Tabela 3. 
Algorytm wykorzystania zestawu ćwiczeń do rozwoju i doskonalenia lądowań przy zeskokach 

z przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF w Warszawie

Numer
zajęć

Numery ćwiczeń
zestaw I zestaw II zestaw III zestaw IV zestaw V

sprawność 
fi zyczna

równowaga 
ciała

orientacja 
przestrzenna

współdziałanie z 
podłożem

nauczanie sportowej 
techniki lądowań

1. 1.1 1.4 2.6 2.8 3.1 3.2 4.1 4.3 5.1 5.2
2. 1.2 1.3 2.7 2.9 3.1 3.3 4.2 4.4 5.1 5.3
3. 1.5 1.6 2.3 2.5 3.2 3.4 4.1 4.4 5.2 5.3
4. 1.7 1.4 2.4 2.5 3.1 3.5 4.2 4.3 5.1 5.4
5. 1.8 1.2 2.1 3.2 3.6 4.1 4.5 5.2 5.5
6. 1.1 1.5 2.2 3.3 3.5 4.2 4.6 5.4 5.5
7. 1.3 1.8 2.3 2.6 3.4 3.6 4.3 4.7 5.3 5.4
8. 1.6 1.7 2.4 2.7 3.3 3.7 4.4 4.5 5.5 5.6
9. 1.4 1.1 2.8 2.5 3.4 3.8 4.5 4.6 5.6 5.7
10. 1.3 1.2 2.9 2.5 3.5 3.7 4.6 4.7 5.7 5.8
11. 1.6 1.5 2.1 3.6 3.8 4.2 4.3 5.8 5.9
12. 1.4 1.7 2.2 3.7 3.8 4.6 4.7 5.9 5.10
13. 1.2 1.8 2.3 2.8 3.1 3.2 4.1 4.3 5.6 5.10
14. 1.5 1.1 2.4 2.9 3.1 3.3 4.2 4.4 5.7 5.9
15. 1.8 1.3 2.6 2.5 3.2 3.4 4.1 4.4 5.8 5.10
16. 1.7 1.6 2.7 2.5 3.1 3.5 4.2 4.3 5.1 5.2
17. 1.1 1.4 2.1 3.2 3.6 4.1 4.5 5.3 5.4
18. 1.2 1.3 2.2 3.3 3.5 4.2 4.6 5.5 5.6
19. 1.5 1.6 2.3 2.4 3.4 3.6 4.3 4.7 5.7 5.8
20. 1.7 1.4 2.6 2.7 3.3 3.7 4.4 4.5 5.9 5.10
21. 1.8 1.2 2.8 2.9 3.4 3.8 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3
22. 1.1 1.5 2.2 2.3 3.5 3.7 4.6 4.7 5.4 5.5 5.6
23. 1.3 1.8 2.1 2.4 3.6 3.8 4.4 4.5 5.7 5.8 5.9
24. 1.6 1.7 2.1 2.2 3.7 3.8 4.6 4.7 5.7 5.10
25. 1.9 2.10 3.9 4.8 5.11
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Tabela 4. 
Ogólna charakterystyka lądowań w czterech konkurencjach wieloboju gimnastycznego studentów AWF w 

Warszawie (grupa eksperymentalna n = 120 lądowań, grupa kontrolna n = 116 lądowań).Zawody z gimnastyki 
(maj 2009)

liczba lądowań/grypa lądowania ustane (%) lądowania nie ustane (%)

eksperymentalna 120
kontrolna 116

70
25

30
75

Tabela 5. 
Charakterystyka lądowań ustanych ( położenie ciała, położenie stóp) przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych 

i skokach studentów AWF w Warszawie  (grupa eksperymentalna n = 84 lądowania, grupa kontrolna n = 29 
lądowań)

Grupy
Położenie ciała Położenie stóp

przysiad półprzysiad stanie pra-
widłowe pięty razem stopy sze-

roko
stopy pra-
widłowo

eksperymentalna
kontrolna 

22,6%
27,6%

31%
44,8%

46,4%
27,6%

20,2%
20,7%

37%
44,8%

42,8%
34,5%

Ryc. 4. Charakterystyka procentowa osobliwości lądowań ustanych - położenie ciała i położenie 
stóp przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF w Warszawie (grupa 

eksperymentalna n = 84 lądowania, grupa kontrolna n = 29 lądowań)

Ryc. 3 Ogólna charakterystyka lądowań w 4 konkurencjach wieloboju gimnastycznego studentów AWF w 
Warszawie (grupa eksperymentalna n = 120 lądowań, grupa kontrolna n = 116 lądowań)

46,4%  50%  44,8%  44,8%  42,8%  45%  
37,0%  40%  

34,5%  31,0%  35%  
27,6%  27,6%  30%  

22,6%  25%  20,2%20,7%  
20%  
15%  
10%  

5%  
0%  

przys iad       półprzys iad         stanie 
prawidłowe

piety razem     stopy szeroko stanie 
prawidłowe

grupa eksperymentalna   grupa kontrolna  

75%  80%  
70%  

70%  

60%  

50%  

40%  
30%  

25%  30%  

20%  

10%  

0%  
ustane                                          nieustane  

grupa eksperymentalna

grupa kontrolna  
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Tabela 6.
Charakterystyka procentowa lądowań nieustanych przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach 
studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 36 lądowań, grupa kontrolna n = 87 lądowań)

Grupa Mały krok Duży krok Przeskok Przebiegnięcie Upadek

eksperymentalna
kontrolna

13,9%
6,9%

11,1%
15%

38,9%
31%

22,2%
24,1%

13,9%
23%

Ryc. 5. Charakterystyka procentowa osobliwości lądowań nieustanych przy zeskokach z 
przyrządów gimnastycznych i skokach studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna 

n = 36 lądowań, grupa kontrolna n = 87 lądowań)

błąd przy lądowaniu 0,1 punktu. W grupie kontrolnej 
odpowiednio: 7,9 punktu i 0,3 punktu. W grupie 
eksperymentalnej 60% lądowań przy wykonaniu skoków 
przez skrzynię było ustanych, w grupie kontrolnej tylko 
13,8% (ryc. 9). W grupie eksperymentalnej 50% lądowań 
ustanych było prawidłowych pod względem położenia 
ciała i 55,5% pod względem ułożenia stóp (ryc. 10). Jeśli 
chodzi o lądowania nieustane, największym błędem w obu 
grupach były przeskoki - 51,3% w grupie eksperymentalnej 
i 36% w grupie kontrolnej (ryc. 11). W grupie kontrolnej 
nastąpiły 4 upadki przy lądowaniach, co stanowiło 16% 
lądowań nieustanych dla tej grupy (ryc. 11)

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu zeskoków 
z poręczy. Układy na poręczach studenci kończyli 
następującymi zeskokami. Grupa eksperymentalna: 
zeskok odwrotny - 50% zeskoków, zeskok odwrotny 
z ½ obrotu – 30% zeskoków i zeskok zawrotny – 20% 
zeskoków. Grupa kontrolna: zeskok odwrotny - 55% 
zeskoków, zeskok odwrotny z ½ obrotu – 31% zeskoków 
i zeskok zawrotny – 14% zeskoków. Średnia ocena 
za układ na poręczach w grupie eksperymentalnej 
wynosiła 7,9 punktu, a w grupie kontrolnej – 7,8 punktu. 
Średnie potrącenie za błąd przy lądowaniu w grupie 
eksperymentalnej wynosiło 0,05 punktu, a w grupie 
kontrolnej – 0,2 punktu. W grupie eksperymentalnej 90% 

zeskoków z poręczy było ustanych, w grupie kontrolnej 
– 51,7% (ryc. 12). W grupie eksperymentalnej 55,6% 
lądowań ustanych charakteryzowało się prawidłowym 
ułożeniem ciała i 51,9% prawidłowym ułożeniem stóp 
(ryc. 13). Przy lądowaniach nieustanych największym 
procentowo błędem był duży krok: grupa eksperymentalna 
– 33,3%, grupa kontrolna – 35,7% (ryc. 14). W grupie 
kontrolnej nastąpiły trzy upadki, co stanowiło 21,4% 
zeskoków nieustanych (ryc. 14).

Charakterystyka lądowań przy wykonywaniu 
zeskoków z drążka. Układ ćwiczeń na drążku studenci 
grupy eksperymentalnej kończyli zeskokiem podmykiem 
- 50%, zeskokiem podmykiem z ½ obrotu – 33% oraz 
zeskokiem podmykiem nastopowym – 17%. Średnia 
ocena tej grupy wynosiła 7,85 punktu, a średnie potrącenie 
za lądowanie wynosiło 0,1 punktu. W grupie kontrolnej 
powyższe wartości wynosiły: zeskok podmykiem - 
69%, zeskok podmykiem z ½ obrotu – 21% oraz zeskok 
podmykiem nastopowy – 10%. Średnia ocena tej grupy 
- 7,7 punktu, a średnie potrącenie za lądowanie - 0,3 
punktu. W grupie eksperymentalnej 56,7% zeskoków z 
drążka było ustanych, a w grupie kontrolnej -10,3% (ryc. 
15). 66,6% lądowań ustanych w grupie kontrolnej i 35,3% 
w grupie eksperymentalnej nastąpiło do półprzysiadu 
(ryc. 16). Największym procentowym błędem zarówno w 

45%  
38,9%  40%  

35%  31,0%  
30%  

24,1%  23,0%  22,2%  25%  

20%  
15,0%  13,9%  13,9%  15%  11,1%  

10%  6,9%  

5%  

0%  
mały krok duzy krok przeskok przebiegniecie         upadek  

grupa eksperymentalna                   grupa kontrolna  
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Ryc. 6. Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych przez studentów AWF w 
Warszawie (grupa eksperymentalna n = 30, grupa kontrolna n = 29)

Ryc.  7.  Położenie ciała i położenie stóp ustanych lądowań przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych 
przez studentów AWF w Warszawie  (grupa eksperymentalna n = 22, grupa kontrolna n = 7)

Ryc. 8. Techniczne błędy nieustanych lądowań przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych przez 
studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 8 lądowań, grupa kontrolna n = 22 lądowań)

75,9%  73,3%  

26,7%  24,1%  

80%  
70%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

0%  
ustane                                                      nieustane  

grupa eksperymentalna      grupa kontrolna  

57,1%  60%  

50%  
42,8%  

40,9%  40,9%  
40%  36,4%  

31,8%  
28,6%  28,6%   28,6%  27,3%  30%  

22,7%  

20%  
14,3%  

10%  

0%  
przysiad półprzysiad stanie 

prawidłowe  
piety razem     stopy szeroko      stanie 

prawidłowe  

grupa eksperymentalna           grupa kontrolna  

50,0%  

36,4%  

25,0%  
22,7%   22,7%  

12,5%                  12,5%  
9,1%   9,1%  

0,0%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

0%  
mały krok duzy krok przeskok          przebiegniecie upadek  

grupa eksperymentalna     grupa kontrolna
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Ryc. 11. Techniczne błędy nieustanych lądowań przy wykonywaniu skoku przez skrzynię przez studentów 
AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 12 lądowań, grupa kontrolna = 25 lądowań)

Ryc. 9. Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu skoków przez skrzynię przez studentów 
AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 30 lądowań, grupa kontrolna n = 29 lądowań)

Ryc. 10. Położenie ciała i położenie stóp ustanych lądowań przy wykonywaniu skoku przez skrzynię przez 
studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 18 lądowań, grupa kontrolna n = 4 lądowań)

86,2%  

60,0%  

40,0%  

13,8%  

100%  
90%  

80%  
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40%  
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60%  55,5%  

50,0%  50,0%  50,0%  
50%  

40%  

27,8%  27,8%  30%  25,0%  25,0%         25,0% 25,0%  
22,2%  

16,7%  20%  

10%  

0%  
piety razem     stopy szeroko      stanie 

prawidłowe  
przysiad        półprzysiad           stanie 

prawidłowe  
grupa eksperymentalna       grupa kontrolna  

70%  

58,3%  60%  

50%  

40%  36,0%  
32,0%  

30%  25,0%  

16,7%  20%  16,0%  
12,0%  

10%  4,0%  
0,0% 0,0% 

0%  
mały krok duzy krok       przeskok     przebiegniecie upadek  

grupa eksperymentalna        grupa kontrolna  
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Ryc. 14. Techniczne błędy nieustanych lądowań przy wykonywaniu zeskoków z poręczy przez studentów 
AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 3 lądowania, grupa kontrolna = 14 lądowań)

Ryc. 12. Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu zeskoków z poręczy gimnastycznych przez 
studentów AWF Warszawie (grupa eksperymentalna n = 30 lądowań, grupa kontrolna n = 29 lądowań)

Ryc. 13. Położenie ciała i położenie stóp ustanych lądowań przy wykonywaniu zeskoku z poręczy przez 
studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 27 lądowań, grupa kontrolna n = 15 lądowań)
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Ryc. 16. Położenie ciała i położenie stóp przy ustanych lądowaniach, przy wykonywaniu zeskoków z drążka 
przez studentów AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 17 lądowań, grupa kontrolna n = 3 lądowań)

Ryc. 15. Ogólna charakterystyka lądowań przy wykonywaniu zeskoku z drążka przez studentów AWF w 
Warszawie (grupa eksperymentalna n = 30 lądowań, grupa kontrolna n = 29 lądowań)

Ryc. 17. Techniczne błędy nieustanych lądowań przy wykonywaniu zeskoków z drążka przez studentów 
AWF w Warszawie (grupa eksperymentalna n = 13 lądowań, grupa kontrolna = 26 lądowań)
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eksperymentu pedagogicznego. Studenci z grupy 
eksperymentalnej zdecydowanie lepiej opanowali 
technikę sportową zeskoków i skoków, mieli też wyższy 
poziom sensomotorycznej koordynacji oraz skuteczniej 
wykształcili nawyki ruchowe do stabilnych lądowań w 
porównaniu z grupą kontrolną (t >2, p < 0,05).
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grupie eksperymentalnej – 38,5%, jak i kontrolnej – 42,3% 
przy lądowaniach nieustanych z drążka był przeskok 
(ryc. 17). W grupie eksperymentalnej jeden student 
zakończył zeskok upadkiem, a w grupie kontrolnej było 
ich 5, co stanowiło 19,2% zeskoków nieustanych na tym 
przyrządzie (ryc. 17).

Wnioski
Matematyczna analiza wskaźników parametrów 1. 
wykonania końcowej fazy zeskoków z przyrządów 
gimnastycznych i skoków dała możliwość ustalenia 
pięciu czynników określających lądowania stabilne: 
czynnik 1 – „technika sportowa” (20,5%), czynnik 2 
– „sensomotoryczna koordynacja”( 15,5%), czynnik 
3 – „regulacja pozy ciała”( 14,0%), czynnik 4 – 
„mechaniczne uderzenie o podłoże”(11,2%), czynnik 
5 – „sprawność fi zyczna”(11,0%). W zależności od 
trudności zeskoku, czy skoku oraz poziomu mistrzostwa 
sportowego globalna waga pięciu czynników jest w 
granicach 62,3 – 82,3 % (X  = 72,2%).
Ocena z przedmiotu kierunkowego, jakim jest 2. 
gimnastyka, to element systemu edukacji studentów 
na zajęciach praktycznych. Pokazuje, jaki poziom 
umiejętności ruchowych, nawyków ruchowych oraz 
opanowania ćwiczeń gimnastycznych osiągnęli 
studenci. 
Podsumowując wyniki uzyskane z analizy lądowań 3. 
studentów 1 roku AWF w Warszawie na zawodach 
2007 r., przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych 
i skokach, należy stwierdzić, że nawyki ruchowe 
w wykonywaniu stabilnych lądowań są jeszcze 
niewykształcone. Na ogólną liczbę 240 lądowań 
aż 183 (76,0%) było nieustanych. Świadczy to o 
słabym opanowaniu techniki sportowej zeskoków 
i skoków oraz niezbyt wysokim poziomie rozwoju 
sensomotorycznej koordynacji studentów. Trzeba też 
wziąć pod uwagę, że stabilność lądowań wiąże się 
ze specyfi ką poszczególnych przyrządów. Lądowań 
ustanych było: ćwiczenia wolne – 27,5%, skok przez 
skrzynię – 1,25%, zeskoki z poręczy – 61,8%, zeskoki 
z drążku – 0,0%.
Aby podnieść poziom skutecznego wykonania lądowań 4. 
jako węzłowego elementu techniki sportowej końcowej 
fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych i 
skoków studentów AWF w Warszawie, należało 
opracować nowe technologie specjalnego technicznego 
przygotowania (Specjalny Program Ćwiczeń). 
Poziom skutecznego wykonywania lądowań jako 5. 
węzłowego elementu techniki sportowej końcowej 
fazy zeskoków z przyrządów gimnastycznych i skoków 
grupy eksperymentalnej był wiarygodnie wyższy 
od poziomu grupy kontrolnej. Na ogólną liczbę 120 
lądowań w grupie eksperymentalnej 70% lądowań 
było ustanych, a na 116 lądowań w grupie kontrolnej 
– 25%. 
Wyniki uzyskane przez grupę eksperymentalną, która 6. 
przez cały rok akademicki 2008 / 2009 korzystała 
z Specjalnego Programu Ćwiczeń do rozwoju i 
doskonalenia sterowania ruchami przy wykonywaniu 
przez studentów AWF w Warszawie zeskoków z 
przyrządów gimnastycznych i skoków pozwalają mówić 
o wiarygodnie pozytywnym wyniku przeprowadzonego 
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Boraczyński T., Zaporozhanov V.A. Structure of 
kinesthetic differentiation in selected joints in 
soccer players (pedagogic aspects). In the paper, 
the authors presented the results of coordination 
abilities on the basis of indices accuracy of static 
force differentiation in 101 examined soccer players 
in age of 14-16 years. The subjects performed seven 
attempts of isometric hand grip, fl exion of upper ex-
tremity in elbow joint and extension of lower extrem-
ity in knee joint with a force of 50% of the maximum 
value assessed at the beginning of the tests. The 
collected data characterized the accuracy and the 
rate of learning kinesthetic differentiation. The quali-
tative evaluation scale of these coordination abilities 
were drawn up. There was shown signifi cant diversi-
ty of examined ability development between players 
in individual joints (V% - 19,8-31,9). Similar links in 
accuracy of muscle tension differentiation in exam-
ined joints were affi rmed in individual players.

Борачиньскі Т., Запорожа-
нов В.О. Структура кінестезії 
в умовах диференціювання 
м’язових зусиль в окремих 
суглобах футболістів (педаго-
гічний аспект). Представлено 
результати дослідження стану 
кінестезії в умовах докладнос-
ті диференціювання м’язових 
зусиль, 50% Fmax, в суглобах 
верхньої і нижньої кінцівки у 
футболістів 14-16 років (n=101). 
Встановлено суттєву різницю у 
рівні розвитку відповідних зді-
бностей у досліджуваних гравців 
(V%=19,8-31,9). Подібну різни-
цю виявлено і між здібностями 
точно диференціювати м’язові 
зусилля в різних суглобах у кож-
ного з досліджуваних.

Борачински Т., Запорожанов В.А. 
Структура кинестезии в услови-
ях дифференцировки мышечных 
усилий в отдельных суставах 
футболистов (педагогический 
аспект). Представлены результаты 
исследования состояния кинесте-
зии в условиях точности диффе-
ренцировки мышечных усилий, 50% 
Fmax, в суставах верхней и нижней 
конечности у футболистов 14-16 лет 
(n=101). Установлены существенные 
различия в уровне развития соответ-
ствующей способности между обсле-
дованными игроками (V%=19,8-31,9). 
Подобные различия установлены и 
между способностями точно диф-
ференцировать мышечные усилия в 
разных суставах у каждого из обсле-
дованных.
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Struktura kinestezji w warunkach różnicowania 
napięć mięśniowych w wybranych stawach 
u piłkarzy nożnych (aspekt pedagogiczny)

Boraczyński T., Zaporozhanov V.A.
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Polska

Wstęp1

W wychowaniu fi zycznym i sporcie wyczynowym 
problemy doskonalenia koordynacyjnych zdolności ćwi-
czących traktuje się jako jedna z aktualnych problemów 
w kierunku doskonalenia zdolności motorycznych czło-
wieka [2, 5, 6, 7]. 

Powszechnie przyjmuje się, że siła jest jedną z trzech 
podstawowych zdolności kondycyjnych człowieka. Jed-
nocześnie, siła stanowi podstawę organizacji dowolnych 
ruchów człowieka, warunkując poziom zdolności różnico-
wania napięcia mięśniowego [1, 9]. W tym wypadku efek-
tywność dowolnych ruchów ćwiczących uzależniona jest 
od poziomu czucia mięśniowego (kinestezji), który ocenić 
można na podstawie dokładności i szybkości uczenia się 
ćwiczących złożonych koordynacyjnie ruchów [9].

Jednocześnie, w warunkach procesu pedagogicznego, 
jakim jest wychowanie fi zyczne i trening sportowy, nie-
zbędne jest poznanie struktury zdolności motorycznych, 
metod ich rozwoju w procesie szkolenia oraz metodologii 
oceny poziomu tych zdolności [3, 4, 8]. Z powyższych, 
teoretycznych podstaw, w praktyce wychowania fi zycz-
nego aktualne są zagadnienia dotyczące dokładności 
różnicowania siłowych, czasowych i przestrzennych, do-
wolnych ruchów jako jednej z elementarnych zdolności  
koordynacyjnych -  kinestezji (kinestetycznego różnico-
wania ruchu).

Jednym z ważnych pytań jest:
jaka jest współzależność dokładności różnicowania siły • 
mięśni warunkujących ruchy w różnych stawach;
czy powyższa zdolność uwarunkowana jest wspólnym • 
fi zjologicznym mechanizmem, a jeżeli tak, to czy 
możliwa jest ocena poziomu zdolności różnicowania 
siły człowieka na podstawie jakiegoś uniwersalnego 
miernika tylko w jednym ze stawów.

W poprzedniej publikacji autorów był przedstawione wy-
1 © Boraczyński T., Zaporozhanov V.A., 2009

niki badań, celem których było określenie zdolności różnico-
wania napięć mięśniowych w warunkach submaksymalnych i 
minimalnych napięć mięśniowych w warunkach statycznych 
i dynamicznych. W pracy wykazano wysokie zróżnicowanie 
wyników, a ponadto przedstawiono opracowane ilościowe i 
jakościowe kryteria oceny napięć mięśniowych w warunkach 
statycznych i dynamicznych [10].

Celem niniejszej pracy było: 
empirycznie określenie współzależności zdolności • 
dokładnego różnicowania napięć mięśniowych w 
różnych stawach;
opracowanie metodologii oceny dokładności • 
różnicowania napięć mięśniowych w różnych stawach;
ocena zdolności uczenia się dokładności różnicowania • 
napięć mięśniowych w określonych warunkach 
pomiarowych.

Przyjęto założenie, że na podstawie uzyskanych wyni-
ków  możliwe będzie scharakteryzowanie struktury oraz 
mechanizmów różnicowania napięć mięśniowych, a tak-
że opracowanie metodologii oceny powyższej koordyna-
cyjnej zdolności.

Materiał i metody badań
W badaniach wzięło udział 101 piłkarzy nożnych w 

wieku 14-18 lat, których podzielono na trzy grupy wie-
kowe ; grupa 1 – 18,0 lat; n=32, grupa 2 – 16,3 lat; n=20, 
grupa 3 – 14,9 lat; n=49. 

Badani wykonali trzy testy, których celem była oce-
na elementarnych (ogólnych) zdolności kinestetycznego 
różnicowania siły. 

Test A. Ścisk dynamometru dłoniowego. 
Do pomiarów wykorzystano dynamometr dłoniowy  

DR4-P (JBA, Polska), zintegrowany ze wzmacniaczem 
tensometrycznym WTP3 oraz programem komputero-
wym MAX_v_5.5 (JBA, Polska). 

B. Zginanie kończyny górnej w stawie łokciowym.
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C. Prostowanie kończyny dolnej w stawie kolano-
wym. 

Do pomiarów wykorzystano zestaw pomiarowy siły 
ZPS-3 zawierający tensometryczny przetwornik siły 
model TPS-2, zintegrowany ze wzmacniaczem tenso-
metrycznym WTP-3 oraz programem komputerowym 
MAX_v_5.5 (JBA, Polska). 

Wszystkie pomiary siły wykonywane były w warun-
kach statycznych, kończyną dominującą, w pozycji stoją-
cej (A i B) lub siedzącej (C), ustabilizowanej pasami opo-
rowymi. W pierwszej części testu mierzona była wartość 
siły maksymalnej (Fmax) wyrażona w Newtonach (N). 
W drugiej części testu zadaniem badanego było 7-krotne 
wykonanie napięcia mięśni z siłą równą 50%  Fmax. Po 
wykonaniu każdej próby badany zawodnik otrzymywał 
informację o uzyskanym wyniku, co umożliwiało bieżącą 
korektę siły w kolejnej próbie. 

W oparciu o uzyskane wartości siły obliczane były 
wartości błędów, stanowiące różnicę między wartością 
zadaną i uzyskaną. Do dalszej analizy wykorzystano śred-
nie wartości błędów obliczone z siedmiu prób.

Wszystkie obliczenia wykonano pakietem oprogra-
mowania STATISTICA™ v. 7.1 (StatSoft Inc., USA). 
Normalność rozkładów sprawdzono testem Shapiro-
Wilka. Istotność różnic pomiędzy wartościami średnimi 
w porównywanych sesjach oceniono przy zastosowaniu 
jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA. Obliczono 
wartości współczynników korelacji r Pearsona. Jako sta-
tystycznie istotny przyjmujęto poziom p < 0,05. 

Wyniki badań i omówienie
Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań pił-

karzy prowadzona była w dwóch kierunkach: pierwszym 
- było poznanie zdolności różnicowania napięć mięś-
niowych w różnych stawach kończyny górnej i dolnej; 
drugim –  poznanie jednego z kryteriów oceny zdolno-
ści koordynacyjnych jakim jest szybkość uczenia się do-
kładności różnicowania napięć mięśniowych. Zdolność 
różnicowania napięć i szybkość uczenia się określono na 
podstawie siedmiokrotnego powtórzenia zadania pole-
gającego na napięciu mięśni z dokładnością 50 %Fmax. 
Uzyskane wyniki przedstawiono w tab.1.  

Jak wynika z tabeli, w każdej kategorii wiekowej 
piłkarzy mieścili się osobnicy z wyraźnie zróżnicowanym 
poziomem zdolności różnicowania napięć mięśniowych. 
Świadczyły o tym wysokie wartości współczynnika 
zmienności, które wahały się w przedziałach 74,5-
88,6%. 

Nie stwierdzono również zależności między 
relatywnymi wartościami błędów (wyrażonymi w 
procentach) i wiekiem zawodników w żadnym z trzech 
testów. W kolejnych grupach wiekowych procentowe 
wartości błędów wynosiły odpowiednio: test A – 17,5; 
17,3; 16,5, test B – 14,7; 21,2; 14,8, test C – 12,8; 13,2; 
11,3.

W celu wyjaśnienia struktury zdolności różnicowania 
napięć mięśniowych wykorzystano kilka podejść: - 
pierwsze z nich polegało na określeniu korelacyjnej 
współzależności pomiędzy wartościami błędów 
uzyskanymi w poszczególnych stawach. W tabeli 2 
przedstawiono matryce korelacyjne  średnich wartości 
błędów  w różnicowaniu napięć mięśniowych na poziomie 

50%Fmax w trzech zastosowanych testach.
Ze względu na wysoką wariancję wyników w każdej 

badanej grupie wiekowej badanych piłkarzy, nie wyka-
zano wyraźnych współzależności między wynikami uzy-
skanymi w poszczególnych stawach. Wykazane korelacje 
między wynikami błędów w stawach łokciowym i kola-
nowym prawdopodobnie mają charakter przypadkowy. 

Drugie podejście polegało na obliczeniu równań re-
gresji między wynikami błędów uzyskanymi w poszcze-
gólnych stawach. Również ta metoda okazała się niedo-
statecznie efektywna. Minimalne nachylenie linii regresji 
obliczonych na podstawie dokładności różnicowania na-
pięć mięśniowych na poziomie 50 % Fmax w poszcze-
gólnych stawach u 101 badanych piłkarzy, zawierało się 
w przedziałach 0,0118 x + 5,9702 – 0,1583 +4,8016. Uzy-
skane wyniki podkreślały niską współzależność zdolności 
różnicowania napięć mięśniowych między poszczególny-
mi stawami. 

Kolejny krok w badaniu struktury kinestezji polegał 
na wykorzystaniu grafi cznego sposobu analizy wszyst-
kich zgromadzonych danych (ryc. 1). 

Zastosowana metoda umożliwiła przedstawienie 
poziomu zdolności różnicowania napięć mięśniowych 
u wszystkich badanych piłkarzy. Jak widać na rycinie, 
ogólne pole wyników dla wszystkich badanych piłkarzy 
(n=101) charakteryzuje się niską współzależnością po-
wyższej zdolności w wybranych stawach (r =0,117), co 
podkreśla wysoką zmienność pomiędzy wynikami badań 
przedstawionymi w tabeli 1 (V=75-89%). Jednak aż 58% 
uzyskanych wyników mieściło się w strefi e rozbieżności 
poniżej 2 %.  Współczynnik korelacji liniowej w tej grupie 
badanych wynosił 0,497 (p<0,001), co świadczy o wyso-
kiej współzależności fi zjologicznych mechanizmów okre-
ślających zdolność kinestetycznego różnicowania napięć 
mięśniowych w stawach łokciowym i kolanowym. Na 
ogólnym polu, 24 % badanych piłkarzy charakteryzowało 
się niższym poziomem zdolności kinestetycznego różni-
cowania napięć mięśniowych, mieszczącym się w prze-
dziale błędów do 4 %. W sumie, w powyższych dwóch 
strefach dokładności różnicowania napięć mięśniowych  
w obydwu stawach mieściło się 82 % badanych zawodni-
ków, a współczynnik korelacji wynosił r=0,283 (p<0,05). 
Wśród wszystkich badanych zawodników (n=101), 18 
% charakteryzowało się wyraźnie nierównym poziomem 
różnicowania napięć mięśniowych w jednym i drugim 
stawie. Niski poziom tej zdolności w tej grupie badanych 
doprowadził do wysokiego zróżnicowania wszystkich 
uzyskanych wyników, czego konsekwencją była wysoka 
wartość współczynnika zmienności i wartość współczyn-
nika korelacji (r=0,246, p<0,05). 

Wyniki grafi cznej i empirycznej analizy umożliwiły 
scharakteryzowanie poziomu współzależności zdolności 
różnicowania napięć mięśniowych między poszczególny-
mi stawami. Jak widać na ryc. 1,  podobny poziom tej 
zdolności w różnych stawach nie oznacza jeszcze wyso-
kiej dokładności różnicowania napięć. Metoda grafi cznej 
klasyfi kacji, przyjęta w metrologii [4, 9] stwarza możli-
wość obiektywnej oceny poziomu kinestezji w różnych 
stawach. Uzyskane wyniki przedstawiono na ryc.2 .

Na rycinie widoczne jest, że w strefi e I, w której błędy 
różnicowania napięć mięśniowych w obu stawach były 
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Tabela1 
Dokładność różnicowania napięć mięśniowych z siłą 50%Fmax w toku siedmiokrotnych pomiarów w stawach dłoni 

(A), łokciowym (B) i kolanowym (C) u piłkarzy nożnych w wieku 14-18 lat (n=101)

Wiek Fmax Wartości błędów  (N) Statystyka

(lata) (N) 1 2 3 4 5 6 7 M SD Min Max V%

 M 18,0 501,9 100,0 53,1 36,9 35,0 28,3 25,9 25,2 43,5 38,2 6,6 113,7 88,6

 SD 0,6 65,8 62,7 39,0 28,7 32,9 30,6 23,6 21,9 19,1     

A M 16,3 462,6 97,3 46,3 34,9 23,3 26,5 23,6 30,6 40,4 35,3 8,1 107,5 87,9

 SD 0,3 81,1 63,4 37,9 28,2 23,4 16,4 13,1 23,8 17,7     

 M 14,9 394,4 68,5 36,6 28,1 21,1 22,2 26,0 21,7 32,0 25,5 6,1 77,5 82,7

 SD 0,6 98,8 41,3 25,6 22,9 18,5 19,0 21,4 13,8 13,2     

 M 18,0 303,8 38,0 22,1 21,9 16,8 18,4 16,4 19,8 21,9 16,7 3,8 48,6 78,4

 SD 0,6 34,0 26,3 21,1 17,2 14,7 13,9 11,3 14,5 8,1    

B M 16,3 272,0 60,7 35,1 30,2 24,0 13,5 17,5 19,5 28,6 22,0 5,8 66,3 78,4

 SD 0,3 36,6 30,3 23,6 20,8 19,3 11,6 12,8 14,5 10,6     

 M 14,9 256,7 31,7 22,6 18,9 14,1 15,7 13,3 14,8 18,7 13,8 3,5 42,3 75,5

 SD 0,6 51,4 22,0 17,9 16,1 10,8 12,2 10,0 12,0 8,0     

 M 18,0 618,3 64,6 45,9 34,1 30,4 29,7 35,6 33,2 39,1 28,1 10,6 88,8 74,5

 SD 0,6 101,5 43,1 37,3 27,2 21,9 24,0 30,2 27,2 16,7    

C M 16,3 608,4 77,8 29,4 46,9 39,0 32,8 33,7 28,2 41,1 32,4 6,8 95,9 84,3

 SD 0,3 79,3 47,4 33,1 28,9 32,5 41,8 31,4 20,0 18,6     

 M 14,9 481,3 46,2 29,2 23,8 22,1 23,2 18,6 26,0 27,0 19,8 5,6 60,2 75,9

 SD 0,6 119,3 33,6 21,9 19,8 18,3 18,1 13,1 15,6 10,3     

Legenda: V% - współczynnik zmienności wartości błędów w toku siedmiokrotnych pomiarów

Tabela 2 
Współczynniki korelacji liniowej średnich wartości błędów w różnicowaniu napięć mięśniowych na poziomie 

50%Fmax w trzech testach: ścisku dynamometru dłoniowego (A), zginania ręki w stawie łokciowym (B) i prostowania 
kończyny dolnej w stawie kolanowym (C) u piłkarzy nożnych w wieku 14-18 lat (n=101)

16,0 lat; n=101 18,0 lat; n=32 16,3 lat, n=20 14,9 lat, n=49

 A B  A B  A B  A B

A X  A X  A X  A X  

B 0,114 X B 0,070 X B -0,214 X B 0,339 X

C 0,018 0,246* C -0,009 0,619*** C -0,230 0,420 C 0,145 0,294*

Tabela 3 
Jakościowe kryteria oceny dokładności różnicowania napięć mięśniowych na poziomie 50% Fmax w stawach 

łokciowym (B) i kolanowym (C) u piłkarzy nożnych w wieku 14-18 lat (n=101).

            Wysoki   Powyżej            Średni  Poniżej             Niski
  średniej    średniej   

% 2 4 6 8 10 12  16
B 4  31 42  10 13  
C 15  37 43  4 2  
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Ryc.1 Równanie i linia regresji oraz pole współzależności wskaźników dokładności 
różnicowania napięć mięśniowych (50%Fmax) w stawie łokciowym (B) i kolanowym (C) u 

piłkarzy nożnych w wieku 14-18 lat (n=101).

Ryc.2 Grafi czne przedstawienie dokładności różnicowania napięć mięśniowych (50%Fmax) 
w stawach: łokciowym (B) i kolanowym (C) u piłkarzy nożnych w wieku 14-18 lat (n=101) 

%  

58 %   
r n 58 = 0,497   
r n 82 = 0,283   
r n 100 = 0,117  82 %  

y = 0,1583x + 4,8016  
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poniżej średniej, mieściło się 57 % badanych piłkarzy. W 
strefi e III, w której błędy różnicowania napięć mięśnio-
wych w obu stawach były powyżej średniej, mieściło się 
10 % tych badanych. W strefi e II i IV mieścili się bada-
ni, którzy w jednym stawie dobrze różnicowali napięcie 
mięśniowe, a w drugim stawie słabo. Zwraca uwagę fakt, 
że niski poziom dokładności różnicowania napięć mięś-
niowych w stawie łokciowym miało 29 % badanych i tyl-
ko 5% z tej grupy uzyskało niski poziom w stawie kola-
nowym. Prawdopodobnie takie dysproporcje poziomu tej 
zdolności w stawach łokciowym i kolanowym wynikały 
ze specyfi cznego wpływu treningu piłkarskiego. 

Na podstawie procentowych wartości błędów róż-
nicowania napięć mięśniowych w stawach łokciowym i 
kolanowym opracowano jakościowe kryteria oceny tej 
zdolności dla badanych piłkarzy (tabela 3).

Jak widać w tabeli, w średniej strefi e, zawierającej się 
w granicach błędu 8-12%, w obu stawach mieściło się 
odpowiednio 42 i 43 % badanych piłkarzy. Natomiast w 
strefi e wysokiego poziomu, w stawie łokciowym mieściło 
się jedynie 4% badanych piłkarzy, a w stawie kolanowym 
aż 15%.  

Wnioski
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że u 101 

badanych piłkarzy w wieku 14-18 lat, poziom kinestezji 
w zakresie parametrów siłowych wykazywał wyraźnie in-
dywidualny charakter.

Na podstawie empirycznych danych w zadaniu sied-
miokrotnego różnicowania napięcia mięśniowego z siłą 
50% Fmax w wybranych stawach kończyny górnej i dol-
nej, określono cztery grupy badanych z wyróżnionymi 
typologicznymi właściwościami rozwoju kinestezji. W 
pierwszej grupie mieściło się większość piłkarzy (57%), 
którzy charakteryzowali się jednakowo wysokim (w prze-
dziale do 8%) poziomem zdolności różnicowania napięć 
mięśniowych w stawach łokciowym i kolanowym. W 
trzeciej grupie, z jednakowo niskim poziomem dokładno-
ści różnicowania napięć mięśniowych (w przedziale 12-
16%) w obu stawach mieściło się tylko 10% badanych. 
W drugiej i czwartej grupie mieściło się 33% piłkarzy, 
u których miała miejsce wyraźna dysproporcja zdolno-
ści kinestetycznego różnicowania napięć mięśniowych w 
tych samych stawach. W tej grupie badanych dokładność 
różnicowania napięć mięśniowych w jednym ze stawów 
była wysoka, a w drugim niska. 

U wszystkich badanych piłkarzy wykazano również 
wyraźnie wyższy poziom dokładności różnicowania na-
pięć mięśniowych w stawie kolanowym w porównaniu do 
stawu łokciowego. 

Z praktycznego punktu widzenia wyniki badań wska-
zują na wyraźnie indywidualny poziom kinestezji w wa-
runkach dokładnego różnicowania napięć mięśniowych, 
zarówno między poszczególnymi badanymi, jak również 
pomiędzy badanymi wskaźnikami w różnych stawach. 

Wyraźnie indywidualny poziom kinestetycznego róż-
nicowania ruchu  pomiędzy poszczególnymi badanymi 
piłkarzami dają podstawę do opracowania systemu kon-
troli poziomu kinestezji. Ilościowa i jakościowa ocena 
powyższej zdolności będzie przydatna w kierowaniu 
szkoleniem piłkarzy w wieloletnim procesie.
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Systematics and correction of skiing technique errors 
in beginners based on biomechanical analysis

Giovanis V.
University of Athens, Department of Physical Education and Sport Science

Annotation:
The result of the training is 
mastering the skiing tech-
nique by the students. It 
is subject to the instruc-
tors’ subjective evalua-
tion. The video analysis 
and calculation of biome-
chanical coeffi cients may 
supply objective evalua-
tion and specify the errors 
committed.

Гіованіс В. Систематизація і корекція 
горнолижної техніки у процесі навчання 
методами біомеханічного аналізу. У статті 
дається аналіз змісту навчального процесу 
групи студентів в умовах семиденного 
навчально-тренувального згрупування у горах. 
Індивідуальний аналіз техніки спуску на лижах 
відбувався за допомогою двох синхронізованих 
відеокамер. Було використано метод порівняння 
біомеханічних параметрів техніки учнів з 
біомеханічною моделлю як метою навчання.

Гиованис В. Систематизация и коррекция 
горнолыжной техники в процессе обуче-
ния методами биомеханического анализа. 
В статье анализируется содержание учебного 
процесса группы студентов в условиях семид-
невного учебно-тренировочного сбора в горах. 
Индивидуальный анализ техники спуска на 
лыжах проводился с помощью двух синхрони-
зированных видеокамер. Использовался ме-
тод сравнения биомеханических параметров 
техники обучаемых с биомеханической моде-
лью как целью обучения. 

Keywords:
3D analysis, skiing tech-
nique, errors, centre of 
gravity, movement analysis

аналіз, техніка, лижі, навчання, пересування 
маса тіла.

анализ, техника, лыжи, обучение, передвиже-
ние масса тела.

Methodology1

The research involved 70 students of Teacher Training 
College of Revalidation, Resocialization and Physical 
Education in Bialystok, Poland, and 5 instructors (the 
control group, the standard group) who participated in the 
winter camp in Jańskie Łaźnie, the Czech Republic, in 
January 2007. the training in the winter camps lasted 7 
days. Practical classes were held on the slopes and they 
were complemented with theoretical knowledge in the 
form of lectures.

The basic evolutions taught and assessed included the 
following: 

snowplow turns, • 
half-plow turn, • 
traverse parallel side-slip • 

The classes took place in 12-person groups with an 
instructor. At the beginning of the camp, the participants 
were divided into groups based on their skiing abilities 
(2, 4). 

The fi rst stage of the research involved collecting the 
material at the beginning of the camp (2nd day) and at 
its end (7th day). Two video cameras (Hi-8) recorded the 
passing of the slope’s fragment following the arc marked 
by the instructor. During the slide there was a requirement 
of the half-plow turn technique. The students were to 
present the most correct technique at the level of their 
current skills. The camera was placed still on the tripod, 
and the recording frequency was f=25 Hz.

The data regarding the height and body mass of the 
people under examination was collected along with their 
skis’ length. 

The material collected was subject to a biomechanical 
analysis. The video recording was converted into 
AVI fi les with a multimedia card. Then, by means of 
Aschenbrenner’s programme (5), the centre of gravity of 
a skier and their equipment was determined (CoG) and the 
angles of the respective body parts were measured. The 
skier’s centre of gravity and the angles were defi ned in the 
1 © Giovanis V., 2009

medium sequence of the turn. The achieved coordinates 
(CoG) were converted in percentage values in proportion 
to the length of the lower extremities (l) for further 
comparison. The forward binding was assumed to be the 
centre of the reference system. The values obtained at the 
beginning were compared with the ones obtained at the 
end of the camp (1, 3). 

The position of the centre of mass was assumed to 
be the correctness criterion. The examined persons were 
divided into 5 groups, according to the shifts in CoG in 
the sagittal plane (type of error) 

Group A – CoG too much forwards,
Group B – CoG too much backwards
Group C – CoG in the forward-backward axis but too 

high,
Group D – CoG as above, but too low,
Group E – CoG correct
The force of the error will be evidenced by the 

CoG distance from the medium standard group in the 
coordinates system normalized by the standard deviations 
of the standard group. 

The correct position was assumed to the average of 
the instructors’ group with range 2 standard deviations. 
Subsequently, the results were correlated with the point-
based assessment given by the instructors. The data 
obtained were subject to the standard statistical and 
comparative analysis.

Results
The fi rst stage of research described the skiers’ 

positions by means of measuring the angles and CoG 
position based on the video recording analysis. Fig. 1 
presents the distribution of the results of the skier’s centre 
of mass coordinates.

Based on the measurements from the camp’s beginning, 
the study group was divided according to the errors made 
in keeping the correct position. The most numerous group 
included people with CoG moped backwards (36%), 
and then forwards (24%); too high and too low positions 
(18% and 11% respectively) were also noticed; 11% of 
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the students presented the correct position at the very 
beginning of the classes.

The instructors’ group obtained the following 
geometrical values that determine the position of the 
body: 

the angle of the shins bending relative to the skis (k1): 77•  o

the angle in the knee joint (k2): 133• o

the angle of the trunk bending relative to the skis (k3): 68• o

the angle of the arms’ bending relative to the trunk (k4): 149• o

the angle of the forearms raised relative the arms (k5): 136• o

the height (from) the whole body mass against the • 
length of the lower extremities (l): 2.41
the distance (y) between the projection of the centre of • 
the body mass in the sagittal plate (y) in relation to the 
length of the lower extremities (l): 0.46

Moreover, it was stated that the position of the 
extremities should be symmetrical. The position of the 
values examined is illustrated in Fig. 2.

The detailed data that describe the position in the sag-
ittal and frontal plates obtained on the basis of the video 
recording analysis are included in table 1. 

The results describing the students’ positions at the 
beginning are included in Table 2, and at the end of the 
camp in table 3. 

The most conspicuous difference was the position of 
the centre of the body mass. N beginners, it was moved 
backwards to the skis against the standard group. The 
relation of the centre projection to the extremities’ length 
(y/l) amounted to –0.06, and at the end of the camp its 
value increased to 0. The angle in the knee joints (k2) 
did not change during the training and was 140o for both 
groups. The angle of the trunk bending (k3) was smaller 
than in the standard group and amounted to 72o at the 
beginning and to 74 o at the end. There was a big angle 
variety in the position of the extremities. 

The most frequent errors included: 
too small bending of the shins forwards, by 8• o at the 
beginning and by 6 at the end of the campo on average, 
maximally by 20o 
excessive bending in the knee joint, maximally by 23• o 
more than instructors’
insuffi cient bending in the knee joint, maximally by 25• o 
less. 

Fig. 2. Examined geometrical 
values (see below)

Fig. 1. Comparison of the average CoG position (groups: I-instructors, 
P1 – students at beginning, P2 – students at the end of camp)

bending the trunk excessively forwards by about 30• o 
bending the trunk backwards, in some case even by 19• o

holding the arms too high or too low • 
Discussion 
The errors resulted in shirting the projection of the 

centre of the body mass to the back of the skis. The 
vertical coordinate of the centre of the body mass (z) does 
not differ much, yet, the horizontal one (y) aims at the 
standards values along with the increased level of training 
in the study group. 

The material collected allowed for conducting the 
biomechanical analysis of the turning technique at different 
stages of the basic training. There were changes observed 
to the skier’s position when measuring the angles of the 
respective body parts and the position of the centre of the 
body mass. 

The group showed much deviation from the values 
assumed as standard at the beginning; the differences 
were both excessive and negative. The most frequent 
terror was bending the shins insuffi ciently forwards, 
which accompanied by an excessive bending in the knee 
joint caused the centre of the body mass shift considerably 
backwards relative to the skis. The students attempted 
to compensate for this terror bending their trunks more 
forwards. As a result their position lost balance and 
optically deviated from the standard position. Persons 
whose ankle joint was bent not enough while bending their 
shins insuffi ciently forwards had to straighten their trunks 
in order not to weigh down their skis, and some even bent 
backwards. Furthermore, many cases of asymmetry in 
the position of the extremities were noted. The average 
position of the centre of the body mass in the projection 
on the skis’ plane appeared much further back from the 
frontal binding than in case of the standard group. 

T the end of the camp there was a visible improvement 
in the position and skiing technique. The angle of bending 
the shins forwards, angles in the knee joints and the 
position of the arms got closer to the standard values. 
The body symmetry also improved. The trunk is still 
insuffi ciently bent, which makes the centre of the body 
mass shift backwards against the skis. In comparison 
to the results from the very beginning of the camp, it is 
closer to the correct value. In the amounts under research 
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Table 1.
Values describing the position of the body on the slope Data for the standard group - in the sagittal plate

I x S V min max
k1 77 6.35 0.08 69 85
k2 133 5.15 0.04 127 141
k4 149 10.64 0.07 131 157
k5 134 15.34 0.11 120 156
k3 68 9.31 0.14 55 77
y/l 0.46 0.04 0.08 0.41 0.51
z/l 2.41 0.11 0.04 2.27 2.54

Table 2.
Values describing the position of the body on the slope Data for the students’ group at the beginning of the camp. 

P1 x min max S V
k1 77 66 89 10.4 0.135
k2 140 101 159 19.69 0.141
k3 72 50 99 17.33 0.241
k4 145 122 173 18.57 0.128
k5 145 113 178 20.59 0.142
y/l -0.06 -0.12 0 0.01 -0.167
z/l 0.97 0.83 1.01 0.18 0.186

Table 3.
Values describing the position of the body on the slope Data for the students’ group at the end of the camp. 

P2 x min max S V
k1 75 71 85 5.94 0.079
k2 140 111 151 13.41 0.096
k3 74 50 82 13.57 0.183
k4 157 139 178 15.31 0.098
k5 128 96 141 14.1 0.110
y/l 0 -0.1 0.1 0.1  
z/l 0.97 0.9 0.99 0.11 0.113

the differences in the values are much smaller than at the 
beginning, which proves the level of the group getting 
equal. 

T can be said that the downhill skiing technique has 
improved during the training. The results obtained at the 
end of the camp were gained under more diffi cult weather 
conditions, which still shows the more advanced level of 
the students and at the same time proves the training to 
be effective. 

The above method of research may be useful in 
instructing skiing. The instructor, having the standard and 
student’s error description based on the video analysis 
at their disposal, can offer the very student unequivocal 
and precise instructions. T can also be applied for auto-
correction when improving one’s own skiing technique. 

At the camp one could also additionally notice the 
positive effects in the form of an increased motivation 
while being recorded and a greater awareness of one’s 
own mistakes when watching the recording. Video camera 
should be one of the fundamental didactic aids during the 
training process.
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Annotation:
Prusik Katarzyna, Zaporozha-
nov Vadym, Gorner Karol, Prusik 
Krzysztof. A status of physical ac-
tivity life style academy students 
physical education and sport in 
Gdansk. Based on the results of 
the analysis reached different con-
clusions. In a separate research 
problem with the physical activity 
mandatory time off, it was found that 
the vast majority of students spend 
their time actively, mostly a form of 
physical activity should be aerobic / 
fi tness and gym. In the next issue, 
that associates the active leisure 
tourism, it was found that tourism 
is not unknown more than half of 
foreign students, in addition were 
taken hiking, biking and skiing. In 
the next issue, which is fl uctuating 
around the question: Do students 
see the positive infl uence of physical 
activity on health? It was found that 
young people perceive the positive 
aspects and benefi ts while seeking 
to maintain their health, is more than 
a third of them have addictions. They 
are also making some motivates of 
physical activity, which may be plea-
sure, health care and fi tness and the 
environment infl uence. 

Прусік Катерина, Запорожанов Вадим, 
Горнер Кароль, Прусік Кристоф. 
Фізична активність в умовах життя 
студентів Академії фізичного 
виховання і спорту в Гданську. 
Аналізуючи дані, отримані під час 
досліджень, було встановлено, що 
більшість студентів використовують свій 
вільний час у формі фізичної активності. 
Найбільш популярними видами фізичної 
активності є заняття аеробікою та фізичні 
вправи в спеціальних тренажерних 
центрах. Також встановлено, що більша 
частина респондентів віддають перевагу 
активним формам туризму. Найбільш 
популярними є пішохідні переходи на 
місцевості, їзда на велосипедах, взимку 
на лижах. Кожний третій із респондентів 
підкреслив, що віддає перевагу одній із 
форм рухової активності. Встановлено 
перевагу мотивації рухової фізичної 
активності. Це приємне проведення 
часу, бажання дбати про своє здоров’я, 
поліпшити фізичну кондицію у порівнянні 
зі своїми колегами. У групі студентів, 
майбутніх спеціалістів фізичного 
виховання, виявлено загальну думку 
про доцільність популяризації туризму 
в сучасному суспільстві, як одну із 
ефективних форм фізичного виховання 
населення.

Прусик Екатерина, Запорожанов Ва-
дим, Горнер Кароль, Прусик Кристоф. 
Физическая активность в стиле жиз-
ни студентов Академии физического 
воспитания и спорта в Гданьске. На 
основе анализа данных, полученных в 
ходе исследования, установлено, что 
большинство студентов используют своё 
свободное время в форме физической ак-
тивности. Наиболее популярными видами 
физической активности являются занятия 
аэробикой и физические упражнения в 
специальных тренажерных центрах. Уста-
новлено, что большая часть респондентов 
предпочитает активные формы туризма. 
Наиболее популярными являются пеше-
ходные переходы на местности, езда на 
велосипедах, зимой на лыжах. Каждый 
третий из них подчеркнул, что отдаёт 
предпочтение одной из форм двигатель-
ной активности. Установлена преимуще-
ственная мотивация физической актив-
ности. Это приятное время провождение, 
желание поправить здоровье, улучшить 
физические кондиции в сравнении с кол-
легами. В группе будущих специалистов 
физического воспитания установлено 
общее мнение о целесообразности попу-
ляризации туризма в современном обще-
стве, как одной из форм физического вос-
питания населения.
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Stan aktywności fi zycznej w stylu życia studentów akademii 
wychowania fi zycznego i sportu w Gdańsku

Katarzyna Prusik1, Vadym Zaporozhanov2, Karol Görner3, Krzysztof Prusik 1

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk, Polska1

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Polska2

Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Słowacja3

Wprowadzenie. 1

Czas wolny jest jednym z najbardziej osobistych ele-
mentów życia człowieka, należy więc przyjąć założenie, 
że człowiek sam decyduje o tym, co uznaje a czego nie za 
czas wolny [1]. Umiejętność prawidłowego wykorzysta-
nia czasu wolnego, jakim dysponuje człowiek, ma zasad-
nicze znaczenie dla jego funkcjonowania w sferze psy-
chicznej, biologicznej i społecznej. Czas wolny mądrze 
i właściwie zorganizowany i wypełniony odpowiednimi 
zajęciami ma pozytywne i podstawowe znaczenie dla roz-
woju osobowości jednostki. Brak czasu wolnego ma silny 
wpływ i zdecydowanie negatywny wpływ na zdrowie, 
osiągnięcia osobiste, stosunek do ludzi i świata, zadowole-
nie z siebie i perspektywy na dalsze życie człowieka[1]. 

 Rekreacja ruchowa jako pomysł na spędzanie 
czasu wolnego jest idealną propozycją na poprawę 
samopoczucia, zdrowia i sprawności fi zycznej rodziny 
polskiej [3, 4]. Aktywność ruchowa (fi zyczna) w 
czasie wolnym może być spontaniczna (np. marsz) lub 
odpowiednio zaplanowana pod względem obciążenia [2], 
przybierając formę treningu zdrowotnego jako aktywnego 
wypoczynku[8]. Wydaje się, że nieskażone naturalne 
środowisko jest obecnie najbardziej wartościowym 
terenem i miejscem dla rekreacji i wypoczynku [11].

Umiastowska [10] uważa, że novum współczesnej 
turystyki to: bogata oferta zajęć sportowych 
1 © Prusik K., Zaporozhanov V., Görner K., Prusik K., 2009

(rekreacyjnych), preferowanie aktywnej turystyki, 
planowanie zajęć sportowych w czasie wakacji, przewaga 
aktywnego uczestnictwa nad pasywną konsumpcją, 
wybieranie miejsc turystycznych, ułatwiających 
aktywność sportową. Aktywność fi zyczna jest bardzo 
często łączona ze zdrowym stylem życia, profi laktyką 
zapobiegania wielu chorobom, terapią stosowaną w 
zaburzeniach zdrowia oraz sposobem na radzenie 
sobie ze stresem [10]. Aktywność ruchowa staje się we 
współczesnym świecie niezbędna dla zdrowia i przeżycia 
[7]. Życie i zdrowie człowieka jest wartością nadrzędną 
i niezaprzeczalną – jest najcenniejszym bogactwem 
każdego społeczeństwa. Według WHO z d r o w i e  to 
nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności, ale 
stan pełnego fi zycznego, psychicznego i społecznego 
dobrostanu [9]. w znacznej mierze stan zdrowia, 
wydolności psychicznej i fi zycznej oraz wielu innych 
czynników naszego życia [1]. Aktywność fi zyczna 
związana z wysiłkiem fi zycznym jest potrzebą organizmu, 
a człowiek rozumiejący potrzeby swego organizmu, a 
takim jawi się student Akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu powinien zatroszczyć się o to, by nie ulegać 
degradacji. Aktywność fi zyczna, jeden z najważniejszych 
elementów stylu życia zwiększających szanse na zdrowie, 
jest w Polsce powszechnie zaniedbywana – nie tylko u 
dzieci i młodzieży, ale i u dorosłych [12]. Aktywność 
fi zyczna młodego pokolenia jest znikoma w stosunku 
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do potrzeb biologicznych rozwijających się organizmów 
[6]. Ćwiczenia ruchowe przegrywają z sugestywnym 
i atrakcyjnym przekazem telewizyjnym i nowinkami 
komputerowymi. Ruch na świeżym powietrzu wypiera 
komputer, a to pociąga za sobą szereg szkodliwych 
skutków, takich jak wady postawy oraz różnorodne 
objawy nawet chorobowe oraz uzależnienia. W świecie 
udogodnień cywilizacji naukowo – technicznej człowiek 
skazany zostaje na istotne ograniczenie ruchowe, zwany 
hipokinezją [5]. 

 Orientacja na zdrowie spowodowała zasadnicze zmiany 
w celach i zastosowaniach środków kultury fi zycznej. 
Inne jest też podejście do tak zwanych rekreacyjnych 
form sportowania, które coraz częściej są traktowane nie 
tylko jako przyjemny sposób spędzania wolnego czasu 
osób zainteresowanych sportem, ale także jako środek 
profi laktyki, podtrzymywania lub podnoszenia kondycji 
i sprawności fi zycznej, służący zdrowiu i dobremu 
samopoczuciu współczesnego człowieka. Promowanie 
zdrowia musi się odbywać w atmosferze osobistego 
wyboru i społecznej odpowiedzialności. W procesie tym 
ludzie winni dojrzewać do kontroli nad stanem własnego 
zdrowia, tzn. uświadamiać sobie zagrożenia, podejmować 
decyzje przeciwdziałające im oraz działać w myśl tych 
ustaleń [12,10].

 Duże znaczenie w podejmowaniu uczestnictwa w 
różnych formach ruchu odgrywają wpływy środowisk, w 
których człowiek przebywa. Siła ich oddziaływania jest 
bardzo różna i zależy przede wszystkim od wieku oraz 
miejsca, jakie zajmują oni w swojej grupie społecznej. Im 
młodsze dziecko tym większe jest oddziaływanie kręgu 
rodzinnego. Wzory dostarczane mu przez najbliższych 
są wówczas najsilniejsze. Dziecko chce utożsamiać się 
z rodzicami lub rodzeństwem. Przy czym bardzo często 
pojawia się tu równo silnie działające bodźce pozytywne 
i negatywne. Im starsze dziecko tym wśród rodziców 
mniejsze zainteresowanie ich stanem aktywności 
ruchowej. Potwierdzają to liczne badania, których wynika, 
że inspirująca rola rodzica ogranicza się do zakupu 
obuwia i stroju sportowego a czasami jeszcze sprzętu 
sportowego. Do rzadkości należą rodzice nakłaniający 
dzieci do zapisania się na zajęcia sportowe, a jeszcze 
mniej liczna jest grupa rodziców służąca przykładem 
własnej aktywności ruchowej [10].

 Dla wielu pracowników motywem podejmowania 
aktywności ruchowej może być „krąg zawodowy”, 
który aktywnie spędza czas. Przejawia się to głównie 
na zachodzie. Pro-zachodnia moda na sporty w gronie 
kręgu ludzi pracy nieśmiało zaczyna również pojawiać 
się w naszym społeczeństwie. W niektórych kręgach 
zawodowych do „dobrego tonu” należy wspólny udział w 
grze w tenisa ziemnego, gra w kręgle czy inne ekskluzywne 
sporty (np. golf, jachting itp.) [10].

 Motyw podejmowania uczestnictwa w różnych 
formach aktywności ruchowej to problem ponadczasowy. 
Zmieniająca się wokół nas rzeczywistość od aspektów 
środowiskowo – polityczno – ekonomicznego staje 
się punktem mechanizmów odpowiedzialnych za 
podejmowanie decyzji o ruchowej działalności człowieka. 
Czynniki wywołujące zmiany w funkcjonowaniu 
mechanizmów zjawisk społecznych mają także wpływ 

na kształtowanie postaw ludzi wobec uczestnictwa w 
kulturze fi zycznej. U dzieci młodszych biologiczna 
potrzeba ruch jest jeszcze tak duża, że po wyjściu ze 
szkoły dzieci same szukają możliwości ruchu. Liczy się 
tu pomysł. U młodzieży spontaniczna aktywność maleje. 
W grę wchodzi rozsądek i motywacja. Każde podjęcie 
ruchu ma swoje uzasadnienie. Często największą zachętą 
do tego są różnorodne trendy mody [2].

Przedmiot i cel badań. 
Przedmiot badań stanowi opinia studentów kierunku 

turystyka i rekreacja Akademii Wychowania Fizyczne-
go i Sportu w Gdańsku na temat stopnia ich aktywności 
fi zycznej. W związku z powyższym, nadrzędnym celem 
niniejszej pracy jest poznanie rzeczywistego stanu aktyw-
ności fi zycznej młodzieży akademickiej studiującej na 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
poprzez próbę określenia, w jaki sposób studenci uczelni 
wyższej o profi lu sportowym, spędzają czas wolny, czy 
wiąże go z aktywnością fi zyczną, a w miejscu wypo-
czynku z turystyką aktywną, czy dostrzegają pozytywny 
wpływ aktywności fi zycznej na zdrowie, a także określe-
nie czynników mających największy wpływ na podejmo-
wanie przez nich aktywności fi zycznej

 Pytania badawcze. 
W niniejszej pracy za „przedmiot wysiłków badaw-

czych” przyjęto cztery główne pytania badawcze: 1 - Czy 
studenci AWFiS spędzają czas wolny aktywnie? 2 - Czy 
wiążą czas wolny w miejscu wypoczynku z turystyką 
aktywną? 3 - Czy dostrzegają pozytywny wpływ aktyw-
ności fi zycznej na zdrowie? 4 - Jakie są główne motywy 
podejmowania przez nich aktywności fi zycznej?

Metody, techniki i narzędzia badawcze. 
W pracy zastosowano metodę s o n d a ż u  d i a g -

n o s t y c z n e g o , techniką- przeprowadzeniem ankiety, 
przy pomocy narzędzia – kwestionariusza ankiety.

Badania przeprowadzono wśród 154 studentów, 
wyżej wymienionej uczelni, kształcących się na 
kierunku turystyka i rekreacja w trybie stacjonarnym 
i niestacjonarnym (74% kobiet i 26% mężczyzn, 93% 
mieszkańcy miast, 7% mieszkańcy wsi, 60% pracujących 
zawodowo, 6,5% zamężnych), których rodzice w 93% 
posiadają wykształcenie wyższe i/ lub średnie.

Badania miały pilotażowy charakter, przeprowadzono je 
w 2008 roku. Wśród metod badawczych wyróżnić należy: 
analizę fachowej literatury, wywiad niestandaryzowany 
- ankieta, opis statystyczny. Podstawowym narzędziem 
badawczym był specjalnie skonstruowany kwestionariusz 
ankiety, zawierający 31 pytań bezpośrednio odnoszących 
się do celu głównego badań. 

Wyniki badań i ich omówienie. 
Poniżej zaprezentowano analizę wypowiedzi 

studentów na temat aktywnego spędzania czasu 
wolnego, powiązania go z turystyką aktywną w miejscu 
wypoczynku, wpływu aktywności fi zycznej na zdrowie, 
motywów podejmowania aktywności fi zycznej, a także 
ich opinii na temat studiowania na sportowej uczelni. 
Uzyskany z kwestionariuszy ankiet materiał empiryczny 
przedstawiono w tabelach. 

Aktywność fi zyczna a czas wolny.
Dane liczbowe zawarte w tabeli 1. wskazują, zgodnie 

z oczekiwaniami, że najwięcej respondentów dysponuje 
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czasem wolnym podczas świąt i podczas weekendu 
(48,1%), 24% badanych dysponuje czasem wolnym w 
dni powszednie, natomiast 12,3 %, twierdziło, że tylko w 
dni powszednie dysponuje czasem wolnym. Największą 
popularnością w czasie wolnym cieszy się uprawianie 
sportu – tak zadeklarowało 41 % badanych, następnie 
spotkania z przyjaciółmi (22,1%), oglądanie telewizji 
(10,4%), podróżowanie (9%). Zdecydowana większość 
respondentów w wolnym czasie podejmuje aktywność 
fi zyczną (94,8%) najczęściej (57,8%) z przyjaciółmi 
a są to następujące jej formy: aerobic/fi tness (27,3%), 
pływanie(14,3%), taniec(12,3), jazda na rowerze/ rolkach 
i siłownia- po11% badanych. Ciekawym pozostaje fakt, że 
37% badanych spędza czas wolny na świeżym powietrzu, 
a aż 63% w domu i obiektach sportowych. 

 Wypoczynek studentów a turystyka aktywna. 
Ponad połowa studentów tj. 54,5 % zadeklarowała, że 
uprawia turystykę aktywną w wolnym czasie, w okresie 
ostatnich 12. miesięcy nie mniej niż 5 razy uprawiało ją 
prawie 80% badanych.

 Z tabeli 2. wynika, że najwięcej respondentów 
(31,2%) preferuje turystykę pieszą, 26,6% turystykę 
rowerową, turystykę narciarską (24%), Znamiennym jest 
fakt, że tylko 5,8% studentów AWFiS w Gdańsku, którzy 
w programie studiów realizują 50 godzin żeglarstwa, 
tylko 2,6% uprawia turystykę żeglarską. Odległość ok. 
600 km do najbliższych gór usprawiedliwia niewielki, 
bo tylko 2% udział ankietowanych w turystyce górskiej. 
7,8% studentów AWFiS kierunku turystyka i rekreacja 
nie uprawia żadnego rodzaju turystyki aktywnej.

Wśród zalet wybieranego przez siebie miejsca 
wypoczynku na pierwsze miejsce wysuwa się piękno 
krajobrazu, warunki klimatyczne (53,9%), potem 
obecność obiektów sportowych i rekreacyjnych (16,9%) 
oraz warunki mieszkalne i cena (9,7 % respondentów). 
Niewielki wpływ na wybór miejsca wypoczynku odgrywa 
odległość (3% ankietowanych). W wybranym przez 
siebie miejscu wypoczynku studenci najchętniej spędzają 
czas na aktywnym wypoczynku sportowo- rekreacyjnym 
(54,5%) oraz na zwiedzaniu ciekawych miejsc kultury 
(28,6%).

Zdrowie a aktywność fi zyczna. Wiedzę, jaki wpływ 
ma AF na zdrowie ludzi zdobywają studenci podczas 
przedmiotów: edukacja zdrowotna, zdrowotne podstawy 
aktywności fi zycznej, trening zdrowotny w ilości ok. 90 
godzin. Nie dziwi zatem fakt powszechnego uznania tej tezy 
za prawdziwą przez 96% respondentów. Problematyczne 
w interpretacji wydaje się jednak wprowadzanie wiedzy 
w czyn. Tylko co trzeci student, obojętnie czy był to 
mężczyzna czy kobieta twierdzi, że dba o własne zdrowie 
poprzez zdrowe odżywianie, aktywny fi zycznie tryb życia 
i unikając nałogów. Tyle samo osób wskazało tylko jeden 
czynnik określający dbałość o zdrowie- prowadzenie 
aktywnego trybu życia, prawie 9% wskazało tylko zdrowe 
odżywianie, a 12% unikanie nałogów. Zaskakuje fakt nie 
dbania o zdrowie przez prawie 8% badanych. Można 
zatem dostrzec związki między dbałością o zdrowie a 
nałogami. Cieszy fakt, że 67% kobiet i 63% mężczyzn nie 
posiada żadnych nałogów. Znamienne jest natomiast to, 
że kobiety i mężczyźni w podobnym odsetku posiadają 
te same nałogi, co bez wątpienia jest znakiem „naszych 

czasów”. Papierosy pali 18 % respondentów, pali 
papierosy i nadużywa alkohol 10% badanych, narkotyki 
bierze prawie 3% badanych, natomiast pali, pije i 
narkotyzuje się 2% studentów. Dane te powinny stać się 
kierunkowskazem dla pedagogów i rodziców, gdyż budzą 
poważne obawy o konsekwencje. Punktem odniesienia 
dla poprawy stanu nałogów rozprzestrzenionych w grupie 
przyszłych specjalistów kultury fi zycznej może być 
zestawienie poniższe, mówiące o deklarowanej AF w 
całym przyszłym życiu.

Jak wynika z tabeli 3. zdecydowana większość 
respondentów uważa, że aktywność fi zyczna będzie im 
towarzyszyć przez całe życie, gdyż zamierzają podejmować 
ją dla utrzymania dobrej kondycji i dla zdrowia (82,5%), 
zawodowo zamierza uprawiać aktywność fi zyczną 
11 % badanych, natomiast 6,5% badanych nie deklarują 
podejmowania aktywności fi zycznej w przyszłości i jest 
to niepokojący odsetek.

 Większość badanych (62,3%) uznało swój stan zdrowia 
za dobry i bardzo dobry ( 28,6%), za przeciętny – 7,8%, i 
zły 1,8%. Wyniki te potwierdza również odsetek badanych, 
którzy wskazali na ograniczenia w podejmowaniu przez 
nich AF. Tych ograniczeń nie posiada 80,5% badanych, 
uraz jako ograniczenie podaje 8% badanych, chorobę 
6%, trwały uraz i długotrwałą chorobę 6% studentów. 
Studenci AWFiS są więc populacją ludzi zdrowych bez 
ograniczeń do uprawiania AF przez całe życie, nękanych 
jednak przez nałogi palenia papierosów i nadużywania 
alkoholu.

Motywy podejmowania aktywności fi zycznej przez 
studentów. Sposób spędzania wolnego czasu przez 
badanych, wynika przede wszystkim z ich zainteresowań 
(89%); te najczęściej wskazywane to: turystyka (28%), 
sport i rekreacja (26%) oraz komputery/ Internet 
(21%). Wybór więc drogi kształcenia zawodowego 
przebiega u ankietowanych prawidłowo- interesują się 
tym, co studiują. Głównym motywem podejmowania 
przez badanych AF jest przyjemność (52%) oraz 
utrzymanie zdrowia i kondycji (44%)- co potwierdzają 
wcześniejsze zestawienia. Jeśli chodzi o wpływ rodziny 
na podejmowaną przez badanych AF- może być on 
czynnikiem stymulującym u dwóch trzecich badanych. 
Aż 26% badanych jest jedyną osobą w rodzinie, która 
systematycznie uprawia jakąś formę aktywności 
fi zycznej. Jednak dobór przyjaciół jest kierunkowy, 85% 
ankietowanych twierdzi, że posiada grono dwóch i więcej 
osób, z którymi utrzymuje bliskie relacje koleżeńskie, 
ćwiczące regularnie. Również oferta zajęć sportowo- 
rekreacyjnych jest przyjemna i chętnie w nich uczestniczy 
57% badanych a kolejnych 40% na niektóre z tych 
zajęć chodzi z przyjemnością a na niektóre z przymusu. 
Wyniki kolejnego pytania zdają się rozstrzygać dlaczego. 
Otóż istnieje w opinii studentów grupa przedmiotów 
praktycznych postrzegana jako trudna i dlatego chodzi się 
na nie z przymusu. Wśród nich, 4,5% badanych wskazało 
na lekką atletykę, 3,3% na gimnastykę, 4% na gry 
zespołowe, 2% na fi tness i każde inne sportowe. Pomimo 
to znakomita większość (64%) respondentów wiąże 
swoją przyszłość z kulturą fi zyczną a w szczególności 
z turystyką i rekreacją. Taka odpowiedź może dobrze 
rokować na perspektywy rozwoju AF przez Polaków w 
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Tabela 1 
Czas wolny deklarowany przez respondentów

Czas wolny
Kobiety Mężczyźni Razem

N % N % N %

podczas świąt; podczas weekendu 57 50 17 42,5 74 48,1

podczas świąt; w dni powszednie; podczas weekendu 22 19,3 15 37,5 37 24

w dni powszednie 15 13,2 4 10 19 12,3

podczas świąt 14 12,3 2 5 16 10,4

brak wolnego czasu 6 5,3 2 5 8 5,2

Ogółem 114 40 154

Respondenci mieli więcej niż jeden wybór

Tabela 2
Rodzaje turystyki aktywnej najchętniej podejmowane przez studentów.

Rodzaje turystyki aktywnej
Kobiety Mężczyźni Razem

N % N % N %

turystyka piesza 38 33,3 10 25 48 31,2

turystyka rowerowa 32 28,1 9 22,5 41 26,6

turystyka narciarska 26 22,8 11 27,5 37 24

turystyka żeglarska 5 4,4 4 10 9 5,8

turystyka jeździecka 4 3,5 ---- ---- 4 2,6

turystyka górska 2 1,8 1 2,5 3 2

nie uprawiam żadnego rodzaju 
turystyki aktywnej

7 6,1 5 12,5 12 7,8

Inne: ---- ---- ---- ---- ---- ----

Ogółem 114 40 154

Tabela 3
Deklaracja uprawiania aktywności fi zycznej przez całe życie

Deklaracja uprawiania aktywności fi zycznej
przez całe życie

Kobiety Mężczyźni Razem

N % N % N %

tak, chcę uprawiać aktywność fi zyczną
dla utrzymania dobrej kondycji i zdrowia 92 80,7 35 87,5 127 82,5

tak, zamierzam uprawiać sport zawodowo 15 13,2 2 5 17 11

nie 7 6,1 3 7,5 10 6,5

Ogółem 114 40 154
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odniesieniu do zmiany ich siedzącego, niezdrowego stylu 
życia na styl życia aktywny. 

Wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie 
następujących wniosków:

Zdecydowana większość studentów spędza swój czas 
wolny aktywnie (94,8%), a najczęstszą formą aktywności 
w czasie wolnym wśród respondentek cieszy się aerobik/
fi tness (36,8%), u respondentów natomiast – siłownia 
(37,5%).

Turystyka aktywna cieszy się popularnością, podczas 
wypoczynku, u ponad połowy badanych (54,5%), a 
najczęściej podejmowana przez studentów jest turystyka 
piesza (31,2%), turystyka rowerowa (26,6%), a także 
narciarska (24%).

Studenci AWFiS dostrzegają korzystny wpływ 
aktywności fi zycznej na zdrowie (96,1%) i choć twierdzą, 
że o nie dbają (92,2%), więcej niż co trzeci badany posiada 
nałogi. Obiecująco, jednak wygląda deklarowana przez 
nich chęć do podejmowania aktywności fi zycznej przez 
całe życie dla utrzymania dobrej kondycji i dla zdrowia 
(82,5%).

Głównymi motywami podejmowania aktywności 
fi zycznej przez studentów jest czerpana z tego przyjemność 
(51,9%), a także chęć utrzymania dobrego zdrowia i 
kondycji (44,1%). Wpływ na takie zainteresowania 
badanych ma środowisko, w którym przebywają na co 
dzień (aktywność fi zyczna wśród członków rodziny, 
partnerów i przyjaciół).
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