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Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я як 
важлива умова виховання здорової молоді

Бабич В.І., Зайцев В.О., Нечаєва О.В. 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Стаття присвячується розгля-
ду актуальних питань підготов-
ки майбутніх учителів основ 
здоров’я. Наводяться статис-
тичні данні стану здоров’я учнів 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів. Приділяється увага ана-
лізу змісту нового навчального 
предмету «Основи здоров’я» та 
особливостям його викладання. 
Розглядається можливість ви-
кладання зазначеного предмету 
вчителями біології та фізичного 
виховання. Пропонується автор-
ське бачення існуючих проблем 
підготовки майбутніх учителів 
основ здоров’я у ВНЗ.

Бабич В.И., Зайцев В.А., Нечаева О.В. 
Подготовка будущих учителей основ здо-
ровья как важное условие воспитания 
здоровой молодежи. Статья посвящается 
рассмотрению актуальных вопросов под-
готовки будущих учителей основ здоровья. 
Приводятся статистические данные состоя-
ния здоровья учащихся среднеобразователь-
ных учебных заведений. Уделяется внимание 
анализу содержания нового учебного пред-
мета «Основы здоровья» и особенностям его 
преподавания. Рассматриваются возможно-
сти преподавания указанного предмета учи-
телями биологии и физического воспитания. 
Предлагается авторское видение существу-
ющих проблем подготовки будущих учителей 
основ здоровья в ВУЗ. 

Babich V.I., Zaitsev V.A., Nechaeva O.V. 
The training of the future teachers the 
basis of health – the important of con-
dition bringing up heathen youth. In 
the article is discussed actual questions 
of training future teachers of the basis of 
health. Article presents statistic factors of 
the status health of schoolchildren. The 
attention pays the analysis of contents 
of a new subject of “Basis of health” and 
to features of its teaching. Opportunities 
of teaching of the specified subject are 
examined by teachers of biology and 
physical training. Author’s vision of exist-
ing problems of preparation of the future 
teachers of bases of health in high school 
is offered. 

Ключові слова:
школярі, здоров’я, майбутні 
учителі, навчальний предмет 
«Основи здоров’я». 

школьники, здоровье, будущие учителя, 
учебный предмет «Основы здоровья». 

schoolchildren, health, future teachers, 
educational subject “Basis of health”.

Вступ. 1

Останнім часом Україна переживає етап значних 
перетворень в політичному, економічному та соціаль-
ному відношеннях. Відповідно суттєві перебудови 
торкнулися й освітянської сфери. За останні часи в 
національній освіті відбулися значні кроки щодо гу-
манізації та демократизації навчально-виховного про-
цесу. Про це зазначається в таких нормативних доку-
ментах як: Закон України “Про освіту”, “Про загальну 
середню освіту”, “Про вищу освіту”; Державній на-
ціональній програмі “Освіта (Україна ХХI століття)”; 
Національній доктрині розвитку освіти; Концепції 
12-річної середньої загальноосвітньої школи та ін. 

У теперішній час суттєва увага приділяється й 
питанням прищеплення учням загальноосвітніх на-
вчальних закладів навичок здорового способу життя 
та безпечної поведінки. Про це зазначається у Кон-
цепції неперервної валеологічної освіти в Україні; 
Міжнародному проекті “Європейська мережа шкіл 
сприяння здоров’я”; Регіональній програмі розвитку 
Національної мережі сприяння здоров’ю та інших 
нормативних документах.

Вже в перші роки незалежності в України 
з’являється новий шкільний предмет «Валеологія», 
який згодом трансформувався в навчальний курс 
«Основи здоров’я». Згідно з наказом Міністерства 
освіти і науки України “Про затвердження Типових 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних за-
кладів 12-річної школи” № 132 від 23.02.2004 р. у 
навчальному плані середніх загальноосвітніх шкіл 
передбачено обов’язкове запровадження нового на-
вчального предмета “Основи здоров’я”, що інтегрує 
знання з валеології й безпеки життєдіяльності та має 
на меті навчити школярів вести здоровий спосіб жит-
тя [15].

Звичайно, на порозі становлення нового предмету 
«Основи здоров’я» в його змісті можна знайти певні 
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недоліки. Так, ми підтримуємо думку В.І. Шахненко, 
що змістом навчального предмету «Основи здоров’я» 
майже не передбачено поінформованості учнів з пи-
тань створення у майбутньому сім’ї і виховання дітей, 
не повною мірою предмет спрямований на формуван-
ня духовного здоров’я учнів, відсутній моніторинг 
здоров’я школярів тощо [16, с. 173].

Разом з тим, незважаючи на недоліки змісту на-
вчального предмету «Основи здоров’я», в ньому за-
кладено дуже багато корисної і необхідної інформації 
для учнів і вже сьогодні якісне його викладання по-
вною мірою сприятиме формування в школярів бе-
режливого ставлення до свого здоров’я, виховувати 
бажання його зміцнювати та підтримувати у продовж 
всього життя. 

Доречно буде відмітити, що досягнення вищезазна-
ченого можливе лише за умови якісно підготовлених 
відповідних фахівців, здатних на високому професій-
ному рівні донести до учнів зміст навчального матері-
алу нового шкільного предмету «Основи здоров’я».

Робота виконана за планом НДР Луганського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Враховуючи вищезазначене, мета статті поля-

гає у визначенні актуальних питань підготовки май-
бутніх учителів основ здоров’я у вищих навчальних 
закладах.

Результати досліджень. 
Поява нового навчального предмету «Основи 

здоров’я» обумовлена багатьма чинниками, серед 
яких чи не найважливіше місце займає стрімке погір-
шення стану здоров’я сучасної молоді. Підтверджен-
ням вищезазначеного можуть слугувати статистичні 
данні подані головним спеціалістом Департаменту 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду Мі-
ністерства охорони здоров’я України І.Є.Сапугою, у 
якій зазначається, що упродовж 2006 року в дітей до 
14 років було зареєстровано маже 12,5 млн хвороб (у 
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середньому по 1,8 захворювання на дитину). Пошире-
ність захворювання становила 1844,35 на 1000 осіб, 
що на 42 % відсотки вище, ніж у 1996 році (1266,4). 
З 1991 року у 3 рази збільшилась поширеність хвороб 
ендокринної системи, розладів травлення, а також но-
воутворень, в 2,7 рази – хвороб крові та кровотечних 
органів, у 2 рази – хвороб кістково-м’язової й сечоста-
тевої систем, хвороб системи кровообігу та вродже-
них аномалій [12]. 

Такі данні є цілком зрозумілими враховуючи, що 
наша країна сьогодні займає перше місце у світі по 
максимальній кількості вживаних алкогольних напо-
їв серед дітей та підлітків. У наш час курить кожен 
п’ятий п’ятикласник, майже половина восьмикласни-
ків і біля 60 % випускників шкіл. Серед споживачів 
першого наркотику – тютюну відмічаються навіть діти 
молодших класів і дошколят (6–8 %). Значно зросла за 
останні роки й кількість осіб, які незаконно вживають 
наркотичні засоби і психотропні речовини, що ство-
рює безпосередню загрозу генофонду нації [6]. 

Відсутність у школярів бажання піклуватись про 
себе негативно позначається й на їх психічному та ду-
ховному аспектах здоров’я. Не менш жахлива ситуація 
сьогодні спостерігається відносно поширення серед 
молоді ВІЛ-інфекції. Так, вже в 2005 році в Україні 
було зареєстровано 76875 ВІЛ-інфікованих громадян, 
5504 дорослих та 156 дітей вже померли від страшної 
хвороби сьогодення. По неофіційним даним в Україні 
біля 500000 ВІЛ-інфікованих, серед яких наявна біль-
шість у віці від 16 до 28 років [14, с. 134-135].

Отже, впровадження нового навчального пред-
мету не є випадковим. Завдання цього навчального 
предмету полягають у формуванні в учнів свідомого 
ставлення до свого життя й здоров’я, оволодінні осно-
вами здорового способу життя, життєвими навичками 
безпечної та здорової поведінки тощо [3, с. 8]. Але, 
реалізація поставлених завдань, як було зазначено ра-
ніше, цілком залежить від рівня готовності відповід-
них вчителів до його викладання. 

До теперішнього часу, у зв’язку з відсутністю спе-
ціально підготовлених учителів основ здоров’я, в за-
гальноосвітніх навчальних закладах новий навчальний 
предмет викладають вчителі інших спеціальностей. 

Існуюча думка про те, що будь який педагог здат-
ний з легкістю виконувати функції вчителя основ 
здоров’я, є хибною й не далекозорою. Навіть найбільш 
близькі до зазначеного предмету вчителі фізичного 
виховання та вчителі біології (на яких у теперішній 
час у зв’язку з відсутністю підготовлених вчителів, 
частіше покладають обов’язки викладання нового на-
вчального предмету «Основи здоров’я») без відповід-
ної перепідготовки, або суттєвих корективів стосов-
но змісту існуючої підготовки в ВНЗ у контексті їх 
спеціальностей, матимуть значні труднощі стосовно 
якісного передання учням навчального матеріалу з за-
значеного предмету. 

На думку С.В.Страшко, Л.А. Животовської, сьо-
годні у системі освіти домінуючим залишається праг-
матичний, утилітарний підхід, що веде до спрощеного 
сприйняття проблем здоров’я і намагань розв’язати їх 
на примітивному, суто вітальному рівні за рахунок 

надання абеткових знань із наукових основ здорово-
го способу життя. На думку авторів, сьогодення по-
требує нової генерації вчителів, носіїв гуманістичної 
освітньої парадигми [13, с. 4].

Не можна применшувати значимість вчителів фі-
зичного виховання в формуванні у школярів навичок 
здорового способу життя в процесі викладання на-
вчального предмету «Фізична культура». Разом з тим, 
викладання навчального предмету «Основи здоров’я» 
не підготовленим додатково учителем фізичного ви-
ховання може призвести до стикання ним зі значними 
труднощами, оскільки у ВНЗ їх практично не готують 
до викладання теоретичних дисциплін. Більш того, 
як показує практика, навіть теоретичний матеріал, 
що передбачений навчальною програмою з фізичної 
культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 
як правило не повідомляється вчителями фізичного 
виховання своїм учням. Серед причин такого явища є 
не тільки бажання вчителя зекономити час для прак-
тичної частин заняття, але й їх недостатня підготов-
леність до повідомлення учням саме теоретичного 
матеріалу. І це далеко не всі проблеми з якими можуть 
зіштовхнутися вчителі фізичного виховання при ви-
кладанні навчального предмету «Основи здоров’я».

Дещо інші проблеми можуть виникати у вчителів 
біології. Це пов’язано з суттєвими відмінностями зміс-
ту предметів «Біологія» та «Основи здоров’я». Крім 
того, як справедливо зазначає Л.Г.Горяна, навчальна 
дисципліна «Основи здоров’я» має свої особливі ме-
тоди, форми, прийоми, котрі притаманні тільки їй, а 
специфіка матеріалу вимагає конкретних методичних 
прийомів із застосуванням спеціальних форм органі-
зації домашніх, позакласних занять з використанням 
наочності та засобів навчання під час організації на-
вчальної діяльності учнів різного віку [1, с. 3].

Надзвичайно важлива роль у навчальному предме-
ті «Основи здоров’я» відводиться розділам “Соціаль-
на складова здоров’я”, а також “Психічна й духовна 
складові здоров’я”. Викладання цих розділів вимагає 
особливої теоретичної та практичної підготовленості 
вчителя. Теоретична підготовленість відповідно до 
розділу “Соціальна складова здоров’я” передбачає 
наявність у вчителів глибоких знань у контексті чин-
ного законодавства стосовно збереження і зміцнення 
здоров’я учнів, особливостей виховання здорової ди-
тини у сім’ї, ґрунтовних знань з безпеки життєдіяль-
ності, профілактики СНІДу тощо. І це лише програм-
ний матеріал для учнів п’ятого класу [11]. Викладання 
розділу “Психічна й духовна складові здоров’я” ви-
магає від вчителя не тільки глибоких загальних знань 
з психології, але й освіченості у питаннях формуван-
ня, збереження й зміцнення психічного та духовного 
здоров’я учнів. 

Практична підготовленість полягає у вмінні вчи-
теля передати учням всю повноту змісту навчального 
предмету «Основи здоров’я», завдяки вдалої органі-
зації навчальної та позанавчальної діяльності учнів 
з зазначеного предмету, прищепити в них інтерес до 
власного здоров’я, формувати бажання його зберігати 
та зміцнювати в усіх його аспектах протягом усього 
життя. 
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У зв’язку з вищесказаним стає зрозумілим, що 
вчитель основ здоров’я повинен мати свою індивіду-
альну, відмінну від усіх інших вчителів, підготовку, 
яку він мусить отримати за період навчання у ВНЗ.

 Важливою умовою формування високого профе-
сіоналізму вчителя «Основи здоров’я», його готовнос-
ті до здійснення валеологічної діяльності є ґрунтовна 
психолого-педагогічна підготовка. Саме ця складова 
підготовки суттєво відрізняє його від вчителя-біолога, 
або медичного працівника. У той же час здійснення 
просвітницької роботи з питань здоров’я (другий на-
прям діяльності вчителя-основ здоров’я) потребує 
належного рівня природничо-наукової, зокрема біо-
логічної, та початково медичної підготовки фахівця. 
Ці складові принципіально відрізняють професійну 
компетентність учителя основ здоров’я від практич-
ного шкільного психолога і соціального педагога. 
Третя складова професійної підготовки вчителя основ 
здоров’я – опанування основ практичної валеології. 
Ці вміння і навички необхідні для створення валео-
логічних умов у навчальному закладі, впровадження 
в практику новітніх здоров’язберігаючих технологій, 
здійснення моніторингу рівня здоров’я учасників 
освітнього процесу з застосуванням методів нозоло-
гічної діагностики тощо. Така складова відсутня в 
професійній практиці будь-якого педагогічного пра-
цівника [13, с. 5].

У теперішній час, у вищих навчальних закладах 
зрештою розпочалась підготовка майбутніх учителів 
основ здоров’я. Це важливий крок, але по переду ще 
багато проблем у підготовці відповідних фахівців, які 
потребують своєчасного вирішення. Серед таких про-
блем, на наш погляд, найважливішими є наступні: 

ретельна розробка та удосконалення навчального • 
плану підготовки майбутніх учителів основ здоров’я 
у відповідності зі змістом шкільного предмету;
розробка з подальшим удосконаленням навчальних • 
та робочих програм з фахових дисциплін, що сприя-
тимуть озброєнню майбутніх фахівців необхідними 
знаннями, уміннями й навичками у контексті вихо-
вання школярів з високим рівнем культури здоров’я, 
а також формуванню власної культури здоров’я са-
мих студентів;
розробка навчальних посібників та методичних ре-• 
комендацій з вивчення фахових дисциплін;
розробка дистанційних курсів;• 
розробка змісту оздоровчої та педагогічної практик; • 
створення відповідних умов на базах практик для 
ефективного їх проходження;
оснащення ВНЗ необхідним матеріально-технічним • 
забезпеченням тощо.

Висновки
Спираючись на вищезазначене можна зробити такі 

висновки.
Постійне зростання кількості учнів загальноосвіт-

ніх шкіл з відхиленнями у стані здоров’я, а також по-
ява нового навчального предмету «Основи здоров’я», 

спрямованого на підвищення рівня культури здоров’я 
школярів, переконує нас в нагальній потребі термі-
нової підготовки у ВНЗ майбутніх учителів, здатних 
на високому професійному рівні забезпечувати ви-
кладання зазначеного курсу. У зв’язку з цим у ви-
щих навчальних закладах необхідно створити відпо-
відні умови для якісної підготовки фахівців напряму 
«Здоров’я людини» призваних виховувати здорову та 
всебічно розвинену сучасну молодь. 

Перспективи дослідження полягають у подальшо-
му вивченні проблем підготовки майбутніх учителів 
основ здоров’я у ВНЗ.
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Контроль загальної та спеціальної фізичної 
підготовленості тхеквондистів 12-13 років 

Бачинська Н.В., Кощєєв О.С.
Дніпропетровський Національний Університет ім. Олеся Гончара 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту

Анотації:
Розглядаються особливості контро-
лю загальної та спеціальної фізичної 
підготовленості юних спортсменів-
тхеквондистів. Значна кількість 
досліджень в області контролю і 
управління учбово-тренувальним 
процесом в тхеквондо присвячена 
практиці спорту вищих спортивних 
досягнень. Своєчасне здійснення 
контролю фізичної підготовленості 
у тхеквондистів дозволить щіль-
ніше підійти до питання про пра-
вильність і доцільність розвитку тих 
або інших фізичних якостей у даної 
вікової категорії, що дозволить у 
майбутньому спортсменам претен-
дувати на досягнення високих і ста-
більних спортивних результатів.

Бачинская Н.В., Кощеев А.С. Контроль об-
щей и специальной физической подготов-
ленности тхеквондистов 12-13 лет. Рас-
сматриваются особенности контроля общей 
и специальной физической подготовленности 
юных спортсменов-тхеквондистов. Значитель-
ная часть исследований в области контроля и 
управления учебно-тренировочным процессом 
в тхеквондо посвящена практике спорта выс-
ших достижений. Своевременное осуществле-
ние контроля физической подготовленности у 
тхеквондистов позволит более плотно подойти 
к вопросу о правильности и целесообразности 
развития тех или иных физических качеств в 
данной возрастной категории, что позволит в 
будущем спортсменам претендовать на до-
стижение высоких и стабильных спортивных 
результатов.

Bachinskaya N.V., Koshcheev A.S. 
Control of general and special 
physical preparedness of sports-
men is 12-13 years in taekwondo. 
The features of control of general 
and special physical preparedness 
of young sportsmen are examined. 
Considerable part of researches in 
area of control and training process 
control in taekwondo is devoted prac-
tice of sport of higher achievements. 
Timely realization of control of physi-
cal preparedness for sportsmen will 
allow expediently to develop physical 
qualities. It will allow in the future to 
apply sportsmen on achievement of 
high and stable sporting results.

Ключові слова:
контроль, фізична, юнаки, спеці-
альна, тренування.

контроль, физическая, юноши, специальная, 
тренировка.

control, physical, youths, special, 
training.

Вступ.1

Загальна тенденція інтенсифікації тренувального 
процесу стосовно тхеквондо посилюється прагненням 
міжнародної федерації тхеквондо ВТФ підвищити ви-
довищність поєдинків. З цією метою суттєво скороче-
на тривалість змагальних боїв та турнірів. Інші зміни 
правил змагань та практика суддівства, які активно 
втілюються у життя, також орієнтовані на підвищення 
активності спортсменів та збільшення діапазону тре-
нувальних прийомів, які використовуються [1, 6, 7]. 
Все це зробило сучасні  поєдинки високо інтенсив-
ною змагальною вправою та різко підвищило вимоги 
і до фізичної підготовленості тхеквондистів в цілому. 
Внаслідок цього у тхеквондо за останні роки активно 
опрацьовувались нові підходи до побудови тренуваль-
ного процесу.

Фізична підготовка є важливим чинником у сис-
темі тренувальних занять юних спортсменів, котра 
базується на використанні фізичних вправ. Основу 
специфічного змісту спортивного тренування складає 
фізична підготовка тхеквондіста. Це процес вихован-
ня фізичних здібностей, необхідних в спортивній ді-
яльності. Фізична підготовка безперервно пов'язана з 
підвищенням загального рівня функціональних мож-
ливостей організму, різностороннім фізичним розви-
тком, зміцненням здоров'я.

Недооцінка фізичної підготовки може привести 
до «однобокого» розвитку і, як результат, нестійким 
спортивним результатам, з часом припиненню спор-
тивного зростання.

Так, фізична підготовка тхеквондиста направле-
на на різносторонній розвиток фізичних здібностей, 
вона підвищує рівень функціональних можливостей 
організму шляхом виховання загальної працездат-
ності, стимулює розвиток витривалості, силових і 
швидкісно-силових якостей, координаційних здібнос-
© Бачинська Н.В., Кощєєв О.С., 2010

тей та ін.
Контроль за станом спортсмена особливої ролі на-

буває в період активного біологічного і психологічно-
го розвитку особи, що співпадає з попереднім і спеці-
алізованим етапами базової підготовки. Проте значна 
кількість досліджень в області контролю і управління 
учбово-тренувальним процесом в тхеквондо присвя-
чена практиці вищих спортивних досягнень. Розши-
рення арсеналу вживаних фізичних вправ є необхід-
ною умовою накопичення рухового резерву, згодом 
трансформованого в спеціальний потенціал спортс-
мена. Недооцінка даного положення призводить до 
зниження рівня різносторонньої підготовленості, а 
нерідко до однобічного підвищення окремих сторін 
фізичної підготовки у збиток іншим. Юні спортсмени, 
які не отримали різностороннього розвитку до 15-річ-
ного віку, в майбутньому не можуть претендувати на 
досягнення високих і стабільних спортивних резуль-
татів [1, 4, 6, 7]. 

 Передбачалось, що своєчасне здійснення контр-
олю фізичної підготовленості у юних тхеквондистів 
дозволить щільніше підійти до питання про правиль-
ність і доцільність розвитку тих або інших фізичних 
якостей у даної вікової категорії, що дозволить у май-
бутньому спортсменам претендувати на досягнення 
високих і стабільних спортивних результатів у тхек-
вондо.

 На наш погляд, отримані в результаті досліджень 
показники дозволять упровадити їх на практиці з ура-
хуванням різних чинників.

Дослідження проводились згідно з планом 
науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури 
та спорту на 2006-2010 рр. 2.1.8. «Науково-методичні 
підходи удосконалення навчально-тренувального про-
цесу спортсменів високої кваліфікації в різних видах 
спорту» у Дніпропетровському Державному інституті 
фізичної культури та спорту. 
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - експериментально обґрунтувати 

систему контролю фізичної підготовленості юних 
спортсменів, виявити взаємозв'язок антропометрич-
них показників, показників загальної та спеціальної 
фізичної підготовленості тхеквондистів 12-13 років.

Завдання: 
1. Здійснити теоретичний аналіз наукової і мето-

дичної літератури з контролю фізичної підготовле-
ності у різних видах спорту, у тому числі в єдинобор-
ствах. 

2. Визначити рівень фізичної підготовленості та 
фізичного розвитку тхеквондистів 12-13 років. 

3.  Визначити комплекс показників, які дозволяють 
оцінити рівень фізичних якостей тхеквондистів даної 
вікової категорії.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення лі-
тературних джерел; педагогічні спостереження за 
тренувальною діяльністю тхеквондистів 12-13 років; 
визначення рівня фізичного розвитку спортсменів; 
педагогічний експеримент; методи педагогічного тес-
тування; методи математичної статистики.

Результати дослідження. 
Значне місце в спортивній підготовці тхеквондис-

тів займає розвиток спеціальних фізичних здібностей, 
для контролю за якими використовуються різні засоби 
і методи [2, 3, 4]. 

Контрольно-перевідні іспити у тхеквондо прово-
дяться в кінці кожного учбового року. Рекомендується 
також проводити попередні іспити на початку учбо-
вого року для забезпечення найефективнішого контр-
олю за зростанням спортивної майстерності спортс-
менів. Сумарна оцінка підготовленості виводиться на 
основі отриманих показників по розділах підготовки 
і результатах участі в змаганнях. Головний критерій 
– присутність позитивної динаміки, щорічне поліп-

шення як сумарного, так і окремих контрольних по-
казників.

Тестування фізичної підготовленості (загальної та 
спеціальної) проводяться по наступних тестах:

Навчально-тренувальні групи (12, 13 років):
1. Біг 60 м. 2. Стрибок у довжину з місця. 3. Стри-

бок вгору з місця. 4. Біг 1500 м. 5. Згинання і розги-
нання рук в упорі лежачи. 6. Вис на зігнутих руках. 7. 
Підняття тулуба в сід. 8. Човниковий біг 4x9м.

Окрім тестів, використовуваних в контрольно-
перевідних екзаменах тхеквондистів 12-13 років, нами 
був розширений комплекс контролю ЗФП за допомо-
гою наступних тестів: біг на 30 і 100м (с); підтягання 
на щаблині (к-ть разів); присідання на одній нозі за 10 
с (к-ть разів); оцінка відчуття часу (5 і 10 с); статич-
на рівновага по методиці Яроцького (с); нахил тулуба 
вперед з положення стоячи (см) [2, 3, 4].

 Силові здібності, силова витривалість та «вибухо-
ва» сила тхеквондистів характеризувалися наступни-
ми тестами: згинання і розгинання рук в упорі лежачи 
(к-ть разів), підтягування на перекладині (к-ть разів), 
згинання-розгинання рук в упорі лежачи (к-ть разів), 
стрибок у довжину з місця (см), вис на зігнутих руках 
(с), стрибок в гору з місця (см) (табл. 1).

Для контролю швидкісних,  швидкісно-силових 
здібностей та витривалості використовувались: біг на 
30, 60, 100 та 1500 м,  присідання на одній нозі за 10с 
(табл. 2).

Човниковий біг 9x4м, оцінка відчуття часу, 
статична рівновага по методиці Яроцького, нахил 
тулуба вперед з положення стоячи   характеризу-
вали координаційні здібності та гнучкість юних 
тхеквондистів (табл. 3).

До контрольно-перевідних вправ з СФП для 
спортсменів 12-13 років входять наступні три  тести:

Зміна бойової стійки за 1 хв.1. 

Таблиця 1
Показники контролю силових здібностей, силової витривалості та «вибухової» сили юних тхеквондистів 

(n=20)

№ Назва тесту х g m V (%)

1. Підняття тулуба з положення лежачи на 
спині (к-ть разів) 39,92 5,76 3,57 9,34

2. Підтягування на щаблині (к-ть разів) 11,42 3,57 2,98 7,38

3. Згинання-розгинання рук в упорі лежачи 
(к-ть разів) 28,32 6,39 3,11 6,28

4. Стрибок у довжину з місця (см) 177,92 6,26 4,22 8,28
5 Вис на зігнутих руках (с) 33,73 4,31 4,19 7,34
6 Стрибок вгору з місця (см) 41,98 5,23 3,78 8,07

Таблиця 2
Показники контролю швидкісних, швидкісно-силових здібностей та витривалості тхеквондистів (n=20)

№ з/п Назва тесту х g m V (%)
1. Біг 30м (с) 5,09 2,67 3,37 5,38
2. Біг 60м (с) 9,16 4,57 2,98 7,38
3. Біг 100м (с) 15,57 5,28 5,81 8,70
4. Біг 1500м (хв.) 6,68 1,29 2,26 6,54

5. Присідання на одній нозі за 10с 
(к-ть разів) 13,29 3,78 2,91 5,94
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Виконання ударів ногами.2. 
Біг вісімкою із зміною напряму руху.3. 

На підставі узагальнення літературних джерел з 
різних видів спорту, вважається за необхідне розді-
лити спеціальную фізичну підготовленість (СФП) на 
два види:

попередню – СФП-1, переважно направлену на по-1. 
будову спеціального фундаменту;
основну – СФП-2, мета якої – можливо вищий роз-2. 
виток рухового потенціалу стосовно вимог обрано-
го виду спорту.

Ми доповнили цей список ще трьома спеціальни-
ми вправами: удари Ап Чагі за 20 секунд, три удари 
Дольо Чагі, комбінація Нага Чіткі Дольо Чагі [4].

Результати спеціальної підготовленості тхеквон-
дистів можно побачити в таблиці 4.

У таблиці 5 представлені результати загальної та 
спеціальної фізичної підготовленості тхеквондистів 
12-13 років. Тести розроблені тренером з тхеквондо 
СДЮШОР м. Дніпропетровська, президентом місь-
кої федерації Тхеквондо ВТФ Кощєєвим О.С. [4]. Ці 
тести входять до навчальної програми для ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ, УОР з тхеквондо ВТФ, яка вже 
затверджена у Міністерстві сім′ї, молоді та спорту.

Як показали результати досліджень, на спеціалі-
зованому етапі базової підготовки найбільшого зна-
чення в структурі кореляційних взаємозв'язків набу-

вають такі показники, як:  біг на 30, 60, 100 та 1500 м; 
згинання-розгинання рук в упорі лежачи, човниковий 
біг 9 на 4 м, спеціальні вправи: біг вісімкою із зміною 
напряму руху, удари Ап Чагі, Дольо Чагі, комбінація 
Нага Чіткі Дольо Чагі (г=0,76- 0, 97).

Найбільш значущими зв'язками антропометрич-
них показників з швидкісно-силовими ми визначаємо 
взаємовплив, що виділився між групою стрибкових 
і швидкісно-силових вправ та показників плечового 
поясу і зростом спортсменів (г=0,73-0,98); довжиною 
нижніх кінцівок (г=0,76); шириною плечей (г=0,81). 
Залежно від рівня розвитку морфологічних ознак скла-
дається статура людини, формується його здібність до 
придбання та реалізації різних рухових навиків.

Висновки
1. Контроль за станом спортсмена особливої ролі 

набуває в період його активного біологічного та пси-
хологічного розвитку, що співпадає з попереднім і 
спеціалізованим етапами базової підготовки. Розши-
рення арсеналу вживаних фізичних вправ є необхід-
ною умовою накопичення рухового резерву, згодом 
трансформованого в спеціальний потенціал спортс-
мена. Юні спортсмени, які не отримали різносторон-
нього розвитку до 15-річного віку, в майбутньому не 
можуть претендувати на досягнення високих і ста-
більних спортивних результатів. Передбачалось, що 
своєчасне здійснення контролю фізичної підготовки 

Таблиця 3
Показники контролю координаційних здібностей та гнучкості тхеквондистів (n=20)

№ Назва тесту х g m V (%)
1. Човниковий біг 9x4 м 10,85 4,38 3,28 7,71
2. Оцінка відчуття часу:

5с 1,36 0,69 0,25 4,48
10с 1,92 0,71 0,19 5,39

3. Статична рівновага по методиці 
Яроцького 21,13 4,07 1,28 6,55

4. Нахил тулуба вперед з положення 
стоячи (см) 21,52 5,68 4,49 7,35

Таблиця 4
Показники спеціальної підготовленості юних тхеквондистів (n=20)

№ Назва тесту х g m V (%)

1. Зміна бойової стійки (кєромса) за 1 хв. 
(к-ть разів) 93,57 4,47 2,26 3,11

2. Виконання ударів ногами (кіл-ть разів) 97,13 3,26 3,28 5,93

3. Біг вісімкою зі зміною напрямку руху 
(к-ть разів) 12,84 4,68 3,67 6,12

4. Удари Ап Чагі за 20с (к-ть разів) 20,40 1,57 3,11 5,12
5. Три удари Дольо Чагі (с) 2,50 0,2 2,34 4,17
6. Комбінація Нага Чіткі Дольо Чагі (с) 1,65 0,18 3,47 5,38

Таблиця 5
Визначення коефіцієнта спеціальної витривалості за показниками СФП (ум.од.)

Назва тесту х g m V (%)
1.Виконання ударів ногами 0,91 0,11 1,35 3,58
2.Зміна бойової стійки 3,80 0,56 1,02 4,13
3.Біг вісімкою зі зміною напрямку руху 0,85 0,02 1,45 3,27
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у юних тхеквондистів дозволить щільніше підійти до 
питання про правильність та доцільність розвитку тих 
або інших фізичних якостей в даній віковій категорії. 

2. Встановлено, що система контролю в період ак-
тивного зростання та розвитку організму юного тхек-
вондиста повинна мати комплексний характер, а його 
програма містити показники, що відображають рівень 
фізичної підготовленості. Контрольно-перевідні іспи-
ти у тхеквондо проводяться в кінці кожного учбового 
року. Тестування фізичної підготовленості (загаль-
ної та спеціальної) проводяться по наступних тестах 
(навчально-тренувальні групи (12, 13 років): біг 60 м; 
стрибок у довжину з місця; стрибок вгору з місця; біг 
1500 м; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; вис 
на зігнутих руках; підняття тулуба в сід; човниковий 
біг 4x9м.

Окрім тестів, використовуваних в контрольно-
перевідних екзаменах тхеквондистів 12-13 років, нами 
був розширений комплекс контролю ЗФП за допомо-
гою наступних тестів: біг на 30 і 100м; підтягання на 
щаблині (к-ть разів); присідання на одній нозі за 10 
с (к-ть разів); оцінка відчуття часу (5 і 10 с); статич-
на рівновага по методиці Яроцького (с); нахил тулуба 
вперед з положення стоячи (см).

4. До контрольно-перевідних вправ з СФП для 
спортсменів 12-13 років входять наступні три тести: 
зміна бойової стійки за 1 хв.; виконання ударів нога-
ми; біг вісімкою із зміною напряму руху. Ми допо-
внили цей список ще трьома спеціальними вправами: 
удари Ап Чагі за 20 секунд, три удари Дольо Чагі, ком-
бінація Нага Чіткі Дольо Чагі.

5. Як показали результати досліджень, на спеціа-
лізованому етапі базової підготовки найбільшого зна-
чення в структурі кореляційних взаємозв'язків набу-
вають такі показники, як:  біг на 30, 60, 100 та 1500 м; 
згинання-розгинання рук в упорі лежачи, човниковий 
біг 9 на 4 м, спеціальні вправи: біг вісімкою із зміною 
напряму руху, удари Ап Чагі, Дольо Чагі, комбінація 
Нага Чіткі Дольо Чагі (г=0,76- 0, 97).

6. Проведені експериментальні дослідження та їх 
аналіз підтвердили ефективність розробленого контр-
олю фізичної підготовленості на спеціалізованому  
етапі  базової  підготовки  юних  тхеквондистів.

Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення проблем техніко-тактичної підго-
товленості юних тхеквондистів.
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Формування ціннісних орієнтацій в 
процесі фізичного виховання студентів

Безверхня Г.В., Маєвський М.І.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотації:
У статті розглядається вплив фі-
зичного виховання як навчальної 
дисципліни на формування цінніс-
них орієнтацій студентів. Ціннісні 
орієнтації формуються в процесі 
засвоєння особою соціального до-
свіду і відбиваються в цілях, пере-
конаннях, ідеалах, інтересах. Тому, 
особливу увагу необхідно приділити 
впливам на механізми формування 
ціннісних орієнтацій для вирішен-
ня проблем мотиваційного впливу 
на свідомість і поведінку особис-
тості, системі виховання і навчан-
ня. Освоєння цінностей фізичної 
культури дає можливість молодій 
людині розуміти складність життя, 
формувати фізичний та духовний 
потенціал. Практичне використання 
досліджень, ціннісних орієнтацій у 
сфері фізичної культури має вели-
ке значення для досягнення цілей в 
майбутній професійній діяльності.

Безверхняя Г.В., Маевский Н.И. Формиро-
вание ценностных ориентаций в процес-
се физического воспитания студентов. В 
статье рассматривается влияние физиче-
ского воспитания как учебной дисциплины 
на формирование ценностных ориентаций 
студентов. Ценностные ориентации форми-
руются в процессе усвоения личностью со-
циального опыта и отражаются в ее целях, 
убеждениях, идеалах, интересах. Поэтому, 
особенное внимание необходимо уделять 
влияниям на механизмы формирования 
ценностных ориентаций для решения про-
блем мотивационного влияния на сознание 
и поведение личности в системе воспитания 
и учебы. Освоение ценностей физической 
культуры дает возможность молодому че-
ловеку понимать сложность жизни, форми-
ровать физический и духовный потенциал. 
Практическое использование исследований 
ценностных ориентаций в сфере физиче-
ской культуры имеет большое значение для 
достижения целей в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Bezverhnya G.V., Mayevskiy N.Y. 
The forming of valuable orienta-
tions in the process of physical up-
bringing. In the article we consider 
the impact of physical education as an 
academic subject in the formation of 
value orientations of students. Value 
orientations are formed in the face of 
social experience and reflects in aims, 
beliefs, ideals, interests. Therefore, 
special attention should be paid to in-
fluences on values orientations forma-
tion mechanisms to solve the motiva-
tional impact on the consciousness and 
behavior of the individual, the system 
of education and training. The develop-
ment of physical culture values enables 
a young person to understand the com-
plexity of life, to form physical and spiri-
tual potential. Practical application of 
research, value orientations in the field 
of physical culture has an important 
achievement of the aims in the future 
professional activity.

Ключові слова:
студент, цінність, орієнтації, фі-
зичне виховання.

студенты, ценность, ориентации, физи-
ческое воспитание.

student, value, orientation, physical 
education.

Вступ.1

Реформування національної системи освіти базу-
ються на сучасній парадигмі розуміння кожного учня 
як носія індивідуального (суб’єктивного) досвіду і 
важливим є не тільки отримання знань, а й забезпе-
чення внутрішнього розвитку особистості для її соці-
алізації і успішної самореалізації. У XXI ст. вчитель 
стає ключовою фігурою суспільства, що ставить ви-
ключно високі вимоги до його професійної підготов-
ки [4, 12].

Значущою характеристикою концептуальної моде-
лі професійної діяльності вчителя є готовність до змін. 
При наявності такої готовності людина здатна корегу-
вати, уточнювати свою внутрішню модель, включати 
до неї нові системи відношень [6, 8]. З огляду на це, 
важливою умовою становлення професійного само-
усвідомлення педагога та його самореалізації є само-
оцінка педагогом себе як суб’єкта навчальної навички 
професійної та освітньої рефлексії.

Серед факторів, що обумовлюють формування 
майбутнього педагога, здатного до самореалізації, ке-
рівне місце належить ціннісним орієнтаціям, що ви-
значають напрям та рівень активності суб’єкта, ста-
новлення його особистості [2].

Фізична культура, маючи величезний потенціал не 
тільки в аспекті поліпшення фізичної підготовленості, 
здоров’я, але і як засіб формуючого впливу на особис-
тість студента педагогічних спеціальностей, як ніяка 
інша діяльність може бути спрямована на вирішення 
ряду психофізичних, соціально-психологічних, есте-
тичних завдань.

Робота виконується в рамках теми «Зведеного 
плану науково-дослідницької роботи у сфері фізич-

© Безверхня Г.В., Маєвський М.І., 2010

ної культури і спорту на 2006–2010 рр.» Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді і спорту 3.1.2. 
«Науково-методичні засади викладання дисциплі-
ни «Теорія і методика фізичного виховання» (номер 
держреєстрації 0106U010782)».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: дослідити вплив фізичного 

виховання як навчальної дисципліни у ВНЗ на 
формування ціннісних орієнтацій студентів. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури, вивчення досвіду роботи викладачів 
фізичного виховання, педагогічне спостереження, 
бесіди зі студентами.

Результати дослідження та їх обговорення. 
У вищих навчальних закладах фізична культура 

представлена як учбова дисципліна і як найважливіший 
компонент формування цілісного розвитку особистості 
студента. Являючись складовою частиною загальної 
культури, вона входить обов’язковим розділом в 
гуманітарний компонент освіти, значущість якого 
виявляється через гармонізацію духовних і фізичних 
сил [2, 3, 8].

Різні види фізичної культури представляють ба-
гатий матеріал для творчої діяльності в різноманітті 
мистецтва, яке є однією з основних форм віддзерка-
лення прекрасного в природі і в суспільстві. В цьому 
нерозривний природний зв’язок фізичної культури з 
культурою суспільства в цілому і головний напрям 
реалізації прекрасного в самій природі фізкультурної 
діяльності [11].

Згідно думки Ю.М. Ніколаєва, метою освіти є не 
трансляція досвіду минулих поколінь поколінням 
майбутнім, а забезпечення людиною майбутнього 
творіння, що вимагає зміни якості людини [10]. У 
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даному контексті йдеться про виховання у молодому 
фахівцеві творчості, тобто здібності перетворювати 
те, що було створено до нього. Єдино можливим спо-
собом розвитку цих здібностей є інтеграція людини 
до культури, в соціально-культурну творчість, ство-
рення культурних цінностей. Культура (лат. cultura) в 
перекладі означає обробка, перетворення чого-небудь. 
В області фізичної культури це поняття може бути 
трансформоване як творча діяльність по засвоєнню та 
створенню цінностей у сфері фізичного вдосконалення 
народу, а також її соціально-значні результати або 
діяльність направлена на перетворення і формування 
фізичного та духовного потенціалу самої людини [7]. 
Таким чином, формування здатності до творчої діяль-
ності повинна починатися перш за все з бажання та 
вміння перетворити себе як особистість з максималь-
ним розвитком всіх людських сил: фізичних, емоцій-
них, психічних, інтелектуальних та ін. З цієї точки 
зору найбільш ефективним потенціалом володіють 
інтеграційні, духовно-фізичні можливості фізичної 
культури, освоювання людиною її функціонально-
цінніснодіючих стосунків [10].

Освоєння цінностей фізичної культури озброює 
молоду людину розумінням складності життя, допо-
магає виробити духовно-етичні критерії самооцінки 
особистості [2, 8]. Це у свою чергу, вимагає форму-
вання і розвитку здібностей до загальнокультурного 
самовираження, що на практиці означає формування 
потреби в культурній інформації і знаннях, уміння 
розпізнавати істинні культурні цінності. Проявом та-
кого прагнення є участь студентської молоді в ство-
ренні і діяльності ініціативних об’єднань в області 
фізкультурної діяльності по інтересах, уміння зміс-
товно і творчо проводити вільний час, використовую-
чи те різноманіття можливостей, яке дають різні види 
фізичної культури [5, 7].

Ціннісні орієнтації виражають сукупність відно-
син особи до фізичної культури в житті і професій-
ній діяльності, вони формуються в процесі засвоєння 
особою соціального досвіду і відбиваються в її цілях, 
переконаннях, ідеалах, інтересах.

Ціннісні орієнтації – це система ціннісних став-
лень особистості до об’єктивних цінностей людської 
культури. Ці ставлення, усвідомлені й пережиті осо-
бистістю, спрямовують, орієнтують її в процесі вибо-
ру життєвих цілей та засобів їх досягнення [1].

Ціннісні орієнтації не виникають у людини рапто-
во, а формуються поступово, протягом усього процесу 
соціалізації індивіда, будучи центральним стрижнем 
свідомості і діяльності, найважливішим компонентом 
структури особистості. Тому особливу вагу необхідно 
приділяти впливам на механізми формування цінніс-
них орієнтацій для вирішення проблем мотиваційного 
впливу на свідомість і поведінку особистості в систе-
мі виховання і навчання [13].

Функції фізичної культури між собою тісно 
взаємопов’язані. Органічна єдність функцій фізичної 
культури, їх взаємопроникнення, перетворення мети 
однієї в засіб досягнення іншої, орієнтація всіх цілей 
функцій на розвиток особистості студента педагогіч-
них спеціальностей – необхідна умова виховання в мо-

лодих фахівців активної життєвої позиції. Ця єдність 
формує основи соціального зрілого інтелігента, розу-
міючого свою відповідальність перед суспільством і в 
повній мірі реалізуючого творчий потенціал в різних 
видах життєдіяльності [7, 9].

В процесі фізкультурної діяльності задовольня-
ються декілька груп потреб:

Потреби спортивної спрямованості. Вони відрізня-1. 
ються єдністю характеру спортивних цілей (розряд, 
титул) і мотивів (прагнення до результату). Ці потре-
би задовольняють такий вид фізичної культури, як 
спортивна діяльність і підготовка до неї з усією спе-
цифікою цілей, задач, засобів і методів навчально-
тренувальних занять і відновлюючих заходів.
Потреби в рекреаційній діяльності, пов’язані із змі-2. 
ною діяльності, активним відпочинком із застосу-
ванням фізичних вправ, елементів спортивних ігор 
і змагань за спрощеними правилами. Їх найважли-
віші мотиви – зміцнення здоров’я, гарний фізичний 
розвиток, красива статура. Іноді мотивами фізкуль-
турної діяльності цієї групи студентів виявляються 
бажання суперництва.
Потреби реабілітаційної спрямованості. Вони влас-3. 
тиві особам, у яких виникають проблеми відновлен-
ня занижених або втрачених в процесі фізкультурної, 
побутової, трудової діяльності фізичних, психічних, 
інтелектуальних здібностей. Вони пов’язані з ліку-
вальним використанням фізичних вправ (ЛФК).
Потреби в освітній спрямованості у сфері фізичної 4. 
культури сприяють творчому, свідомому відношен-
ню до задач, засобів і методів фізичного вдоскона-
лення. На жаль, цей важливий аспект фізичної куль-
тури ще недостатньо усвідомлюється студентською 
молоддю.

Пріоритетні мотиви студентів у фізкультурній ді-
яльності можна умовно об’єднати в наступні групи:

– задоволення студентів від самого процесу фіз-
культурної діяльності (емоційність, динамічність, різ-
номанітність, новизна, спілкування і т.п.);

– отримання підвищених результатів в процесі за-
нять вибраним видом фізичної культури (придбання 
знань, умінь, навичок, отримання розрядів і т.п.);

– нові перспективи в процесі фізкультурної діяль-
ності (фізична досконалість, спортивна майстерність, 
виховання характеру, волі, наполегливість, працьови-
тості і т.п.).

В процесі фізичного виховання реалізуються різ-
номанітні цілі:

– оздоровчі, функціональні, морфологічні (покра-
щення здоров’я, зняття втоми, всебічний гармонійний 
розвиток, виховання культури тіла, рухів, підвищення 
розумової і фізичної працездатності);

– нормативні (виконання програмних вимог, до-
сягнення в спорті, підвищення функціональних (ре-
зервних) можливостей організму);

– комунікативно-виховні (спілкування, виховання 
культури поведінки, працьовитості, емоційна самоор-
ганізація);

– організаторсько-педагогічні (оволодіння знання-
ми, умінням, практичними навичками суспільної фі-
зичної роботи, пропаганда здорового способу життя, 
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активного відпочинку).
Але межі цих груп умовні, оскільки досягнення 

мети, віднесеної до однієї групи, може бути реалізо-
вано в задоволенні потреб в іншій.

В дослідженнях багатьох авторів встановлено, що 
ціннісні орієнтації, виражаючи характер ставлення 
людини до різних аспектів матеріального і духовного 
світу, посідають істотне місце в структурі особистос-
ті, відображають рівень її розвитку, здійснюють ре-
креацію поведінки [1, 5, 9, 13 – та ін.].

Висновки. 
Звернення уваги на ціннісні орієнтації у сфері фі-

зичної культури і спорту студентів ВНЗ дозволяють 
розглядати фізичне виховання, як фундамент психо-
фізичного розвитку і фізичного вдосконалення мо-
лоді. Практичне використання досліджень ціннісних 
орієнтацій у сфері фізичної культури має істотне зна-
чення для досягнення цілей в майбутній професійній 
діяльності студентів педагогічних спеціальностей, а 
отже майбутніх фахівців у сфері виробництва, науки, 
культури.

Перспективою подальших досліджень буде визна-
ння впливу, який здійснює процес фізичного вихован-
ня на формування ціннісних орієнтацій до фізичної 
культури особистості студента як майбутнього вчите-
ля, виявлення факторів впливу на цей процес та умов 
його оптимізації.
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Базова система тренування та система безпосередньої 
підготовки до змагань в армспорті

Безкоровайний Д.О.
Харківська національна академія міського господарства

Анотації:
У статті розглянуті загальні уяв-
лення про методи і системи під-
готовки юних армспортсменів, 
описані спеціальні вправи для за-
нять армспортом, наведені прак-
тичні рекомендації для дозування 
навантажень. Розкривається роль 
армспорту як засобу фізичного 
виховання, самоуправління та 
самовиховання, розглядається 
методика тренувань, особливості 
фізичної підготовки, правила про-
ведення тренувань, що дає підста-
ви розглянути армспорт як об’єкт 
самостійних науково-методичних 
досліджень. Практичні рекоменда-
ції надають можливість розробити 
в майбутньому модельні характе-
ристики спортсменів, які займа-
ються армспортом.

Бескоровайный Д.А. Базовая система 
тренировки и система непосредственной 
подготовки к соревнованиям в армспор-
те. В статье рассмотренные общие пред-
ставления о методах и системах подготовки 
юных армспортсменов, описаны специаль-
ные упражнения для занятий армспортом, 
приведены практические рекомендации 
для дозирования нагрузок. Раскрывается 
роль армспорта как средства физического 
воспитания, самоуправления и самовоспи-
тания. Рассматривается методика трениро-
вок, особенности физической подготовки и 
правила проведения тренировок, что дает 
основания рассмотреть армспорт как объ-
ект самостоятельных научно-методических 
исследований. Практические рекомендации 
дают возможность разработать в будущем 
модельные характеристики спортсменов, ко-
торые занимаются армспортом.

Bezkorovainyi D.O. Base system of 
training and system of direct prepa-
ration to competitions in armsport. In 
this article the considered general repre-
sentations about methods and systems 
of preparation junior armsportsmen are 
described; special exercises for employ-
ment armsport are resulted; practical 
recommendations for batching loadings 
are resulted. The role of armsport is 
opened as means of physical training, 
self-management and self-education. 
The technique of trainings, features of 
physical preparation and a rule of carry-
ing out of trainings that gives the basis to 
consider armsport as object of indepen-
dent scientific - methodical researches is 
examined. Practical recommendations 
enable to develop in the future model 
characteristics of sportsmen, which are 
engaged armsport.

Ключові слова:
армспорт, система підготовки, 
статичне навантаження.

армспорт, система подготовки, стати-
ческая нагрузка.

armsport, system of preparation, static 
loading.

Вступ.1

Армрестлінг (армспорт) можна віднести до сило-
вих видів з певною часткою умовності, оскільки якос-
тей, що по суті проявляються, це скоріше швидкісно-
силовий вид спорту, в якому величезну роль грає 
тактико-технічна підготовленість спортсменів. По 
останньому показнику армрестлінг наближається до 
боротьби. Тому прирівнювання його до силових видів 
спорту, пояснюється не точною науковою класифіка-
цією видів спорту, а тим, що традиційне уявлення про 
силу безпосередньо пов'язане з боротьбою на руках.

Проблеми базової системи тренування та системи 
безпосередньої підготовки до змагань в спорті ґрун-
товно представлені у роботах Верхошанского Ю.В. 
[4], Кузнецова В.В. [7], Матвеева Л.П. [8], Платоно-
ва В.Н. [9]. Їх основні положення також стосуються 
і армспорту. Зазначені підходи увійшли до наукових і 
методичних праць з навчання техніці, організації за-
нять, спеціальної підготовки та інших специфічних 
аспектів  армспорту [1-3, 5, 6]. Разом з тим, зазначе-
ні роботи потребують більш ґрунтовних досліджень, 
оскільки не в повній мірі розкривають роль армспорту 
як засобу фізичного виховання, самоуправління та са-
мовиховання та інш.

Робота виконана згідно Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спор-
ту на 2006-2011 рр. Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді і спорту № 2.2.12.5.П «Удосконалення 
навчально-тренувального процесу спортсменів різної 
кваліфікації, які займаються силовими видами спорту 
та одноборствами».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи -  розробити практичні рекоменда-

ції базової системи вправ до змагальної підготовки 
спортсменів в армспорті.

© Безкоровайний Д.О., 2010

Задачі роботи: 
- розробити систему безпосередньої підготов-

ки спортсменів в армспорті;
- виявити основні особливості базової методи-

ки підготовки спортсменів в армспорті.
Результати дослідження. 
Відзначимо, що армспорт – це повноправний і за-

хоплюючий вид спорту з добре розробленою систе-
мою тренування і проведення змагань. У цій статті ми 
дамо загальні уявлення про методи і системи трену-
вання армспортсменів, а також дамо опис спеціальних 
вправ для занять армспортом.

Відразу підкреслимо особливу важливість по-
чаткової системи тренування навіть для підготовле-
них в інших видах спорту атлетів. Річ у тому, що в 
армспорті не можна відразу приступати до основних 
тренувальних занять і особливо – до безпосереднього 
єдиноборства. Оскільки вже відомо, що без належної 
готовності м’язового, зв’язочно-суглобового апарату, 
як верхнього, так і нижнього плечового поясу до спе-
цифічного навантаження не виключається можливість 
отримання травми, яка може поставити під сумнів по-
дальші заняття армспортом.

Існуюча система розрахована на проведення 
навчально-тренувального процесу  з орієнтацією 
до участі у змаганнях підготовлених спортсменів. Її 
тривалість складає 16 тижнів. Принципово важливим 
питанням для методики тренування спортсменів є 
співвідношення загальної та спеціальної фізичної під-
готовки, спеціальної техніко-тактичної підготовки і 
безпосередньо силової боротьби за столом армспорту. 
Точні цифри співвідношення цих навантаження доте-
пер не встановлені, оскільки вони залежать від інди-
відуальних особливостей спортсмена. Але орієнтовно 
це співвідношення виглядає так: загальна фізична під-
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готовка - 50% ± 10%, спеціальна підготовка і безпо-
середньо боротьба - 50% ± 10%.

Різними дослідженнями та практичними рекомен-
даціями спортсменам рекомендується займатись арм-
спортом три рази на тиждень від 90 до 180 хвилин за 
одне тренування. Нами встановлено, що за час трену-
вання слід виконувати 3 - 4 вправи, у кожній вправі 
від 6 до 10 підходів. Після кожного підходу необхідно 
робити відпочинок 1,5 - 2 хвилини. У перших циклах 
тренувань моторна наповненість окремого тренуван-
ня повинна складати приблизно 60 % часу на вправи і 
40 % часу на відпочинок. Мова йде про розвиток сили 
та силової витривалості, тому потрібно виконувати 
всі вказівки тренера з точністю. Для тренування мож-
на вибрати понеділок, середу і п’ятницю або вівторок, 
четвер і суботу.

Для спортсменів високої кваліфікації нами розро-
блено систему підготовки до змагань з армспорту на 
базовому етапі.

Перший день тижневого циклу тренувань.
1.Загальнорозвиваюча частина тренування – роз-

минка, стретчинг (розтягування м’язів, сухожиль та 
кісткових з’єднань). 

2. Головна частина тренування:
Вправа 1. 
Підйом гантелей молотковою хваткою на лавці 

Скотта сидячи.
1-2 підходи – 40 % навантаження – 15-20 повто-

рень   (розминка).
3 підхід – 50 % – 12-15 повторень.
4 підхід – 60 % – 10-12 повторень.
5 підхід – 70 % – 8-10 повторень.
6 підхід – 75 % – 6-8 повторень.
7 підхід – 80 % – 4-6 повторень.
8 підхід – 85 % – 2-4 повторення.
9 підхід – 90 % – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100 % – 5-7 сек. (статика).
Вправа 2. 
Підйом навантаження молотковою хваткою на сто-

лі для боротьби або регульованому блоці.
1-2 підходи – 40 % навантаження – 15-20 повто-

рень   (розминка). 
3 підхід – 50 % –12-15 повторень.
4 підхід – 60 % – 10-12 повторень.
5 підхід – 70 % –  8-10 повторень.
6 підхід – 75 %  – 6-8 повторень.
7 підхід – 80 % –  4-6 повторень.
8 підхід – 85 % – 2-4 повторення.
9 підхід – 90% – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100 % – 5-7 сек. (статика).
Вправа 3. 
Підйом навантаження молотковою хваткою для 

зміцнення зап’ястя. Вправа виконується з лямкою, на 
якій закріплено навантаження 30 % від максимально-
го. Виконується 5 підходів по 15-20 повторень.

Вправа 4. 
Вправа для преса (м’язів живота). Підйом на рим-

ському стільці, ноги закріплені вгорі, 4-5 підходів по 
20-25 повторень.

3.Вправи на розслаблення та медитаційне віднов-
лення. Гігієнічні процедури.

Другий день тижневого циклу тренувань.
1. Загальнорозвиваюча частина тренування – роз-

минка, стретчинг. 
2. Головна частина тренування: 
Вправа 1. 
Підйом гантелі кистю, сидячи з упором передпліч-

чя на внутрішню частину стегна. Рис. 27 (а, б).
1-2 підходи – 40 % – 15-20 повторень (розминка)
3 підхід – 50 % – 12-15 повторень.
4 підхід – 60 % – 10-12 повторень.
5 підхід – 70 % – 8-10 повторень.
6 підхід – 75 % – 6-8  повторень.
7 підхід – 80 % – 4-6 повторень.
8 підхід – 85 % – 2-4 повторення.
9 підхід – 90 % – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100 % – 5-7 сек. (статика).
Вправа 2. 
Згинання кисті на регульованому блоці, опора – 

стіл для боротьби.
1-2 підходи – 40 % – 15-20 повторень (розминка).
3 підхід – 50 % – 12-15 повторень.
4 підхід – 60 % – 10-12 повторень.
5 підхід – 70 % – 8-10 повторень.
6 підхід – 75% – 6-8 повторень.
7 підхід – 80% – 4-6 повторень.
8 підхід – 85% – 2-4 повторення.
9 підхід – 90% – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100% – 5-7 сек. (статика).
Вправа 3. 
Обертаючі рухи кистей назовні. Вправу виконують  

з лямкою, на кінці якої закріплено 40 % навантаження 
або на спец-тренажері. Виконується вправа у 5 підхо-
дах по 10-15 повторень.

Вправа 4. 
Вправа для пальців. Виконують з тугим кистьовим 

експандером: 5 підходів по 25-30 повторень.
3. Вправи на розслаблення та медитаційне віднов-

лення. Гігієнічні процедури.
Третій день тижневого циклу тренувань.
1. Загально-розвиваюча частина тренування – роз-

минка, стретчинг. 
2. Головна частина тренування:
Вправа 1. 
Підйом гантелей на біцепс на лавці Скотта. Нахил 

лавки перпендикулярно до підлоги.
1-2 підходи – 40 % – 15-20 повторень (розминка).
3 підхід – 50% – 12-15 повторень.
4 підхід – 60% – 10-12 повторень.
5 підхід – 70% – 8-10 повторень.
6 підхід – 75% – 6-8 повторень.
7 підхід – 80% – 4-6 повторень.
8 підхід – 85% – 2-4 повторення.
9 підхід – 90% – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100% – 5-7 сек. (статика).
Вправа 2. 
Підйом обтяження на біцепс на регулювальному 

блоці, лікоть фіксують на підлокітнику.
1-2 підхід – 40% – 15-20 повторень (розминка).
3 підхід – 50% – 12-15 повторень.
4 підхід – 60% – 10-12 повторень.
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5 підхід – 70% – 8-10 повторень.
6 підхід – 75% – 6-8 повторень.
7 підхід – 80% – 4-6 повторень.
8 підхід – 85% – 2-4 повторення.
9 підхід – 90% – 7-10 сек. (статика).
10 підхід – 100% – 5-7 сек. (статика).
Вправа 3. 
Підйом навантаження на біцепс-машині. Вправа 

виконується двома руками одночасно середнім тем-
пом: 5 підходів по 10-12 повторень.

Вправа 4. 
Вправа для преса: підйом ніг в упорі: 4-5 підходів 

по 15-20 повторень.
3. Вправи на розслаблення та медитаційне віднов-

лення. Гігієнічні процедури.
Рекомендується четвертий день недільного циклу 

тренувань проводити активним відпочинком: кросова 
підготовка 1,5 - 2 км; спортивні ігри на свіжому пові-
трі, парна лазня з елементами самомасажу, турпохо-
ди вихідного дня та ін. Окремо кожному спортсмену 
необхідно вивчати теорію боротьби на руках, теорію 
і практику спортивної гігієни та самоконтролю, спор-
тивного масажу, медичної допомоги і спортивного 
харчування, володіти знаннями положень і правил 
змагань з армспорту.

Система безпосередньої підготовки до змагань є 
природним завершенням базової системи підготовки 
і розрахована на те, щоб спортсмен підійшов до зма-
гань в кращій спортивній формі. Її тривалість скла-
дається 8 тижнів. Співвідношення загальної фізичної 
підготовки, спеціальної підготовки і безпосередньо 
боротьби за столом орієнтовно виглядають так: за-
гальна фізична підготовка – 20% ± 10%, спеціальна 
підготовка і безпосередньо боротьба – 80% ± 10%.

Також, як і в базовій системі, заняття проводяться 
3 рази на тиждень, рекомендується четвертий день не-
дільного циклу тренувань проводити активним відпо-
чинком: кросова підготовка 1,5 - 2 км; спортивні ігри 
на свіжому повітрі, парна лазня з елементами само-
масажу.

Тренування 1.
1. Згинання рук на біцепс з гантеллю на лавці 

Скотта важкою вагою (розгинати до 90° між плечем 
та передпліччям): 5 підходів по 8 – 10.

2. Згинання рук на біцепс зі штангою стоячи (роз-
гинати до 90°): 5підходів по 8 – 10 повторень.

3. Згинання рук на біцепс з гантелями сидячи з 
упором спини поперемінно: 4 підходи по 8 – 10 по-
вторень.

4. Відведення кисті з рукояттю «пістолет», рука 
перед собою: 4 підходи по 20 повторень.

5. ЗФП (прес, підтягування).
Тренування 2.
1. Згинання кисті з гантеллю сидячи з коліна (на-

хил коліна вниз): 5 підходів по 8 – 10 повторень.
2. Згинання кисті на блоці на армстолі (рукоять зі 

зміщеним центром): 5 підходів по 8 – 10 повторень.
3. Згинання кисті зі штангою стоячи з колін  (нахил 

коліна вниз) або в опущених руках ззаду: 4 підходів 
по 15 повторень.

4. Пронація кисті з  дерев’яною рукояттю стоячи: 4 
підходи по 15 – 20 повторень.

5. ЗФП (прес, робота на техніку).
Тренування 3.
1. Підйом обтяження молотковою хваткою на столі 

для боротьби або регульованому блоці: 5 підходів по 
8 – 10 повторень.

2. Підйом обтяження молотковою хваткою на сто-
лі для боротьби або регульованому блоці дерев’яною 
рукояттю з пронацією кисті (тягнути до плеча): 5 під-
ходів по 8 – 10 повторень.

3. Підйом гантелей молотковою хваткою на лавці 
Скотта сидячи: 4 підходи по 15 повторень.

4. Згинання зап’ястя лямкою на столі  або стоячи: 4 
підходи по 15 – 20 повторень.

5. ЗФП (прес, плечі)
Тренування 4.
1. Згинання рук на біцепс з гантеллю на лавці Скот-

та середньою вагою: 5 підходів по 12 – 15 повторень.
2. Згинання рук на біцепс на армстолі (з нижнього 

кута): 5 підходів по 10 повторень.
3. Згинання рук на біцепс-машині: 4 підходи по 10 

повторень.
4. Згинання зап’ястя з лямкою стоячи: 4 підходи 

15 – 20 повторень.
5. ЗФП (груди, прес).
Тренування 5.
1. Імітація боротьби на блоці Т-образною рукоят-

тю: 5 підходів по 8 – 10 повторень.
2. Імітація боротьби на верхньому блоці дерев’яною 

рукояттю на армстолі: 5 підходів по 8 – 10 повторень.
3. Згинання кисті на блоці широкою рукояттю: 5 

підходів по 15 повторень.
4. Згинання кисті з штангою сидячи (розгинати на 

пальці): 4 підходи по 15 – 20 повторень.
5. ЗФП (спина, прес).
Тренування 6.
1. Натяжка на армстолі на блоці, який розташовує-

мо на рівні плеча (статика): 5 підходів вдержувати по 
10 сек.

2. Натяжка на лавці Скотта молотковою хваткою: 4 
підходи по 12 повторень.

3. Натяжка на лавці Скотта суперсерія (беремо 3 
гантелі різної ваги, починаємо виконувати вправу з 
найважчої і без перерви переходимо до легшої, вико-
нуємо вправу до «відмови»): 2 – 3 підходи.

4. Згинання рук на біцепс-машині зворотним хва-
том: 4 підходи по 10 повторень.

5. ЗФП (гомілка, прес).
Висновки:
- розроблені системи тренувань в армспорті були 

впровадженні в учбовий процес, що дозволило отри-
мати більш ефективні результати в підготовці спортс-
менів до змагань; 

- загальні рекомендації до системи підготовки 
спортсменів з армспорту до змагань не виключають 
індивідуального підходу до кожного, хто займається 
та має відповідний рівень підготовленості;

- головною особливістю цих систем являється ви-
користання вправ зі статичним навантаженням (біля 
20 % від загального навантаження).



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

16

Подальші дослідження в даному напрямі припус-
кають виявлення особливостей змагальної  діяльності 
в армспорті і визначенні основних чинників, що впли-
вають на реалізацію індивідуального рівня підготов-
леності спортсменів. У подальшому також планується 
розробка модельних характеристик для спортсменів 
високої кваліфікації у різних вагових категоріях.
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Плавання  як метод позбавлення хвороби ожиріння  студентів 
спеціального медичного відділення в умовах вузу

Блавт О.З.
Національний університет “Львівська політехніка” 

Анотації:
Запропоновано методичний про-
ект введення занять з плавання у  
рамках  учбових занять з фізично-
го виховання та у формі позауроч-
них занять для студентів, хворих 
на ожиріння, які займаються у 
спеціальних медичних групах. У 
проекті основна увага приділена 
методиці організації занять з пла-
вання  під час навчання у ВУЗі з 
метою нормалізації маси тіла  
студентів, хворих на ожиріння, 
покращення їхнього фізичного та 
психологічного здоров’я і в такий 
спосіб сприяти досягненню осно-
вної мети занять у спеціальних 
медичних групах – переведенню 
студента в загальну групу  з фі-
зичного виховання.

Блавт О.З. Плавание как метод лечения 
ожирения студентов специального ме-
дицинского отделения в условиях вуза. 
Предложен методический проект внедре-
ния занятий по плаванию в рамках учеб-
ных занятий по физическому воспитанию и 
в форме внеурочных занятий для студен-
тов, больных ожирением, которые занима-
ются в специальных медицинских группах. 
В проекте основное внимание уделено 
методике организации занятий по плава-
нию во время учебы в ВУЗе с целью нор-
мализации массы тела студентов, больных 
ожирением, улучшение их физического и 
психологического здоровья и таким обра-
зом способствовать достижению основной 
цели занятий в специальных медицинских 
группах - переводу студента в общую груп-
пу по физическому воспитанию. 

Blavt О.Z. The swimming as the method 
of adiposity rehabilitation of students of 
special medical groups in the high edu-
cation conditions. The methodical project 
of introduction of employments is offered 
on swimming in employments on physical 
education. A project is presented in form 
extracurricular employments. A project is 
intended for the students of task medical 
forces. In a project basic attention is spared 
the method of organization of employments 
on swimming. A purpose of project is nor-
malization of mass of body of students, 
improvement of physical and psychological 
health. A project is instrumental in achieve-
ment of primary purpose of employments in 
task medical forces. His purpose is transla-
tion of student in a general group on physi-
cal education.

Ключові слова:
ожиріння, плавання,  реабіліта-
ція,  група, ігри, аквааеробіка, 
оздоровлення.

ожирение, плавание, физическая реабили-
тация, психоэмоциональное состояние, 
аквааэробика, здоровый образ жизни.

adiposity, swimming, physical rehabilitation, 
psychical and emotional strain, aquafitnes, 
physical and physiological health.

Вступ.1

Цифри вражають: за даними Українського інститу-
ту суспільного здоров’я вже 37 відсотків наших спів-
вітчизників, які живуть у містах, мають надлишкову 
вагу. 17,5 відсотка – ще гірше – хворі на ожиріння.  І 
це число невпинно зростає. Ця хвороба належить до 
групи хвороб обміну речовин, яка є однією з основних 
причин смертності від захворювань і становить 45 %  
від загального показника. 

Ожиріння – це захворювання з утворенням над-
лишкової маси тіла за рахунок накопичення жиру, тоб-
то порушення жирового обміну. За даними експертів 
ВООЗ, ожиріння є найбільше розповсюдженим захво-
рюванням обміну речовин.

Опитування студентів 1-го курсу , які не мають 
надлишкової ваги,  НУ «Львівська політехніка» пока-
зали, що 68 %  впевнені в тому, що ніколи не наберуть 
зайвої ваги. Практика ж доводить: ожиріння - це  за-
гроза для кожного. За рік-два людина може змінитися 
до невпізнанності.

Вивчення нами динаміки приросту хворих на ожи-
ріння студентів спеціального медичного відділення,  
стало причиною висновку про те, що їх кількість не-
впинно зростає -  на 1 % щороку.  При цьому помітне 
зростання спостерігається зі зростанням курсу. Нами 
було проведене порівняльне дослідження студентів 
НУ « ЛП », яке показало, що у першокурсників  у пе-
реважної більшості все гаразд із вагою, і хворих на 
ожиріння налічується всього 5-7 %. Серед студентів, 
які закінчують навчання, їх налічується вже 15-20 %. 
Ці показники свідчать про те, що в юному віці сту-
денти мають переважно нормальну вагу. Вони ще не 
встигли пережити значні потрясіння, а молодий орга-
нізм ще знаходить, куди подіти калорії від спожитої 
їжі.

Зауважимо, яку шкоду наносить  надмірна вага 
© Блавт О.З., 2010

здоров’ю. Варто розглядати цю проблему як серйоз-
ну загрозу здоров’ю людини.  Пильна увага до цього 
захворювання пояснюється тим, що воно  постійно 
прогресує, викликаючи при цьому цілий комплекс  
патологічних змін в органах та системах організму. 
Жирова тканина є не просто баластною, інертною 
тканиною. Вона досить активна і навіть « агресивна 
». ЇЇ « агресивність » проявляється у високій здатності 
утворювати нову кількість жиру. Вона поглинає жир 
із крові в тим більшій кількості, чим більше його над-
ходить у кров і, до того ж, утворює новий жир із над-
лишку вуглеводів. Отже,  жирова тканина може збіль-
шуватись у будь якому віці [ 1 ].

Надлишкова вага – причина багатьох хвороб. 
При ожирінні всі органи працюють з додатковим на-
вантаженням, що призводить до їх дистрофічного 
переродження. Вже при нескладних формах ожирін-
ня у студентів спостерігається функціональні зміни 
серцево-судинної системи, а при складних формах 
вони набувають стійкого характеру. Між ожирінням 
та показниками захворювань серцево-судинної сис-
теми існує пряма залежність. У студентів із зайвою 
вагою серцево-судинна система гірше адаптується до 
дозованих фізичних навантажень, що проявляється у 
збільшенні тривалості періоду відновлення на 25-40 
%  порівняно із студентами, які за станом здоров’я 
зараховані в основну навчальну групу для занять з 
фізичного виховання. Чим більша вага , тим більше 
зусиль необхідно серцю для перекачування крові. За 
даними електрокардіографічних досліджень у таких 
студентів порушена функція міокарда аж до розвитку 
міокардіодістрофії. Окрім того,  майже всі студенти,  
хворі на ожиріння, – гіпертоніки.

Порушення функції серцево-судинної системи 
ускладнюється гіпофункцією скелетних м’язів, а та-
кож жировими відкладеннями в області епікарда і 
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перикарда та зміщення серця внаслідок високого роз-
ташування діафрагми. Це, своєю чергою, утруднює 
роботу органів дихання. Наші спостереження показа-
ли, що у студентів, хворих на ожиріння, ЖЕЛ на 20 % 
нижча за середній показник.

Ожиріння є причиною біохімічних змін складу 
крові, що спричиняє захворювання атеросклерозом.  
Відбуваються функціональні зміни у системі травлен-
ня та жовчовивідних шляхах, погіршується діяльність 
кишечнику, виникають порушення опорно-рухового 
апарату (суглоби та кістки не можуть витримувати 
щоденне навантаження надлишкової ваги ), погіршу-
ється активність ЦНС, порушується діяльність нейро-
ендокринного апарату та виникають ускладнення ( 
цукровий діабет тощо ) [ 1, 2 ].

Зменшення маси тіла,  своєю чергою, сприяє під-
вищенню імунітету ( до такого висновку прийшли 
японські вчені ). Не випадково серед онкологічних 
хворих так багато людей з надлишком ваги, а вказані 
хвороби « омолоджуються » з року в рік.

Насамкінець, ожиріння – значний косметичний 
дефект, який може викликати психічні порушення. В 
ході захворювання в організмі відбуваються зміни, по-
дібні з процесом старіння.   

Тобто ожиріння як наявна хвороба  «тягне» за со-
бою багато різних несприятливих змін в організмі, в 
результаті чого, у  захворювання втягуються усі орга-
ни та системи ростучого організму.  Проте, як прави-
ло, усі ці явища можуть бути ліквідовані.  В іншому 
разі тривале  «ігнорування» хвороби приводить до 
незворотних морфо-функціональних змін в органах 
та системах організму, виникає патологія, порушень у 
системі життєдіяльності в період остаточного форму-
вання організму. 

Так, існують певні точки зору [3-5] на причини не-
ухильного зростання кількості студентів, хворих на 
ожиріння. Розвиток ожиріння є результатом дії   зо-
внішніх та внутрішніх причин. До зовнішніх причин 
належать нераціональне харчування та малорухливий 
спосіб життя ( при цьому всі спеціалісти однозначно 
стверджують, що недостатня рухова активність  зна-
чно більше впливає на розвиток ожиріння, ніж пере-
їдання ), до внутрішніх – порушення функцій залоз 
внутрішньої секреції чи важке ушкодження нервової 
системи (травма).

Ожиріння у студентів  – це хвороба студентсько-
го способу життя. Більшу частину свого дня студенти 
проводять сидячи.  Причиною цього є модернізація 
навчальних процесів. Після проведення моніторингу 
за умовами та особливостями психічного  розвитку 
особистостей студентів наші дослідження виявили, 
що рухова активність студентів триває приблизно 15 
хвилин, хоча гігієнічна норма – 2 години.  Медики ж у 
всі часи застерігали, що недостатня рухова активність 
підриває здоров’я, «збагачує» її новими хворобами, 
старить людину. Здоров’я залежить на 50 % від умов і 
способу життя. В умовах навчання у ВУЗі раціональ-
на організація рухової активності набуває особливої 
актуальності внаслідок порушення балансу між вжи-
тою їжею «швидкого приготування» (що стає нормою 
для студентів, проживаючих у гуртожитку) , фізичною 

активністю, яка обмежується для більшості студентів 
заняттями з фізичного виховання один раз на тиждень 
та проведенням вільного часу студентами, які пере-
важно йдуть відпочивати не до спортивних установ, а 
в кінотеатр чи бар. І там теж сидять, вживаючи знову 
ж шкідливу їжу ( чіпси, горішки тощо ).  Отже, спо-
стерігається чітка перевага шкідливих звичок над здо-
ровим способом життя. Такий ритм життя сучасного 
студентства і приводить до швидкого набирання ваги 
під час навчання у ВУЗі. 

Отже, проблема виникнення та розвитку  хвороби 
ожиріння у студентів на думку багатьох авторитарних 
науковців, практиків, даних літературних джерел [3-6] 
полягає насамперед у розумінні причин виникнення 
порушень у обміні речовин та вибору найефектив-
ніших засобів та форм у боротьбі з прогресуванням 
процесу накопичення зайвої ваги. У цьому разі фі-
зична культура є  засобом усунення даної патології 
та профілактики її виникнення в умовах навчання у 
ВУЗі, основним фактором відновлення та зміцнення 
здоров’я в період становлення та остаточного форму-
вання організму. 

Перед вищою школою стоїть завдання корінного та 
всебічного фізичного виховання, яке є основою зміц-
нення здоров’я. Саме вища школа є останнім кроком 
майбутніх фахівців до самостійної життєдіяльності, і 
саме це покладає на них велику відповідальність за 
стан здоров’я та рівень фізичної підготовленості сту-
дентів. Для студента  стан здоров’я – показник його 
загальнокультурного рівня розвитку, задоволення 
його фізичних та духовних інтересів у навчанні, по-
буті, відпочинку,  формування його майбутнього. Стан 
здоров’я чітко взаємозв’язаний із здоровим способом 
життя. Доведено, що здоров’я сучасного студентства 
залежить від умов і способу життя [7].    

Зважаючи на актуальність даного питання, раціо-
нальна організація рухової активності під час навчан-
ня у ВУЗі є запорукою збереження здоров’я.  Адже 
здоров’я нації було і залишається найвищою гумані-
тарною цінністю суспільства, передумовою стійкого 
і впевненого розвитку держави. Оптимальні фізичні 
навантаження в поєднанні з активним способом жит-
тя є найбільш ефективним засобом попередження 
виникнення ожиріння у студентів ( враховуючи мож-
ливість впливу на цей процес ), джерелом підвищен-
ня працездатності та збереження здоров’я.  У своїй 
роботі ми розглядаємо можливість пошуку дійових 
факторів  рекреаційної спрямованості на усунення 
хвороби ожиріння студентів, які маючи цю патологію 
не спроможні повною мірою використовувати засоби 
та можливості загальноприйнятої системи фізичного 
виховання і належать до спеціальних медичних груп. 
Пошук шляхів розробки та оптимізації програми фі-
зичного виховання студентів, хворих на ожиріння, 
під час навчання у ВУЗі, беручи до уваги весь спектр 
порушень в організмі, до яких приводить ожиріння, 
визначає актуальність та необхідність цієї роботи. 
Тенденції до збільшення кількості студентів, хворих 
на ожиріння у спеціальних медичних групах свідчать 
не тільки про проблематичність їхнього подальшого 
всебічного розвитку, а й про можливі перспективи 
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зростання кількості молодих спеціалістів із зниженою 
працездатністю та ранньою інвалідністю [3]. В ліку-
ванні ожиріння фізичне виховання розглядається як 
потужній фактор боротьби із цією патологією.

У зв’язку з постійним зростанням кількості сту-
дентів хворих на ожиріння, виникає необхідність по-
стійного вдосконалення засобів, форм та методик фі-
зичної активності студентів в умовах навчання у ВУЗі, 
що й зумовило вибір  теми дослідження.

В умовах ВУЗу ми пропонуємо створення спеці-
альних медичних груп студентів, хворих на ожирін-
ня, з введенням курсу занять плаванням, оскільки цей 
вид фізичних вправ повною мірою сприяє реалізації 
завдань навчального процесу в спеціальних медичних 
групах, де й займаються студенти хворі на ожиріння. 
Плавання є видом циклічних фізичних вправ. Як по-
казує практичний досвід роботи, для боротьби з ожи-
рінням циклічні вправи є найбільш дієвими. Цінність 
використання занять із плавання  полягає в тому, що 
плавання по сутності свого впливу має не локальну 
дію, а викликає реактивні зміни всього організму.

Аналіз науково-методичної літератури  [3-9]  по ро-
боті із студентами,  хворими на ожиріння  показав,  що 
більшість робіт дають рекомендації по роботі з ними 
на основі покращення стану здоров’я шляхом змен-
шення маси тіла.  Вони не містять конкретної програ-
ми, яка би використовувалась у ВУЗах у рамках занять 
з фізичного виховання чи позаурочних форм занять, 
яка  була б впроваджена з цією метою. 

В доступній нам спеціальній літературі [4,8-10] 
не зустрічаються наукові дані про існування програ-
ми фізичного виховання з використанням плавання 
для студентів, хворих на ожиріння, під час навчан-
ня у ВУЗі. Своєю чергою, численні літературні дані 
вказують на ефективність занять плаванням з погля-
ду впливу на процес позбавлення надлишкової ваги. 
На основі проведення аналізу та узагальнення таких 
літературних джерел [10-14],  а також практичного 
досвіду, виникає можливість подальшого вивчення та 
обґрунтування використання плавання як інновацій-
ної методики лікування ожиріння  у режимі курсово-
го навчання у ВУЗі. Пошук шляхів оптимізації вико-
ристання плавання у програмі фізичного виховання 
студентів хворих на ожиріння, визначає актуальність 
запропонованої роботи.  Ми пропонуємо створення 
спеціальних медичних груп студентів із хворобою 
ожиріння, в яких основним засобом фізичного ви-
ховання стало б плавання.  Визначною особливістю 
занять у таких групах є те, що вони проводяться не 
за спортивною спрямованістю, а з метою покращення 
фізичного, психічного здоров’я та,  насамперед, по-
збавлення зайвої ваги.

Дослідження має прямий зв’язок із державною 
цільовою комплексною програмою «Фізичне ви-
ховання – здоров’я нації», пунктом 85: «Розробити 
фізкультурно-оздоровчі програми для різних вікових 
груп населення».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи: розробка проекту використання за-

нять із плавання як засобу позбавлення зайвої ваги у 
студентів, хворих на ожиріння.

Завдання дослідження:
Проаналізувати в межах ВУЗу стан зміни ваги сту-1. 
дентів спеціальних медичних груп, хворих на ожи-
ріння.
Дослідити можливість використання плавання як 2. 
методу позбавлення надлишкової маси тіла у сту-
дентів, хворих на ожиріння.
Розробити проект методики використання занять 3. 
з плавання в умовах навчання у ВУЗі студентів із 
хворобою ожиріння, які займаються у спеціальних 
медичних групах.

Предметом дослідження є фізична реабілітація 
студентів, хворих на ожиріння, які займались плаван-
ням протягом навчального року.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури, педагогічне спостереження, філологічні 
методи ( визначення ЧСС, АТ,  динамометрія ), оцінка 
фізіологічного стану за методикою Г. А. Апанасенко,  
бесіди, анкетування.  

Результати дослідження.
Мета впровадження занять з  плавання в курс фі-

зичного виховання спеціальних медичних груп для 
студентів хворих на ожиріння – якнайповніше віднов-
лення втрачених внаслідок   захворювання можливос-
тей організму та позбавлення надлишкової маси тіла 
і, насамкінець, переведення студента в загальну групу 
навчального відділу. Дія занять плаванням у цьому на-
прямку ґрунтується на його здатності чинити загально 
тонізуючу, компенсаторну та нормалізуючу дію на ор-
ганізм. Внаслідок цього підвищується інтенсивність 
основного обміну, покращуються процеси окислення 
( згоряння ) жиру, пригнічується апетит. Не менш важ-
ливим є значний вплив на психоемоційний стан.

Як ми вже зазначали вище, за даними зарахування 
студентів до спеціального медичного відділення для 
занять з фізичного виховання нами була прослідкова-
но чітку тенденцію до щорічного зростання кількості 
студентів хворих на ожиріння – в середньому 1 %. 

Для проведення дослідження нами була утворена 
експериментальна група студентів 3-тього курсу, хво-
рих на ожиріння у кількості 20 чоловік ( 10 дівчат та 
10 хлопців ). До групи були зараховані студенти з над-
лишком маси тіла від 15-50 % від нормальної ( 1-3 сту-
пінь ожиріння ). Всі вони мали низький рівень фізич-
ного розвитку ( визначено за мет. Г. А. Апанасенко).

Заняття з плавання проводились два рази на тиж-
день по 45 хвилин, двома викладачами в рамках курсу 
із фізичного виховання. Запропонований нами проект 
програми введення курсу занять плаванням був прове-
дений впродовж навчального року, без перерв під час 
сесій, коли заняття проводилися в позаурочний час.

Плавання є видом фізичних вправ аеробно-
го характеру, які мають найбільший лікувально-
профілактичний вплив на організм. Не перевантажую-
чи організм, плавання  різнобічно впливає на організм 
студентів. Щоб утриматись на поверхні води та по-
долати деяку відстань у воді, необхідне виконання 
специфічних рухів,  притаманних тільки цьому виду 
спорту.  Водне середовище та його фізичний, біологіч-
ний, температурний вплив викликає потужні позитив-
ні реакції організму, які,  своєю чергою, стимулюють 
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діяльність усіх органів і систем та процеси обміну ре-
човин. Просте занурення у воду вже викликає зміну 
терморегуляційних процесів, що й сприяє підвищен-
ню тепловіддачі у воді та активізує обмінні процеси 
в організмі. Отже, частина енергетичних ресурсів іде 
на підтримання постійної температури тіла, на збіль-
шення теплопродукції, що зумовлено  температурою 
водного середовища, яка на 10-15 градусів нижча від 
температури організму. Більша частина енергії вико-
ристовується на вдосконалення м’язової роботи під 
час плавання.  Внаслідок цього,  залежно від темпе-
ратури води та швидкості плавання значно підвищу-
ється кількість втраченої енергії. Під впливом навіть 
найменшого навантаження у воді організм починає 
витрачати значно більше енергії ніж на суші ( під час 
плавання витрачається у 5-10 раз більше енергії,  під 
час ходьби з тією самою швидкістю ).  Це, своєю чер-
гою, приводить до досягнення оптимальної маси тіла, 
та співвідношення в ньому активної ( м’язової ) та па-
сивної ( жирової ) тканин. Жирова тканина заміняєть-
ся м’язовою, займаючи менший об’єм .

Комплексний вплив води та вправ у плаванні 
сприяє значному покращанню фізичного стану сту-
дентів, підвищенню їхньої фізичної та розумової 
працездатності, сприяє вдосконаленню фізіологічних 
механізмів організму загалом.  Заняття плаванням є 
потужним засобом тренування дихального апарату, 
серцево-судинної системи, стимулятором діяльності 
шлунково-кишкового тракту,  вони здійснюють корек-
цію опорно-рухового апарату, позитивно впливають 
на стан центральної нервової системи, підвищують 
стійкість організму до простудних захворювань (за-
гартування) [8,10].

Отже, плавання має багатогранний вплив на орга-
нізм і є  «пусковим механізмом», який мобілізує різні 
фізіологічні реакції специфічного та неспецифічно-
го характеру, активізує функціональну діяльність не 
тільки обміну речовин, а й  усіх органів та систем 
організму.

Усе вказане вище дає змогу визначити заняття з 
плавання для студентів хворих на ожиріння як:

метод неспецифічного впливу, який втягує у процес • 
боротьби з ожирінням організм на всіх його рівнях;
метод спеціального впливу, що стимулює процеси • 
обміну речовин та втрати надлишкової маси тіла;
педагогічний процес, який передбачає свідому та • 
активну участь студентів у процесі регуляції ваги та 
використанні набутих навичок у подальшому жит-
ті.

Під час заняттях плаванням значно покращується 
психологічний стан студентів, хворих на ожиріння. 
Варто звернути увагу на певні психологічні особли-
вості цього контингенту студентів. Здебільшого вони 
мають різноманітні комплекси стосовно будови влас-
ного тіла і,  з цього погляду гіперчутливі та вразливі 
до зовнішнього впливу. Те, що для здорового студен-
та незначне і другорядне, для студентів із надлишком 
ваги може бути значним і навіть вирішальним факто-
ром, який визначає його настрій, поведінку та подаль-
ші дії.

Наші спостереження засвідчили те, що вже після 

10-тижневого курсу занять плаванням значно змен-
шуються депресивні настрої, роздратованість та по-
кращуються імунні реакції.

Важливим фактором успішного проведення курсу 
плавання є правильний добір навчальної групи. Наша 
практика показує, що ефективніше процес занять про-
ходить в одностатевих групах, в яких  студенти значно 
менше відчувають комплекси щодо власних недоліків. 
Такий фактор, як закритість басейну від сторонніх 
осіб, особливо на початку занять, позитивно впливає 
на психологічний стан студентів.  Також повинен бути 
визначений рівень плавальної підготовки та загаль-
ної фізичної підготовки ( визначається безпосередньо 
у воді ). Проте зазначимо, що плаванням можуть за-
йматись усі без винятку студенти, тобто навіть ті, які 
ніколи до цього не займались. Для цього створюється 
окрема група початкової підготовки. При цьому ра-
димо звернути увагу і на здібності кожного студента. 
Індивідуальний підхід у заняттях забезпечується тим, 
що група добирається зі студентів , які мають при-
близно однаковий рівень підготовленості та здібнос-
тей. У цьому разі групове заняття буде максимально 
наближене до індивідуальних особливостей  студен-
тів і викладач, який проводить заняття, зможе давати  
індивідуальні завдання,  що відповідають  особливос-
тям кожного студента в групі.

Більшість студентів із надмірною масою тіла від-
чувають скутість, незручність, психологічне напру-
ження у басейні без верхнього одягу, що є причиною 
стресу. Використання рушників чи халатів перед вхо-
дженням у воду в подібній ситуації може бути вихо-
дом із ситуації і допоможе подолати емоційну напру-
женість і скутість студентів, які соромляться будови 
власного тіла.

Після проведення першого заняття викладач пови-
нен оцінити психологічний настрій кожного студен-
та групи та, за необхідності, скорегувати попередній 
розподілу навчальні групи.

Правильна психологічна підготовка є найкращим 
показником позитивного впливу занять із плавання на 
організм. Заняття повинні викликати відчуття задово-
лення, припливу енергії, бажання подальших занять 
та досягнення результатів у  позбавленні надлишкової 
ваги. Наслідком цього є зміцнення впевненості в собі, 
підвищення інтересу та мотивації до здорового спо-
собу життя, бажання надалі працювати над собою в 
заданому напрямку.

Ми пропонуємо введення в навчальну програму 
з фізичного виховання спеціальних медичних груп 
та позаурочних форм занять плаванням для студен-
тів, хворих на ожиріння, під час навчання у ВУЗі, що 
складається з двох періодів та проводиться впродовж 
дев’яти місяців:

Перший період: ( протягом першого семестру на-
вчання ): спрямований на підвищення рівня загальної 
фізичної підготовленості; набуття та закріплення на-
вичок із плавання та спеціальних плавальних вправ; 
оволодіння навичкою правильного дихання під час 
плавання  ( що приводить до зменшення задишки, 
пов’язаної з надмірною вагою ); покращення функ-
ціональної підготовленості дихальної та серцево-
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судинної системи та розвиток їхньої стійкості до ана-
еробних навантажень; збільшення енерговитрат та  
зменшення маси тіла.

Другий період: ( протягом другого семестру на-
вчання ): спрямований на закріплення результатів у 
процесі втрати маси тіла, досягнутих протягом пер-
шого періоду занять; підтримання функціонально-
го рівня дихальної та серцево-судинної систем та 
загального рівня фізичної підготовленості, набутих 
впродовж попередніх занять; об’єктивний аналіз змін 
параметрів власного тіла та загальної функціональної 
підготовленості; підготовка рекомендацій та планів 
для індивідуальних занять під час канікул; поглиблен-
ня мотиваційної основи потреби в систематичних за-
няттях плаванням.

Після закінчення кожного з періодів необхідно 
провести контроль маси тіла, його параметрів, а також 
оцінити  функціональний стан дихальної та серцево-
судинної системи та рівень позитивних зрушень. Про-
те, заняття плаванням можуть змінити зовнішній вигляд 
тіла, не міняючи його маси. За наявності зайвої ваги 
можуть змінюватись параметри тіла. Це пояснюється 
тим ( як ми вказували вище ), що плавальне тренуван-
ня приводить  до виникнення змін у співвідношенні 
жирової та м’язової тканин. Внаслідок цього, жирова 
тканина замінюється м’язовою, яка за однакової маси 
займає менший об’єм. Отже, після закінчення курсу, 
помічаються значні позитивні зміни у зовнішньому 
вигляді студентів, хворих на ожиріння. На основі про-
веденого контролю по закінченні певного етапу занять 
здійснюється подальша корекція  їхнього змісту.

На кожному занятті з плавання необхідно контр-
олювати вплив фізичного навантаження на організм 
студентів.  З першого заняття студентів навчають при-
йомам самоконтролю та визначення ступеня втоми. 
Своєю чергою, викладач упродовж заняття проводить 
виміри ЧСС і в такий спосіб контролює рівень пла-
вального навантаження [10].

По закінченні річного  курсу занять з плавання ре-
комендуємо провести етапний контроль зміни ваги та 
параметрів тіла, який дає змогу  оцінити ефективність 
занять плаванням.

Головна мета впровадження  плавання курсу пла-
вання в учбовий процес для студентів, хворих на 
ожиріння, – всіма засобами, формами, методами за-
нять привчати студентів до здорового способу життя, 
навчати їх пошуку індивідуальних шляхів самовдос-
коналення,  досягненню оптимальної маси тіла і тим 
самим сприяти реабілітації всіх органів та систем 
організму та досягненню головної мети занять у спе-
ціальних медичних групах – переведенню студента у 
групу загального фізичного виховання. Для реалізації 
цієї мети під час занять  плаванням повинні вирішува-
тись такі завдання, вирішення яких забезпечує ефек-
тивність занять у боротьбі із надлишковою вагою.

1-ша група – лікувальна:
Стимуляція обміну речовин через дію занять пла-• 
ванням на ендокринну систему, внаслідок чого 
збільшується продукування гормонів, що беруть 
участь в обміні речовин.
Збільшення енерговитрат та,  як наслідок, змен-• 

шення маси тіла через покращення окислювально-
відновних процесів. Для окислення 1 кг жиру не-
обхідно 2 літри кисню. В ході занять плаванням 
відбувається інтенсивне та тривале споживання 
кисню.
Підвищення адаптаційних можливостей організму • 
до фізичних навантажень.
Запобігання подальшому прогресуванню  набору • 
ваги.

2-га група – розвиваюча:
Корекція фізичного розвитку та рухової підготовле-• 
ності.
Напрацювання рухових навичок у плаванні.• 
Вдосконалення фізичних якостей – сили, швидко-• 
сті, витривалості, гнучкості.
Підвищення толерантності до фізичних наванта-• 
жень.

3-тя група – освітня:
Розширення рівня знань та умінь  у галузі самокон-• 
тролю під час занять плаванням.
Формування критичного ставлення студентів, хво-• 
рих на ожиріння, до рівня свого фізичного розви-
тку.
Оволодіння технікою плавання різними способами.• 
Опрацювання життєво необхідних навичок поведін-• 
ки на воді.
Вироблення оздоровчо-гігієнічних навичок у по-• 
всякденному житті.
Прищеплення інтересу до занять плаванням  у по-• 
дальшому житті.

4-та група – оздоровча:
Позитивна зміна психоемоційного настрою.• 
Створення оптимістичного настрою під час занять.• 
Формування навички самостійних і позаурочних за-• 
нять плаванням.
Вироблення навички здорового способу життя.• 
Сприяння бажанню утримання оптимальної маси • 
тіла надалі.

Зазначимо, що така класифікація  умовна, так як 
всі ці завдання і взаємозв’язані, вирішення їх забез-
печує ефективність процесу позбавлення надлишко-
вої ваги та утримання її на належному рівні. Кожне 
заняття має будуватись і проводитись  так, щоб воно 
сприяло вирішенню всіх завдань курсу.  Водночас час 
на кожному занятті вирішуються конкретні завдання, 
відповідно до яких підбирається комплекс вправ на 
суші та у воді та визначається методика проведення 
заняття. Отже, методика занять визначається з погля-
ду із поставлених завдань, засобами та формами за-
нять з плавання, що добираються в  курсі занять. 

Ми пропонуємо такі форми організації занять з 
плавання для студентів хворих на ожиріння. Насам-
перед, цей контингент студентів за даними медичного 
огляду на початку навчального року  зараховуються у 
спеціальні медичні групи. Основною формою занять 
в таких групах є заняття з фізичного виховання, яке 
рекомендуємо проводити два рази на тиждень. Занят-
тя проводиться у воді – 45 хвилин та 15-хвилинна роз-
минка на суші. Окрім того, радимо створити окремі 
групи для занять з плавання у позаурочний вечірній 
час, під час заліково-екзаменаційних сесій та канікул. 
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Це робиться для того, щоб не створювати перерв у за-
няттях з плавання . Необхідно  дотримуватись систе-
матичності занять. Безперервність та систематичність 
занять забезпечують зростаючий  вплив плавальних 
занять на  позбавлення надлишкової ваги.  Макси-
мально допустима перерва у заняттях – тиждень. Для 
підтримання досягнутого рівня м’язового тонусу че-
рез сім необхідне хоча б невелике плавальне наван-
таження, причому чим краще тренований організм, 
тим швидше він відновлює досягнутий рівень, тоді як 
студенту, який тільки приступив до занять, зробити це 
буде доволі важко.  З ростом тренованості у студентів, 
хворих на ожиріння, поряд зі зменшенням маси тіла 
спостерігається також зменшення підвищення пуль-
су та артеріального тиску після певного плавального 
навантаження. Це свідчить про те, що систематичні 
заняття плаванням, активізуючи тканинний обмін, 
полегшують роботу кровообігу та забезпечують тре-
нованість дихальної системи. В такий спосіб, вдо-
сконалюються фізіологічні механізми, які регулюють 
загальну працездатність організму. Тривала перерва  
може звести нанівець усі досягнуті результати по-
передніх занять, оскільки вплив кожного наступного  
заняття сприяє   закріпленню і розвитку результатів 
попередніх занять.  При цьому ми змушуємо організм 
постійно шукати додаткові джерела енергії. А  оскіль-
ки найдоступніше з них – внутрішній жир, ми змушу-
ємо його спалювати жировий прошарок, який зазви-
чай витрачається в останню чергу. Зазначимо також, 
що при систематичних заняттях плаванням організм 
втрачає зайві кілограми рівномірно, тому він не відчу-
ває  сильного стресу, який приводить до сповільнення 
обміну речовин ( як правило, така ситуація виникає 
через пару місяців після активного схуднення ). 

Вплив занять плаванням на  зменшення ваги ви-
значається багатьма факторами, а саме:  

величиною плавального навантаження;• 
структурою навантаження та плавальних вправ, які • 
при цьому використовуються;
режимом життя та діяльності в перерві між заняття-• 
ми плаванням;
психічним станом ( як ми зазначали вище ).• 

Для визначення плавального навантаження та дозу-
вання необхідно враховувати загальний стан здоров’я 
студентів групи та міру їх натренованості.  У період 
загострення хвороб,  що супроводжують ожиріння, за-
няття з плавання з плавання, тому,  плануючи плаваль-
не навантаження,  обов’язково необхідно враховувати 
особливості  хвороб, які супроводжують ожиріння.  У 
плануванні кожного плавального заняття необхідно 
чітко дотримуватись принципів поступовості та по-
слідовності у підвищенні навантаження. Водночас, 
звертаємо вашу увагу на те, що молодий  організм 
дуже швидко пристосовується до нового навантажен-
ня і перестає віддавати під час занять необхідну кіль-
кість енергії.  Інакше кажучи, берегти ушкоджений 
організм студентів під час занять плаванням необхід-
но не тільки  від небезпеки надмірних навантажень, 
але й від недостатньо врахованої небезпеки малих на-
вантажень. Адже студенти, хворі на ожиріння, мають 
значну більшу потребу в заняттях з плаванням, ніж їх 

однокурсники, які не мають надлишкової ваги.
Поступово збільшувати навантаження, не пере-

вантажуючи організм, а даючи йому можливість адап-
туватися, справлятися з усе складнішими завданнями, 
пропонуємо таким  методами:

Збільшення щільності занять. На перших заняттях • 
вона не повинна перевищувати 50 %.  В міру адап-
тації студентів групи до певного плавального наван-
таження , вона може досягати 70-75 % загального 
часу заняття.
Збільшення інтенсивності занять, темпу пропли-• 
вання певних відстаней. Це необхідно робити дуже 
обережно, оскільки швидке пропливання дистанції 
може викликати задишку.  В зв’язку з цим радимо 
чергувати інтенсивне пропливання дистанцій із 
розслаблюючим плаванням, яке дає змогу вирівня-
ти роботу серця та дихальних органів, ліквідувати 
задишку. При цьому радимо задавати інтенсивність                   
приблизно 50 % від максимальної. У цьому разі про-
ходить процес окислення жирів, а не білків та вугле-
водів, що й необхідно.
Ускладнення завдань.• 

Форсувати фізичне навантаження не можна. Не-
розумне підвищення навантаження може викликати 
небезпечні для життя ускладнення ( враховуючи те, 
що ожиріння супроводжується цілим рядом супут-
ніх хвороб ).  У разі низької початкової тренованості 
збільшення навантаження повинне становити 3-5 % 
за заняття щодо досягнутого рівня, а після засвоєння 
певного набору плавальних навичок – менше. Кожне 
наступне заняття повинне базуватись на попередньо-
му та готувати студентів до наступного. Чітко необ-
хідно слідувати принципу послідовності та поступо-
вості у дозуванні плавального навантаження.  Одну і 
ту саму дистанцію можна проплисти з малим або се-
реднім навантаженням. Рекомендуємо це здійснювати  
в такий спосіб:

скороченням чи подовженням дистанції;• 
збільшенням чи зменшенням темпу гребних рухів • 
руками і ногами;
подолання дистанції зі зміною швидкості: рівномір-• 
но, прискорено, уповільнено;
зміною якості гребних рухів: амплітуди, швидкості, • 
рівня м’язового зусилля.

Поступово зростаючі навантаження сприяють роз-
витку резервних можливостей усіх органів і систем 
ушкодженого організму.

Правильність добору плавального навантаження на 
занятті визначається суб’єктивними та об’єктивними 
критеріями. Суб’єктивними критеріями правильно 
визначеного плавального навантаження є приємна 
стомленість, хороший настрій, бажання продовжу-
вати заняття. Об’єктивним критерієм плавального 
навантаження є ЧСС. Необхідно слідкувати за тим, 
щоб ЧСС при найбільшому навантаженні не переви-
щувала 140-150 ударів на хвилину, а  підвищення від 
вихідного рівня складало не перевищувало 75-80 % 
від вихідного рівня. Високу ЧСС у спокої, після за-
кінчення заняття, можна вважати ознакою перевтоми, 
що недопустимо у заняттях зі студентами хворими на 
ожиріння. У разі виникнення під час заняття задишки, 
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блідості, больових відчуттів необхідно знизити наван-
таження або припинити заняття та вийти з води.

Кожне заняття з плавання проводиться за певним 
планом і складається з трьох частин: вступної, осно-
вної, заключної. Підготовча частина, тобто розминка, 
проводиться на суші. Суть розминки полягає в тому, 
щоб прискорити процеси дихання та кровообігу, а 
також біохімічні процеси обміну речовин у м’язах. 
Розминка, поряд із вправами для загального розви-
тку, включає  в себе спеціальні імітаційні плавальні 
та дихальні вправи, які допомагають засвоїти техніку 
дихання у воді. На це варто звернути особливу увагу, 
оскільки дихання у воді значно відрізняється від зви-
чайного.

Як інновацію, у досліджуваній нами групі студен-
тів для розминки  з метою урізноманітнення  занять 
ми періодично використовували аквааеробіку. Аква-
аеробіка – це комплекс загально розвиваючих вправ, 
які виконуються у воді з використанням музичного 
супроводу.  Найдоцільнішим її використання вва-
жається саме для схуднення. Для цього контингенту 
студентів використання такого комплексу розминки є 
найбезпечнішим методом розвитку гнучкості та сили. 
Це пояснюється тим, що вода  знижує навантаження 
на суглоби,   спричинене надмірною вагою. До того 
ж, у воді недоліки та незграбність у рухах непомітне 
для сторонніх осіб, що дає змогу студентам, які ма-
ють певні комплекси щодо будови власного тіла, по-
чувати себе більш розкуто та сконцентрувати увагу на 
виконанні вправ. Щоб утримувати рівновагу у воді, 
студенти змушені напружувати практично всі групи 
м’язів, особливо черевного пресу. Результатом цього є 
покращання постави та координації рухів. При цьому 
енергетичні витрати будуть значно більшими, ніж на 
суші, що й необхідно досягти. Не менш важливим при 
цьому є емоційний компонент такого виду розминки, 
та можливість використання вивчених вправ під час 
відпочинку поблизу водойм. 

Враховуючи те, що  переважна  більшість  студен-
тів хворих  на ожиріння мають порушення у діяльнос-
ті серцево-судинної системи, неефективне проведення 
розминки може негативно вплинути на самопочуття  
студентів під час заняття. Розминка повинна проводи-
тись так, щоб організм був приведений у стан готов-
ності до підвищення фізичного навантаження.

В основній частині заняття необхідно основну ува-
гу приділяти вирішенню основного завдання заняття, 
вправам з вивчення техніки різних способів плавання 
з виконанням індивідуальних завдань.  Для студентів, 
хворих на ожиріння, ця частина плавального заняття 
повинна будуватись на поєднанні вправ на розвиток 
сили та плавання на витривалість.  Під час плавання 
організм витрачає енергію, яку найпростіше дістати з 
вуглеводного запасу, тоді як взяти її із жирів, які на-
копичені в організмі у вигляді зайвих кілограмів до-
волі важко. Вуглеводи спалюються при інтенсивних 
навантаженнях, а жири – при монотонних та трива-
лих. Тому заняття плаванням, спрямоване на втрату 
зайвих кілограмів пропонуємо будувати так: спочатку 
давати вправи на розвиток сили, а потім  плавальні 
вправи  на витривалість, інтенсивність яких має бути 

невеликою - 50 % від максимального ( тоді окислю-
ються саме жири, а не білки ). Ця методика забезпечує 
поступове зростання м’язової маси, для забезпечення 
життєдіяльності якої необхідно більше енергії, порів-
няно із жировою. Отже, інтенсивність основного об-
міну збільшується, що й необхідно в цьому випадку.

У заключній частині заняття – вправи із плавання 
пропонуємо поєднувати з вільним купанням та іграми 
на воді для приведення організму у порівняно спокій-
ний стан.

Особливу увагу звертаємо на використання ігор на 
воді. За нашими спостереження ми дійшли висновку 
про те, що ігри на воді необхідні у роботі зі студента-
ми хворими на ожиріння. Плавання має всі негативні 
риси циклічного виду фізичних вправ. В першу чергу 
це необхідність виконувати одноманітні рухи, які по-
вторюються впродовж усього заняття. Причому в пла-
ванні все виконується у специфічних умовах водного 
середовища, тобто у відносній ізоляції від інших осіб.  
Під час плавання виключений контакт, який можливий, 
наприклад,  під час бігу. Використання ігор у занят-
тях  сприяє налагодженню  контактів між студентами 
групи та підвищенню емоційного компоненту. В ході 
гри студенти виконують достатньо велику інтенсивну 
фізичну роботу, але, внаслідок високої емоційності  
та захоплення грою, легко витримують навантаження. 
Емоційне збудження, яке виникає під час гри, а також 
елементи безпосередності є саме тими чинниками, які 
знімають психологічне напруження та зумовлюють 
переборення почуття ніяковості та невпевненості  у  
своїх силах. Ігри також допомагають закріпленню на-
вичок набутих,  у попередніх заняттях. Як правило, в 
гру включають тільки ті вправи та рухи, які вже відомі 
студентам.  Кожна гра повинна проводитись так, щоб 
у ній брали участь усі студенти групи [11]. 

Використовуючи ігри, викладач повинен пам’ятати, 
що гра – не випадковий елемент заняття,   вона пови-
нна відповідати завданням курсу занять плаванням  
групи, бути цікавою та емоційною. Важливо щоб гра 
відповідала рівню фізичного розвитку студентів, їх-
нім здібностям, а також рівню набутої плавальної під-
готовки. Радимо ігри використовувати систематично, 
послідовно їх ускладнюючи.

Спостерігаючи за добраною групою  студентів, ми 
дійшли висновку, що використання ігор у заняттях з 
плавання сприяє налагодженню контакту в групі, дає 
змогу позбутися невпевненості у своїх силах,  підви-
щує емоційний компонент занять, сприяє закріплен-
ню інтересу до  занять та  залученню  студентів до 
подальших занять плаванням.

Запропонований курс із плавання для студентів, 
хворих на ожиріння, повинен включати в себе тео-
ретичний розділ.  Студентам потрібно надати інфор-
мацію про басейн, де проводяться заняття, правила 
поведінки та безпеки на воді  для попередження трав-
мувань та нещасних випадків, правила та методику 
допомоги потопаючому. Окрім того, студентам необ-
хідно роз’яснити вплив занять плаванням на  змен-
шення ваги та  значення їх для організму загалом.

Студенти повинні зрозуміти, що позбавлення за-
йвої ваги – це складний і тривалий процес. Успішність 
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чого залежить від власного переконання студентів у 
необхідності та корисності  систематичних занять з 
плавання для покращення свого зовнішнього вигляду 
та стану здоров’я. При цьому слід зауважити, що за-
няття плаванням не можуть бути панацеєю у  бороть-
бі з ожирінням.  Водночас необхідно використовувати 
цілий комплекс заходів, спрямованих на зменшення 
маси тіла та утримання її надалі на належному рівні. 
Важливо, щоб кожен  студент  зрозумів, що причи-
ни  хвороби криються в реаліях студентського життя,  
безпосередньо пов’язаних з власною поведінкою.  Для 
досягнення успіху в заняттях необхідне прагнення до 
подолання своїх недоліків.  Коли людина почувається 
здоровою, а її тіло струнке – це великий бонус впевне-
ності в собі, тоді як невдоволеність власною фігурою 
знижує загальний психічний тонус.

Викладачу необхідно проводити заняття так, щоб у 
студентів існувала віра у можливість досягнення своєї 
мети. Вони повинні впевнитись у своїх можливостях,  
демонструючи ріст майстерності  у плаванні. Озна-
йомлення студентів із даними лікарського контролю 
також розширює знання студентів та зміцнює переко-
нання  у корисності та необхідності занять плаванням. 
Курс занять із плавання повинен проводитися так, аби 
поряд із засвоєнням спеціальних знань, умінь і нави-
чок ці заняття давали знання і навики, які  студенти 
могли б використовувати у своєму подальшому житті 
для утримання  оптимальної ваги.

Як ми зазначали, для дослідження добирались 
студенти, хворі на ожиріння, з недостатнім фізичним 
розвитком,  які за даними медичного огляду були до-
пущені до занять плаванням. Заняття проводились 
по запропонованою нами методикою.  Перед кожним 
заняттям проводився експрес-контроль, який давав 
змогу оцінити стан студента до та після заняття. Для 
цього визначався ЧСС, показники дихання та артері-
ального тиску. Нами було зауважено, що з ростом тре-
нованості студентів, спостерігались стійке зниження 
показників указаних параметрів, що свідчить про під-
вищення рівня фізичної підготовленості.

По закінченні курсу занять плаванням (наприкін-
ці навчального року) нами був проведений етапний 
контроль, оцінювання ефективності всього курсу за-
нять плаванням загалом та його впливу на процес 
реабілітації. Стабільні позитивні результати були до-
сягнуті у всіх студентів, які займаються. Нами відмі-
чені позитивні зрушення у розвитку координаційних 
здібностей, гнучкості, загальної витривалості, вели-
чини м’язової сили студентів. Дослідження вказаних 
параметрів проводились загальноприйнятою систе-
мою тестування у фізичному вихованні спеціальних 
медичних груп. Найбільші зрушення були відзначені 
у розвитку витривалості – 30-40 % в середньому.

Такий стан речей пояснюється тим, що саме ци-
клічні вправи ( до яких належить плавання ) є опти-
мальним дійовим засобом для розвитку витривалості. 
Використання циклічних вправ  у заняттях зі студен-
тами з надлишковою масою тіла дає змогу, незважаю-
чи на низький  рівень фізичного розвитку, підібрати 
такий темп виконання вправ, який забезпечить трива-
лий стійкий стан роботи основних систем ушкодже-

ного хворобою організму [4]. Базовою основою ро-
боти зі студентами, хворими на ожиріння,  в нашому 
методичному проекті є розвиток витривалості.     

Збільшення показників ЖЕЛ зафіксовано в серед-
ньому на 20%, у таких самих межах збільшилась і 
максимальна легенева вентиляція та дихальний об’єм, 
а також екскурсія грудної клітки. Всі ці фактори свід-
чать про збільшення ступеня розвитку дихальних 
м’язів. Систематична гіпервентиляція  під час плаван-
ня   істотно змінює дихальну мускулатуру та специ-
фічні легеневі тканини. Плавання є потужним засобом 
тренування дихального апарату, що  зумовлює ліку-
вальний вплив на фізіологічні показники порушень 
функції дихання [12].  

У студентів спостерігалась чітка тенденція до втра-
ти маси тіла – в середньому 1-2 кілограми на місяць. 
Серед студентів чоловічої статі  зафіксоване  більше 
зниження маси тіла, що пояснюється вищим вихід-
ним рівнем фізичного розвитку та підготовки, а отже, 
можливістю витримувати більше навантаження.  При 
цьому спостерігалось  стійке зниження показників ар-
теріального тиску. Слід відзначити, що після першого 
місяця занять  втрата ваги не була зафіксована у 90 % 
студентів. Це говорить про те, що заняття плаванням 
можуть змінити зовнішній вигляд, не змінюючи маси 
тіла, тобто йде заміна жирової тканими м’язовою. 

Отримані дані свідчать про те, що організм, втра-
чаючи вагу таким темпом, не  відчуває  сильного стре-
су, який приводить до сповільнення обміну речовин ( 
як правило, така ситуація виникає через пару місяців 
після активного схуднення) [ 10].  

У досліджуваній групі ми розрахували коефіцієнт 
відновлення пульсу (КВП), який вказує на пристосу-
вання організму до плавального навантаження. На по-
чатку курсу він був у межах 80 %, по закінченні – 50 
%. Ці дані свідчать про те, що відбувається економіза-
ції серцевої діяльності в спокої та при виконанні стан-
дартного навантаження.

Загалом рівень фізичного розвитку в результаті до-
слідження за методикою проф. Г.А. Апанасенко (вра-
ховуються показники ЖЕЛ, ЧСС, АД, динамометрії 
кисті),  у студентів, які пройшли курс занять, був ви-
значений як середній. Всі отримані дані свідчать про 
позитивний вплив проведеного курсу занять плаван-
ням на організм студентів, ріст його функціональних 
можливостей. 

За даними досліджень проф. Апанасенко було 
встановлено, що захворюваність зростала зі знижен-
ням рівня фізичного розвитку. Зазначено, що  середній 
рівень фізичного стану розцінюється як критичний 
та свідчить  про наявність захворювань в організмі. 
Отже, забезпечення належного рівня здоров’я студен-
тів, хворих на ожиріння, зумовлює необхідність по-
дальшої реабілітаційної роботи [1]. 

В результаті проведеного анкетування та бесід ми 
зробили висновок про те, що  підвищилась мотивація 
студентів до збереження свого здоров’я та закріплен-
ня досягнутих результатів.  

Ми отримали такі результати: провідними моти-
вом студентів, хворих на ожиріння, у бажанні продо-
вжувати заняття для більшості юнаків є покращання 
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стану здоров’я (45 %) та зміна на краще власної бу-
дови тіла (40 %), для дівчат – мати гарну фігуру (100 
%). Серед іншого були вказані: спілкування з друзями 
(6 %), активний відпочинок (8,5 %),  отримання по-
зитивних емоцій ( 4 % ),  самовдосконалення ( 18 % ), 
підвищення самооцінки (14 % ), зняття втоми (3%).

На підставі отриманих даних можна зробити ви-
сновок, що зміна у зовнішньому вигляді, як мотив, 
існує у більшості студентів, хворих на ожиріння. Пер-
шочерговий вибір цього мотиву зумовлений тим, що 
студенти дуже уважні до власної зовнішності, яка є 
певним критерієм успіху як у студентському серед-
овищі так і у подальшій  професійній кар’єрі. Окрім 
того, вибір цього мотиву зумовлений тим, що студен-
ти, хворі на ожиріння, здебільшого, мають певні комп-
лекси стосовно будови власного тіла, що може бути 
значним і навіть вирішальним фактором, який визна-
чає їхній настрій, поведінку та подальші дії. На цьому 
підґрунті і виникають психологічні проблеми  спілку-
вання у студентському середовищі [9].

Як було зазначено вище, специфіка занять плаван-
ням  зі студентами, хворими на ожиріння, полягає в 
тому, заняття у таких групах проводяться за спеціаль-
ною програмою медичних груп, спрямованою на по-
збавлення наявної патології у стані здоров’я внаслідок 
зменшення маси тіла та вдосконалення рівня фізичної 
підготовленості. Основне при цьому –формування мо-
тивації  у студентів для роботи над собою, що й було 
досягнуто. Всі студенти групи виявили бажання про-
довжувати заняття в наступному навчальному році, 
що є найважливішим показником.

Впроваджена програма дала змогу досягти зна-
чного лікувального ефекту не тільки у фізичному 
плані, але й у психічному. Були проведені спеціальні 
тести нервово-психічної активності. Відзначено по-
зитивний вплив занять на нервову систему та розу-
мову працездатність. У ході тестування ми виявили, 
що проведення занять із плавання в період заліково-
екзаменаційних сесій позитивно впливали на розумо-
ву працездатність студентів під час сесії, давало змогу 
організму краще відновлюватись після екзаменацій-
ного стресу.  Водночас була досягнута неперервність 
занять.

Підсумовуючи все вищесказане та отримані ре-
зультати дослідження дозволяють стверджувати, 
що використання розробленої програми дало по-
зитивні результати по всім досліджуваним величи-
нам ( Р < 0, 07 ).

Висновки:
Раціональне використання запропонованого мето-

дичного проекту введення занять з плавання до курсу 
фізичного виховання студентів хворих на ожиріння, які 
займаються у спеціальних медичних групах,  у рамках 
урочних та позаурочних занять,  дає змогу позбутися 
надлишкової маси тіла, а також покращити загальний 
стан здоров’я та рівень фізичної підготовленості цієї 
категорії студентів. Позитивними особливостями ви-
користання занять із плавання для схуднення є : їхня 
глибока біологічність та адекватність, відсутність не-
гативної побічної дії у разі використання оптималь-
них навантажень, можливість довготривалого вико-

ристання. У разі виконання всіх  методичних вказівок 
надлишкова вага не є завадою для занять плаванням.

Науково обґрунтована методика фізичної реабілі-
тації студентів хворих на ожиріння з використанням  
урочних та позаурочних форм занять з плавання дає 
змогу: ввести зміни та доповнення до програми фізич-
ного виховання студентів спеціальних медичних груп 
ВУЗу; ввести позаурочні форми занять плаванням у 
період канікул та екзаменаційних сесій; проводити 
ефективну корекцію ваги, сприяючи тим самим  фі-
зичній та психічній  реабілітації студентів   спеціаль-
них медичних груп,  і в такий спосіб досягти основної 
мети занять – переведення студентів у групи загально-
го фізичного виховання.

Проект програми дає змогу використовувати за-
няття з плавання в навчальному процесі для вдоско-
налення курсу « Фізичне виховання у спеціальних 
медичних групах » у  вищих учбових закладах та ви-
значити подальші перспективи досліджень у цій га-
лузі знань.

У перспективі  пропонуємо розробку  та вико-
ристання  тренажерів на заняттях з плавання,  а та-
кож розробку методичного проекту програми з ви-
користання вправ із водної йоги та шейпінгу у воді 
для позбавлення надлишкової ваги тіла та утримання 
її на оптимальному рівні.  Крім того, таких студентів 
пропонуємо залучати до посильної участі у масових 
фізкультурних виступах, святах, прогулянках, екс-
курсіях, спортивних вечорах та відвідування змагань 
з плавання. Це дасть змогу підвищити зацікавленість 
студентів у заняттях фізичним вихованням, толерант-
ність до фізичних навантажень,  нормалізувати психо-
фізичні функції організму і в такий спосіб привчати їх 
до здорового способу життя.
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Дозування фізичних навантажень в фізкультурно-оздоровчих 
заняттях для осіб з надлишковою масою тіла

Бочкова Н.Л.
Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Анотації:
Стаття присвячена визначен-
ню параметрів фізкультурно-
оздоровчих занять  для осіб з 
надлишковою масою тіла. У осіб з 
надлишковою масою тіла до 15%,  
від 15% до 30% та більше 30% 
досліджувались антропометрич-
ні, ергометричні, метаболічні по-
казники, функціональні показники 
серцево-судинної, дихальної сис-
тем у стані відносного м’язового 
спокою, в умовах стандартного 
фізичного навантаження 50 Вт, 
толерантного та максимального 
навантажень.  Визначення пара-
метрів фізкультурно-оздоровчих 
занять для осіб з надлишковою 
масою тіла має ґрунтуватись на 
особливостях адаптації до фізич-
них навантажень.

Бочкова Н.Л. Дозирование физи-
ческих нагрузок в физкультурно-
оздоровительных занятиях для лиц с из-
быточной массой тела. Статья посвящена 
определению параметров физкультурно-
оздоровительных занятий для лиц с избы-
точной массой тела. У лиц с избыточной 
массой тела до 15%,  от 15 до 30% и свы-
ше 30%  исследовались антропометриче-
ские, эргометрические, метаболические 
показатели, функциональные показатели 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем 
в состоянии относительного мышечного по-
коя, в условиях стандартной физической 
нагрузки 50 Вт, толерантной и максималь-
ной нагрузок. Определение параметров 
физкультурно-оздоровительных занятий 
для лиц с избыточной массой тела должно 
основываться на особенностях адаптации 
к физическим нагрузкам.

Bochkova N.L. Dosing physical loads in 
the health improving physical training  
for the persons with the excess mass of 
body. The article is devoted to the determi-
nation of the parameters of health improv-
ing physical training  for persons with the 
excess mass of body. The persons with an 
excess mass of body of up to 15%, from 
15% to 30% and more than 30% were in-
vestigated on the antropometric, ergomet-
ric, metabolic indices, functional indices  of 
cardiovascular and respiratory systems in 
the state of relative muscular rest, under 
the conditions of the standard physical load 
of 50 W, tolerant and maximum loads. The 
parameters determination of health improv-
ing physical training  for the persons with 
the excess mass of body must be based 
on the special features of adaptation to the 
physical loads. 
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Вступ.1

Надлишкова маса тіла є одним з головних факто-
рів ризику розвитку серцево-судинних захворювань 
не тільки для осіб, які працюють у промисловій сфері, 
а і серед сільського населення [1], і  займає третє міс-
це після систолічної та діастолічної гіпертензії [1,7]. 
Надлишкова маса тіла ускладнює перебіг ішемічної 
хвороби серця, погіршуючи скоротливість міокарда, 
викликає порушення згортання крові і ліпідного обмі-
ну [2,3,4,5], погіршує стан здоров’я, негативно впли-
ває на фізичну працездатність, знижуючи її. Показано 
зниження фізичної працездатності в осіб з  надлиш-
ковою масою тіла вже у молодому віці –у студентів, 
дітей [3,5].

У зв’язку зі значною кількістю людей з надлиш-
ковою масою тіла, великою значущістю проблеми, 
питаннями корекції маси тіла займається багато спе-
ціалістів [6,7]. Визначали [8]  вплив тригодинних ін-
тенсивних занять фізичними вправами при розванта-
жувальній дієті у 1000 ккал на зміну маси тіла у 48 
чоловіків з ожирінням, у контрольній групі фізичні 
вправи не використовувались. Втрата маси тіла впро-
довж 28 днів експерименту в обох групах виявилася 
майже однаковою, у середньому 9,3% від початкової 
ваги, але у групі, де дієта та фізичні вправи поєдну-
вались, динаміка морфофункціональних показників 
була більш вираженою. При однакових втратах ваги 
підвищення жирового обміну та утворення активної 
маси тіла відмічено у групі з інтенсивною руховою 
активністю. Оскільки добовий калорічний дефіцит є 
різницею між фактичною руховою активністю та ка-
лорійністю харчування, можливо при постійному ка-
лорічному дефіциті (наприклад, 900 ккал), з урахуван-
ням функціональних можливостей і індивідуальної 
переносимості організмом обмежень у харчуванні,    
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оптимально коригувати  надлишкову масу тіла збіль-
шенням рухової активності. Цей результат може бути 
досягнений тільки обмеженням калорійності харчу-
вання, але негативні наслідки цього загальновідомі 
– можливі порушення обміну речовин та енергії, роз-
виток функціональних порушень і патологій у трав-
ній та як наслідок багатьох інших системах організму 
людини. Отже, вищенаведене доводить  доцільність 
корекції надлишкової маси тіла саме збільшенням ру-
хової активності, використанням  фізичних вправ.

Існує велика кількість робіт з рекомендаціями 
щодо використання фізичних вправ для корекції над-
лишкової маси тіла, але у багатьох відсутнє наукове 
обґрунтування цих рекомендацій, що обумовлює ак-
туальність нашої роботи: за полем зору залишаються 
такі аспекти, як необхідний об’єм рухової активності, 
граничні рівні навантажень, раціональні параметри 
навантажень, спрямованість занять.

Робота виконана за планом НДР Національного 
технічного університету України «Київський політех-
нічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є визначення параметрів 

фізкультурно-оздоровчих заняттях для осіб з надлиш-
ковою масою тіла. 

Методи дослідження. Аналіз та узагальнення 
науково-методичної літератури, клініко-фізіологічні 
методи. Визначались антропометричні показники; по-
казники функціонального стану серцево-судинної та 
дихальної систем: частота серцевих скорочень (ЧСС), 
артеріальний тиск систолічний (АТсист.), діастолічний 
(АТдіаст.), середній (АТсер.), пульсовий (АТпульс.), подвій-
ний додаток (ПД), частота дихання (ЧД), дихальний 
об’єм (ДО), хвилинний об’єм дихання (ХОД), спожи-
вання кисню (VО2 та VO2 max мл/хв.кг -1), дихальний 
коефіцієнт (ДК), вентиляційний еквівалент за киснем 
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(ВєО2); ергометричні показники: час виконання 
роботи (t, хвил.), рівень толерантної (PWC тол.).

Результати дослідження.
З метою визначення параметрів фізкультурно-

оздоровчих занять для осіб з надлишковою масою 
тіла  були  досліджені три групи осіб з надлишковою 
масою тіла: у І групу входили особи з перевищенням 
маси тіла від належної до 15%,  у ІІ – від 15 до 30%, у 
ІІІ –більше 30%. Виявлено збільшення жирової маси, 
ваго-ростового індексу, зменшення індексу Піньє у ІІ 
групі порівняно з І, і у ІІІ групі порівняно з І та ІІ 
групами. 

Дослідження функціональних показників серцево-
судинної та дихальної систем у стані відносного 
м’язового спокою виявило збільшення  показників 
артеріального тиску– АТсист., АТсер., АТпульс., ПД та VO2 
лише в осіб ІІІ групи. Підвищення рівня функціональ-
них показників серцево-судинної та дихальної систем 
у стані відносного м’язового спокою свідчить про на-
пруженість функціонування цих систем. 

В умовах стандартного фізичного навантаження 50 
Вт (табл.1) відмічено зменшення ЧСС  у осіб ІІІ групи 
у порівнянні з І та ІІ групами, збільшення АТсист., АТді-

аст., АТсер., АТпульс, ДО, ХОД, VO2, ДК у осіб ІІ та ІІІ груп 
у порівнянні з І групою. Кисневе забезпечення на-
вантаження досягається збільшенням артеріального 
тиску, підвищенням реакції дихальної системи на тлі 
зниження ЧСС. В осіб ІІІ групи відмічена неадекват-
на реакція серцево-судинної системи на стандартне 
фізичне навантаження 50 Вт.  Аналіз цих результатів 
дозволяє вважати надлишкову масу тіла більше 30% 
вагомим фактором ризику розвитку серцево-судинних 
захворювань, що необхідно враховувати при визна-
ченні параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для  
цих осіб. 

Дослідження в умовах максимального і толерант-
ного навантажень виявило (табл.2) неадекватне підви-
щення АТсист., АТдіаст. на тлі зниження ЧСС, зменшен-
ня VO2 max мл/хв.кг -1 в осіб з надлишковою масою 
тіла більше 30%, неадекватне підвищення АТдіаст., 
зменшення ХОД  в осіб з надлишковою масою тіла 

від 15 до 30%. Разом з цим відмічено зниження рівня 
толерантного навантаження вже в осіб з надлишковою 
масою тіла більше 15%, збільшення часу виконання 
роботи починаючи з надлишкової маси тіла більше 
30%. Аналіз наведених даних дозволяє говорити 
про низьку ефективність функціонування серцево-
судинної і дихальної систем, що призводить до 
зниження рівня толерантної і максимальної фізичної 
працездатності в осіб з надлишковою масою тіла 
більше 30%. Нашими дослідженнями виявлено, що 
найбільша активізація жирів спостерігається при 
фізичних вправах з інтенсивністю 48-60% від МСК і 
тривалістю більше 40-50 хвилин. 

З метою визначення факторів, що лімітують фі-
зичну працездатність в осіб з надлишковою масою 
тіла був проведений кореляційний аналіз зв’язків між 
показниками фізичної працездатності та морфофунк-
ціональними  параметрами і результатами рухових 
тестів. Результати кореляційного аналізу показали 
позитивний зв'язок рівня  фізичної працездатності з 
максимальним споживанням кисню (МСК), надлиш-
ковою масою тіла, результатами швидкісно-силового 
теста, негативного зв’язку з жировою масою тіла, 
АТсист. у спокої та при навантаженні 50 Вт, АТдіаст., ЧД, 
ХОД  у спокої в осіб з нормальною масою тіла. В осіб 
з надлишковою масою тіла більше 30% відсутній 
зв'язок з МСК, з’являється негативний зв'язок з ма-
сою тіла, жировою масою, зникає зв'язок з ЧД, ХОД 
у спокої, АТсист. при навантаженні 50 Вт і результатами 
швидкісно-силового тесту. 

Вищенаведений аналіз  кореляційних зв’язків свід-
чить про те, що фізична працездатність в осіб з над-
лишковою масою тіла більше 30% лімітується перш 
за все морфологічним статусом та неекономічною 
роботою серцево-судинної і дихальної систем, що 
обов’язково необхідно враховувати при визначенні 
параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з 
надлишковою масою тіла. Підвищення ефективності 
роботи серцево-судинної і дихальної (кардіореспіра-
торної) систем можливо при використанні циклічних 
вправ аеробної спрямованості та невисокої інтенсив-

Таблиця 1.
Показники функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем в умовах стандартного 

навантаження 50 Вт в осіб з різною масою тіла.

Показники І гр. ІІ гр. ІІІ гр. Р1-2 Р1-3 Р2-3

Х m Х m Х m
ЧСС, уд/хв 141,7 2,69 140,31 2,57 133,55 2,54 >0,05 <0,05 <0,05
АТсист.,мм рт.ст. 166,41 2,96 178,63 4,98 179,24 3,83 <0,05 <0,05 >0,05
АТдіаст.,мм рт.ст. 89,55 1,47 93,80 2,14 96,27 1,72 <0,05 <0,05 >0,05
АТпульс,мм рт.ст. 76,86 2,36 84,83 3,66 82,97 2,92 <0,05 <0,05 >0,05
АТсер.,мм рт.ст. 115,17 1,77 122,08 2,89 123,93 2,23 <0,05 <0,05 >0,05
ПД, ум.од. 236,66 6,87 252,98 10,29 239,88 7,56 >0,05 >0,05 >0,05
ЧД, дих/хв. 26,50 0,97 26,91 1,00 26,22 1,08 >0,05 >0,05 >0,05
ДО, л/хв. 1,33 0,05 1,51 0,09 1,55 0,08 <0,05 <0,05 >0,05
ХОД, л/хв 31,69 1,16 36,59 1,16 36,40 1,41 <0,05 <0,05 >0,05
VO2, мл/хв. 1457,88 58,27 1650,41 83,34 1751,28 94,62 <0,05 <0,05 >0,05
ДК, ум.од 0,89 0,01 0,84 0,02 0,82 0,01 <0,05 <0,05 >0,05
ВєО2, ум.од. 24,02 0,59 24,87 1,28 23,49 1,19 >0,05 >0,05 >0,05
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ності,  що виконуються досить тривалий час – більше 
20 хвилин; вправи з такими параметрами покращують 
скоротливу функцію серця, збільшують функціональ-
ні резерви кардіореспіраторної системи.

Висновки. 
1.Методологія регламентації фізичних наванта-

жень  у фізкультурно-оздоровчих заняттях для осіб 
з надлишковою масою тіла перш за все має передба-
чати визначення особливостей адаптації до фізичних 
навантажень.

2.Фізкультурно-оздоровчі заняття для осіб з над-
лишковою масою тіла мають бути спрямовані на вирі-
шення загальних та спеціальних задач: загальні задачі 
мають вирішувати проблему підвищення загальної 
працездатності шляхом впливу на фактори, що її лімі-
тують;  спеціальні задачі мають вирішувати проблему 
корекції надлишкової маси тіла.

3.Для вирішення спеціальних задач пропону-
ються співвідношення параметрів навантажень у 
фізкультурно-оздоровчих занять, при яких відбуваєть-
ся стимуляція жирового обміну:

-інтенсивність 60% від МСК, тривалість наванта-
ження 30-40 хвилин,

-інтенсивність 50% від МСК, тривалість наванта-
ження 50-60 хвилин,

-інтенсивність 45% від МСК, тривалість наванта-
ження 60-90 хвилин.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку поглиблення вивчення проблеми дозування 
фізичних навантажень в заняттях оздоровчої спрямо-
ваності для осіб з надлишковою масою тіла.
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Таблиця 2.
Ергометричні, метаболічні та гемодинамічні показники в умовах толерантного і  максимального  

навантажень в осіб з різною масою тіла.

Показники І гр. ІІ гр. ІІІ гр. Р1-2 Р1-3 Р2-3

Х m Х m Х m
ЧСС, уд/хв 162,35 2,30 155,09 2,40 149,62 2,32 >0,05 <0,05 <0,05
АТсист.,мм рт.ст. 177,15 3,06 188,63 3,81 196,62 3,72 >0,05 <0,05 <0,05
АТдіаст.,мм рт.ст. 91,17 1,47 95,86 2,06 95,15 2,08 <0,05 <0,05 >0,05
ЧД, дих/хв. 30,32 0,87 29,08 1,10 28,74 1,40 >0,05 >0,05 >0,05
ДО, л/хв. 1,63 0,06 1,02 0,06 1,84 0,16 >0,05 >0,05 >0,05
ХОД, л/хв 51,95 1,44 40,54 2,04 44,29 1,99 <0,05 <0,05 <0,05
VO2 max мл/хв.кг -1 35,62 1,46 36,65 2,22 28,80 1,63 >0,05 <0,05 <0,05
PWC тол. 1,27 0,05 1,02 0,04 0,99 0,03 <0,05 <0,05 >0,05
t, хвил. 12,30 0,50 11,40 0,60 13,10 0,60 >0,05 <0,05 <0,05
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Фізичне виховання як основа професійного 
становлення фахівців медичних закладів

Власов Г.В.
Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького

Анотації:
Визначені професійно значущі 
риси характеру і фізичні якості 
працівників медичних закладів. В 
результаті проведеного досліджен-
ня побудовано рейтинг духовно-
фізичних ознак, на основі якого 
виділені головні духовно-фізичні 
якості, притаманні висококвалі-
фікованим фахівцям у медичній 
галузі, розроблена структура фор-
мування професійно важливих 
якостей студентів-медиків у про-
цесі фізичного виховання, а та-
кож обґрунтовано вплив засобів 
фізичної культури на професійно 
необхідні якості студентів вищих 
медичних навчальних закладів.

Власов Г.В. Физическое воспитание как 
основание профессионального ста-
новления специалистов медицинских 
учреждений. Аннотация. Определены про-
фессионально значимые черты характера 
и физические качества работников меди-
цинских учреждений. Представлен рейтинг 
духовно-физических признаков. На основе 
признаков выделены главные духовно-
физические качества. Они присущи высо-
коквалифицированным специалистам в ме-
дицинской области. Разработана структура 
формирования профессионально важных 
качеств студентов-медиков в процессе фи-
зического воспитания. Обосновано влияние 
средств физической культуры на профес-
сионально необходимые качества студентов 
высших медицинских учебных заведений.

Vlasov G.V. Physical education as a 
basis of professional formation of the 
specialists of the medical institutions. 
Meaningful character traits and physical 
qualities of workers of medical establish-
ments are certain professionally. Rating 
is presented spiritually-physical signs. 
On the basis of signs the main are se-
lected spiritually-physical qualities. They 
are inherent highly skilled specialists in 
a medical area. The structure of forming 
professionally of important qualities of 
students-physicians is developed in the 
process of physical education. Influence 
of facilities of physical culture is grounded 
on professionally necessary qualities of 
students of higher medical educational 
establishments.

Ключові слова:
якості, ознаки, рейтинг, шкала, 
засоби, вплив, структура, фор-
мування, підготовка, виховання.

качества, признаки, рейтинг, шкала, сред-
ства, влияние, структура, формирование, 
подготовка, воспитание.

qualities, signs, rating, scale, methods, 
influence, structure, forming, training, 
education.

Вступ. 1

Професія співробітника медичного закладу 
спряжена з неабиякими психічними і фізичними 
навантаженнями. Важкі соціально-економічні 
умови, що склалися у галузі медицини, недосконала 
політика у сфері забезпечення медичної галузі та 
захисту медичних робітників, проблема неухильного 
збільшення середнього віку населення України — все 
це накладає додаткові вимоги до фахівців медичних 
закладів, серед яких спроможність протистояти важким 
умовам праці, стійкість до стресу, витривалість тощо. 

У зв’язку з цим, в теперішній час увага фахівців 
зосереджена на проблемі розвитку професійно 
важливих якостей особистості фахівця, яка може бути 
вирішена у процесі фахової підготовки студентів-
медиків [3, 4, 6].

На основі проведених досліджень спеціалістами 
було виділено й систематизовано професійнографічні 
й спортографічні характеристики майбутніх фахівців, 
які показують, що роботодавцем цінуються такі 
якості сучасного фахівця як стійкість до стресу, 
врівноваженість, оптимальний рівень тривожності, 
працездатність і, насамперед, здоров’я [3]. Серед 
вимог до професійно важливих якостей особистості 
фахівця О.А. Заплатіна відзначає витривалість, 
низьку стомлюваність, високу працездатність, силові 
якості, а також силу волі, цілеспрямованість, нервово-
психічну стійкість, наявність широкого діапазону 
функціональних можливостей серцево-судинної 
системи та опорно-рухового апарату [3]. 

Сьогодні фахівців цікавлять питання, пов’язані 
з впливом фізичного виховання на розвиток 
особистості фахівця медичної галузі [2, 5, 6]. 
М.М. Бобирева пропонує при розробці системи 
заходів щодо підвищення рівня рухової активності 
студентів медичних спеціальностей враховувати 
особливості професійної діяльності лікаря, таких 
© Власов Г.В., 2010

як відсутність тотальних витрат м’язових зусиль 
при відносно локальних рухах та зростаючих вимог 
до екстреної переробки великого обсягу сенсорної 
інформації й необхідності виконання швидкоплинних 
психомоторних реакцій. Автор стверджує, що 
специфічні умови роботи вимагають від лікаря 
досить високого рівня статичної витривалості м’язів 
рук і тулуба, відмінної координації кистей і пальців 
при відносній нерухомості нижніх кінцівок [2]. 
В.Б. Мандриков переконаний в тому, що програма з 
фізичної культури повинна передбачати шляхи й засоби 
цілеспрямованих впливів на розвиток загальної й 
силової витривалості, швидкісних і швидкісно-силових 
здатностей, гнучкості, поліпшення функціонального 
стану серцево-судинної й дихальної систем, а також 
сприяти профілактиці й корекції порушень опорно-
рухового апарату й короткозорості в студентів 
основних і спеціального навчальних відділень 
[5]. За свідченнями І.Ю. Ніколайчук, професійна 
підготовка висококваліфікованого співробітника 
медичного закладу передбачає гармонійний розвиток 
фізичних, духовно-моральних та духовно-естетичних 
якостей. Автор стверджує, що перед фахівцями, які 
здійснюють лікарську діяльність, постає завдання не 
тільки професійної підготовки, але й сформованості 
духовно-фізичних якостей, стрижнем яких є висока 
культура, гуманізм, уміння спілкуватися з хворими 
людьми, зовнішній вигляд, манера поведінки, які 
повинні відповідати оптимізму, організаційності, 
бадьорості, мужності, сміливості [6]. Таким чином, 
фізичне виховання має надзвичайну важливість не 
тільки для збереження здоров’я студентської молоді, 
що опановує медицину, а й задля професійного 
становлення особистості лікаря.

Вивчення літературних джерел показало, що 
фахівці, розглядаючи питання фізичного виховання 
студентів вищих медичних навчальних закладів, 
недостатньо уваги приділяють обґрунтуванню 
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необхідних професійних духовно-фізичних якостей 
особистості лікаря та висвітлюють вплив засобів 
фізичної культури на виховання таких якостей, що й 
обумовило вибір теми дослідження.

Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання 
ЛНУ ім. Т.Г.Шевченка по темі «Теорія і методика про-
фесійного навчання за спортивним напрямком у стар-
шій школі безперервної освіти»; державний реєстр 
0108V002431.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було встановлення професій-

но значущих якостей працівника медичного закладу 
та розробка і обґрунтування структури формування 
професійно важливих якостей студента вищого ме-
дичного закладу у процесі фізичного виховання. В 
ході дослідження нами були використані такі мето-
ди дослідження як вивчення, аналіз, систематизація 
та узагальнення літературних джерел і публікацій 
Інтернет-видань, педагогічне спостереження, анкету-
вання. Об’єктом дослідження стали професійно важ-
ливі якості працівників медичних закладів, а предме-
том дослідження — формування у студентів-медиків 
необхідних якостей засобами фізичного виховання.

Результати дослідження. 
З метою з’ясування професійно значущих духовно-

фізичних якостей медика, нами було проведено дослі-
дження, в якому взяли участь 192 студенти I – III кур-
сів Донецького національного медичного університету 
ім. Максима Горького, що навчалися у 2008-2009 році, 

35 викладачів ВНЗ та медичний персонал Обласної 
дитячої клінічної лікарні, Обласної клінічної  лікарні 
ім. Калініна і Донецької обласної клінічної травмато-
логічної лікарні. При розробці анкети, опираючись на 
власний досвід та педагогічне спостереження і, пере-
свідчившись в тому, що існують такі духовно-фізичні 
якості, які вирізняють працівників медичної галузі се-
ред фахівців інших галузей, ми виділили 20 духовно-
фізичних якостей, які, з нашої точки зору, найбільш 
повно характеризують висококваліфікованого лікаря 
та запропонували опитаним за рейтинговою шкалою 
визначити найвпливовіші якості, необхідні в профе-
сійній діяльності співробітника медичної галузі. Се-
ред запропонованих якостей були наступні: гуманізм, 
стійкість до стресу, швидка реакція, фізична сила, 
охайність, уважність тощо. При побудові рейтингової 
шкали ми надали перевагу міркуванням співробітни-
ків медичних закладів як носіям накопиченого прак-
тичного досвіду (рис.1).

Згідно з результатами опитування, основними 
духовно-фізичними якостями лікаря студенти-медики 
назвали працездатність, стійкість до стресу та уваж-
ність, викладачі медичного університету відповід-
но стійкість до стресу, витривалість та гуманізм, а 
медичний склад лікарень — гуманізм, швидку ре-
акцію та витривалість. Варто зауважити, що згідно 
рейтингових оцінок духовно-фізичних якостей сту-
дентської молоді, студенти I – III курсів Донецького 
національного медичного університету ім. Максима 
Горького мають недостатньо повне уявлення про умови 
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Рис. 1. Рейтинг духовно-фізичних якостей, професійно необхідних для співробітника медичних закладів, де
  – студентський склад;
  – професорсько-викладацький склад;
  – співробітники медичних закладів.
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праці співробітників медичних закладів. При цьому, 
такі духовно-фізичні якості як фізична сила, швидка 
реакція та витривалість посідає у рейтинговій шкалі 
студентів-медиків відповідно 17, 11 та 10 місця, що 
має відчутну розбіжність з поглядами співробітників 
медичних закладів: з їхньої точки зору ці якості 
виходять на передній план і посідають відповідно 6, 
2 та 3 місця. Помітно, що студентський і лікарський 
склад має різні погляди на дисциплінованість: з точки 
зору студентів-медиків дисциплінованість займає 20 

місце, а, зважаючи на думку співробітників медичних 
закладів, дисциплінованість займає положення у 
першій десятці важливих якостей серед професійно 
необхідних ознак висококваліфікованого лікаря. На 
наш погляд, таке становище пов’язане з недостатнім 
осмисленням студентами працівника медичного 
закладу як послідовного носія ідей здорового способу 
життя та взірця для наслідування.

Слід зазначити, що виявлені духовно-фізичні 
якості ефективно розвиваються саме в процесі 

Рис.2. Формування професійно важливих якостей студента вищого медичного закладу у процесі фізичного 
виховання
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фізичного виховання. Таким чином, у процесі 
формування здорового способу життя студентів вищих 
медичних навчальних закладів можна відокремити 
кілька вузлових аспектів, націлених на професійне 
спрямування фізичного виховання студентів, а саме 
розвиток професійно необхідних якостей майбутніх 
співробітників медичних закладів. Найбільш істотний 
вплив педагогічної системи на виховання фахово 
значущих рис студентів вищих медичних навчальних 
закладів мають засоби фізичного виховання. В зв’язку 
з цим пріоритетним напрямком формування здорового 
способу життя студентів-медиків, на наш погляд, є 
саме фізичне виховання студентів.

Як показало вивчення літературних джерел, 
окремі автори вважають, що духовно-фізичні якості 
включають фізичні, духовно-моральні та духовно-
естетичні якості [6]. При цьому духовно-естетичний 
компонент передбачає формування у студентів 
медичного університету у системі фізичного виховання 
здібності до сприйняття тілесної краси, витонченості 
та граціозності рухів, естетики поведінки, естетичних 
смаків. Однак, на наш погляд, духовно-естетичний 
компонент хоч і є важливим з точки зору розвитку 
особистості, але не є першочерговим з точки зору 
професійної відповідності співробітника медичної 
галузі. Таким чином, в результаті вивчення спеціальної, 
методичної та наукової літератури, а також на підставі 
проведеного дослідження, ми прийшли до висновку, 
що до лікаря висувається низка вимог щодо духовно-
фізичних якостей, які можна розподілити на фізичні, 
психофізіологічні та духовно-моральні, котрі слід 
виховувати засобами фізичного виховання в процесі 
навчання у вищих медичних навчальних закладах 
(рис. 2). 

Розглянемо докладніше, як засоби фізичної куль-
тури впливають на риси характеру та фізичні якості 
студентів вищих медичних навчальних закладів. Оче-
видно, що витривалість, фізична сила, швидка реак-
ція тощо розвиваються в процесі виконання фізичних 
вправ. Для розвитку мотивації до занять фізичними 
вправами, в тому числі позаурочними, ми пропонуємо 
на основі анкетування студентів визначити їх уподо-
бання і проводити заняття за обраним видом спорту. 
Фахівцями ряду вищих навчальних закладів доведе-
но, що така організація процесу фізичного виховання 
має позитивний вплив на емоційну сферу студентів. 
Ми вважаємо, що це безпосередньо стосується і сту-
дентів вищих медичних навчальних закладів. Гігієніч-
на гімнастика розвиває емоційну стабільність. Гума-
нізм, наполегливість та ряд інших не менш важливих 
духовно-моральних якостей розвивається під час за-
няттями туризмом та іншими видами рекреаційної 
діяльності. Спортивні змагання, окрім фізичних якос-
тей, виховують у студентів такі якості як стійкість до 
стресу і наполегливість, а підготовка до спортивних 
змагань передбачає високу працездатність та витри-
валість. Загартовування має значний вплив на розви-
ток наполегливості та позитивно впливає на емоційну 
стабільність.

Висновки. 
В результаті вивчення спеціальної, методичної та 

наукової літератури, а також на підставі проведеного 

дослідження, ми прийшли до наступних висновків.
До лікаря висувається низка вимог, а саме, ви-

сококваліфікований фахівець медичної галузі має 
володіти рядом фізичних, психофізіологічних та 
духовно-моральних якостей, таких як стійкість до 
психоемоційних перевантажень, витривалість, фізич-
на сила, висока працездатність, гуманізм тощо.

В процесі дослідження нами побудовано рейтинг 
духовно-фізичних якостей, професійно необхідних 
для співробітника медичних закладів, в якому за 
основу було взято оцінки практикуючих лікарів. Та-
ким чином було встановлено, що гуманізм, швидка 
реакція та витривалість є пріоритетними духовно-
фізичними якостями особистості співробітника ме-
дичного закладу.

Проведене вивчення рейтингових оцінок профе-
сійно значущих духовно-фізичних якостей показало, 
що студенти-медики в недостатній мірі усвідомлю-
ють, що співробітник медичного закладу не тільки 
повинен доносити ідеї здорового способу життя до 
населення безпосередньо в процесі виконання сво-
їх професійних обов’язків, а й виступати як взірець 
дбайливого ставлення до здоров'я.

В ході вивчення, аналізу та узагальнення літера-
турних джерел було встановлено, що найбільш ефек-
тивний вплив на професійне становлення студентів 
вищих медичних навчальних закладів мають засоби 
фізичної культури. Відповідно, фізичне виховання 
професійної направленості є пріоритетним напрямом 
формування здорового способу життя в процесі під-
готовки студентів-медиків до фахової діяльності.

Подальше дослідження необхідно направити на 
встановлення рейтингу категорії «здоров'я» в ієрар-
хії цінностей студентів вищих медичних навчальних 
закладів, виділення основних мотивів ведення здо-
рового способу життя студентської молоді і осмис-
ленням отриманої інформації, а також виокремлення 
основних напрямків формування мотивації студентів-
медиків до здорового способу життя.
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Анотації:
Стаття присвячена проблемі по-
гіршення рівня здоров’я людей, які 
страждають на безліч різноманіт-
них хвороб. Групу ризику становить 
молодь. В статті представлено стан 
здоров’я студентів педагогічного 
та медичного коледжів. Матеріали 
дослідження дозволили розподі-
лити студентів на медичні групи та 
виявити тенденцію до збільшення 
кількості студентів, віднесених до 
спеціальної медичної групи а також 
поширеність хвороб серед студент-
ської молоді.

Вовченко И.И., Туник Н.Ц., Стадник Т.В. Со-
стояние здоровья студентов колледжей. 
Статья посвящена проблеме ухудшения уровня 
здоровья людей, которые страдают на множе-
ство разнообразных заболеваний. Группу риска 
составляет молодежь. В статье представлено 
состояние здоровья студентов педагогического 
и медицинского колледжей. Материалы иссле-
дования позволили распределить студентов на 
медицинские группы и выявить тенденцию уве-
личения количества студентов, отнесенных к 
специальной медицинской группе, а также рас-
пространенность заболеваний среди студенче-
ской молодежи. 

Vovchenko I.I., Tunik N. Ts., Stad-
nik T.V. The state ob the college 
students health. The paper focus-
es on the problem of health wors-
ening among people suffering from 
many different diseases. Young 
people make up risk group. The ar-
ticle highlights the health conditions 
of pedagogical and medical college 
students. Medical groups have been 
determined as well as the increas-
ing tendency within special medical 
group.
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здоров’я, захворюваність, стан, 
студенти, коледж.
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Вступ.1

Науково-технічний прогрес, досягнення 
комп’ютерної техніки стали мимовільною причиною 
загострення загальнолюдської проблеми гіподинамії, 
а особливо погіршення рівня здоров’я людей. Сус-
пільство страждає на безліч різноманітних хвороб, 
причому кількість хворих, на жаль, не зменшується, а 
навпаки зростає. Групу особливого ризику становить 
молодь 15-20 років. Саме ця категорія молоді наро-
дилася в період та після Чорнобильської катастрофи. 
Численні дослідження [8,12] доводять, що Чорно-
бильська трагедія спричинила збільшення кількості 
захворювань крові та кровотворних органів, органів 
дихання, травлення, опорно-рухового апарату, ендо-
кринних та онкологічних захворювань, відновлення 
давно забутих інфекційних хвороб. Це свідчить про 
те, що людський організм ослаблений впливами зо-
внішнього середовища і потребує негайного як фізич-
ного, так і морального оздоровлення.

Особливу групу серед молоді становлять студенти. 
В останні роки активізувалася увага до здорового спо-
собу життя студентів. Це пов'язано із заклопотаністю 
суспільства з приводу здоров'я фахівців, що випуска-
ються вищою школою, росту захворюваності в про-
цесі професійної підготовки, наступним зниженням 
працездатності. Необхідно чітко представляти, що не 
існує здорового способу життя як особливої форми 
життєдіяльності поза способом життя в цілому. 

Встановлено, що на здоров’я людини впливає ряд 
факторів: стан довкілля, спадковість, система охоро-
ни здоров’я, спосіб життя людини [4]. В даний час 
накопичений науковий матеріал, що доводить безпо-
середній вплив цілого ряду факторів навколишнього 
середовища (клімат, погода, екологічні обставини) на 
здоров'я людини (20%).

Можна успадкувати від батьків богатирське 
здоров'я і значно погіршити його за кілька років. І в 
той же час можна народитися зі слабким здоров'ям, 
але приклавши зусилля, зміцнити його. Таким чином, 
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рівень здоров'я індивіда на 20% залежить від спадко-
вості, стадії життєвого циклу, адаптивних здібностей 
організму, ступеня його активності [14].

Хоча питанням збереження та зміцнення здоров'я 
займається система охорони здоров'я, вчені-
спеціалісти стверджують, що здоров'я людини зале-
жить від неї лише на 10%. До функцій системи охо-
рони відносять професійну діагностику захворювань, 
висококваліфіковане лікування хворих, ефективність 
лікарських препаратів, профілактичну роботу лікарів 
щодо попередження захворювань [4].

Багаторазово встановлено, що здоровий спосіб 
життя є важливим фактором формування і зміцнення 
здоров'я студентської молоді, яке від нього залежить 
на 50% і більше. Самими активними компонентами 
здорового способу життя виступають: раціональна 
праця студентів, раціональне харчування, раціональ-
на рухова активність, загартування, особиста гігієна, 
відмова від шкідливих звичок [10, 11].

Покращення стану здоров’я студентів у певній мірі 
сприяє фізичне виховання. Його розглядають з пози-
ції формування відношення до свого здоров’я як люд-
ської цінності та принципів здорового способу життя. 
Фізичне виховання у вузі – це складний педагогічний 
процес, метою якого є формування фізичної культу-
ри особистості, здатного самостійно організовувати й 
вести здоровий спосіб життя. Це єдина учбова дис-
ципліна, яка навчає студентів зберігати та зміцнювати 
своє здоров’я, підвищувати рівень фізичної підготов-
леності, розвивати і удосконалювати життєво важливі 
фізичні якості та рухові дії. 

Одним із необхідних компонентів управління про-
цесом фізичного виховання і забезпечення певної 
ефективності є контроль його результатів. Контроль 
повинен здійснюватись протягом всього періоду за-
нять. В практиці ВНЗ, особливо це характерно для 
роботи основних відділень, передбачається контроль 
тільки після закінчення семестру, а це означає, що 
оцінюється лише відставлений у часі кумулятивний 
тренувальний ефект, що служить причиною недостат-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

34

ньо ефективного управління педагогічним процесом. 
Однак, у програмі з фізичного виховання комплекс 
контрольних тестів характеризує тільки фізичну під-
готовленість, а це як відмічалось вище, на сьогодніш-
ній день недостатньо. Назріла необхідність у розробці 
сучасної системи контролю за фізичним станом сту-
дентської молоді, яка б відповідала вимогам сучас-
ності [6]. 

Разом з тим, залишається актуальним питання 
організації груп з урахуванням хвороб, підвищення 
ефективності занять та удосконалення системи контр-
олю у спеціальному медичному відділенні. Вивчення 
стану здоров’я студентської молоді як частини сус-
пільства має важливе значення для створення системи 
для управління цим процесом.

Робота виконана у відповідності з планом НДР 
Житомирського державного університету імені Івана 
Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити стан здоров’я студентів 

педагогічного та медичного коледжів та надати реко-
мендації з організації більш ефективних занять фізич-
ним вихованням.

Результати дослідження
Система фізичного виховання передбачає розподіл 

студентів на групи за станом здоров’я. До основного 
відділення зараховуються студенти основної та підго-
товчої груп. Спеціальна медична група відрізняється 
від основної більш низьким рівнем фізичного розви-
тку і фізичної підготовленості. Більшість зарахова-
них до цієї групи не займалися раніше спортом і не 
мають вираженого спортивного інтересу. У багатьох 
навчальних закладах студенти основного відділення 
розподіляються за навчальними групами: загальної 
фізичної підготовки і видах спорту. Розподіл студентів 
в групах здійснюється на першому курсі на початку 
навчального року після чотирьох навчальних занять, 
на яких визначається вихідний рівень фізичної підго-
товленості. З урахуванням побажання займатись пев-
ним видом спорту, найбільш підготовлені студенти за-
раховуються в групи спортивної спеціалізації, менш 
підготовлені –в групи загальної фізичної підготовки. 
Така система організації навчального процесу з даним 
контингентом набагато раціональніша, ніж попере-
дня, в якій передбачається однаковий зміст занять для 

всього складу навчального відділення.
Різниця у фізичному розвитку і фізичній підготов-

леності зазначених категорій студентів враховується у 
навчальному процесі за допомогою диференційовано-
го підходу щодо вибору форм занять та визначення їх 
змісту, регулювання навантаження, використання від-
повідних методик, засобів контролю та ін. Навчаль-
ний процес основного відділення у ВНЗ спрямований 
на зміцнення здоров’я студентів, підвищення рівня 
загальної та професійно-прикладної фізичної підго-
товленості. 

Деякі вчені [5, 7] зауважують, що за останні роки 
спостерігається збільшення контингенту, що відно-
ситься до спеціальних медичних груп на початку на-
вчання у вузі та їх поповнення до останнього року 
викладання фізичного виховання. Така тенденція від-
бувається на фоні низького рівня фізичної підготовле-
ності студентів, послаблення функцій нервової систе-
ми впродовж навчання та у період сесії, що негативно 
впливає на формування здоров’я майбутніх фахівців 
[1, 2, 3, 9, 13].

Аналіз амбулаторних карток студентів, медичних 
довідок та статистичних показників обстеження сту-
дентів медичного та педагогічного коледжів було ви-
значено наступні показники:

- кількість студентів віднесених до основної гру-
пи;

- кількість студентів віднесених до підготовчої 
групи;

- кількість студентів віднесених до спеціальної 
групи;

- кількість звільнених від занять;
- наявність хронічних захворювань у обстежених.
За статистичними даними медичного обстеження 

студентів медичного коледжу, з 1992 року по 2007 рік 
збільшилась кількість звільнених та інвалідів на 0,3%, 
відсутня ця категорія студентів у педагогічному коле-
джі з 1996 по 2007 роки.

Результати медичного обстеження, аналізу амбу-
латорних карт студентів коледжів дозволили розпо-
ділити на групи для занять з фізичного виховання. 
Збільшилась кількість студентів на 5,7% у медколеджі 
(рис. 1) та на 10,3% у педколеджі (рис. 2), віднесених 
до спеціальної медичної групи; зменшилась кількість 
студентів, віднесених до підготовчої групи відповід-

Рис. 1. Розподіл студентів медколеджу на медичні групи
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но на 7,2% і 8% та спостерігається відносно стабільна 
тенденція протягом останніх 5 років щодо кількості 
віднесених до основної групи. 

Серед захворювань у студентів, за якими вони 
були віднесені до спеціальної медичної групи були на 
першому місці захворювання крові та кровотворних 
органів; на другому – хвороби ока та придаткового 
апарату у студентів медколеджу, а у студентів педко-
леджу додаються ще хвороби органів травлення; на 
третьому –хвороби опорно-рухового апарату та орга-
нів дихання, а у студентів медколеджу також ще хво-
роби органів травлення та сечостатевої системи. 

Висновки
Збільшилась кількість студентів на 5,7% у медко-

леджі та на 10,3% у педколеджі, віднесених до спеці-
альної медичної групи з 1999 року. 

Результати досліджень, які були проведені у ме-
дичному та педагогічному коледжах підтверджуються 
статистичними даними по Україні та Житомирській 
області. Найбільш поширеними є захворювання крові 
та кровотворних органів, хвороби кістково-м’язової 
системи, хвороби органів дихання, травлення, сечо-
статевої системи.

Зростає захворюваність молоді за багатьма класа-
ми хвороб. Все це призводить до багатьох негараздів, 
а саме: зниження придатності юнаків до служби в 
Збройних Силах України, значних обмежень профпри-
датності молоді при виборі професії та роботи в май-
бутньому, зниження рівня репродуктивного здоров’я 
та інше.

Подальші дослідження будуть спрямовані на ви-
значення рівня фізичного стану серед студентів пе-
дагогічного та медичного коледжів з метою корекції 
навчальної програми з оздоровчою спрямованістю.
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Рис. 2. Розподіл студентів педколеджу на медичні групи
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Профілактика та корекція порушень постави на обов’язкових 
заняттях фізичною культурою на відділенні легкої атлетики

Гаврилова Н.М., Бочкова Н.Л.
Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Анотації:
Стаття присвячена обґрунтуван-
ню використання вправ, спрямо-
ваних на профілактику та ко-
рекцію порушень постави, на 
обов’язкових заняттях фізичною 
культурою. За даними науково-
методичної літератури вивчав-
ся стан проблеми профілактики 
та корекції порушень постави 
у студентів. Легка атлетика ха-
рактеризується різноманітністю 
виконуваних вправ і значною 
кількістю способів та варіантів їх 
виконання, що робить ці заняття 
оптимальними для вирішення 
завдань профілактики та корек-
ції порушень постави. Рекомен-
дується на заняттях з легкої 
атлетики використовувати спеці-
альні вправи для профілактики 
та корекції порушень постави.

Гаврилова Н.М., Бочкова Н.Л. Профи-
лактика и коррекция нарушений осанки 
на обязательных занятиях физической 
культурой на отделении легкой атлетики. 
Статья посвящена обоснованию использо-
вания упражнений, направленных на про-
филактику и коррекцию нарушений осан-
ки, на обязательных занятиях физической 
культурой. По данным научно-методической 
литературы изучалось состояние пробле-
мы профилактики и коррекции нарушений 
осанки у студентов. Легкая атлетика харак-
теризуется разнообразием используемых 
упражнений и большим количеством спосо-
бов и вариантов их выполнения, что делает 
эти занятия оптимальными для решения 
задач профилактики и коррекции наруше-
ний осанки. Рекомендуется на занятиях по 
легкой атлетике использовать специальные 
упражнения для профилактики и коррекции 
нарушений осанки.

Gavrilova N.M., Bochkova N.L. Preven-
tion and correction of violations of pos-
ture in the required classes of physical 
training on the department of the athlet-
ics. Article is dedicated to the substantia-
tion of the use of exercises, directed toward 
preventive and correction of the violations 
of posture, on the required classes of physi-
cal training. The state of the problem of 
prevention and correction of violations of 
student’s posture was studied according to 
literature data scientific methods. The ath-
letics is characterized by the variety of the 
utilized exercises and by a large quantity of 
methods and versions of their fulfillment, 
which makes these occupations optimal for 
the solution of the problems of prevention 
and correction of violations of posture. It is 
recommended to use special exercises for 
the prevention and correction of violations 
of posture on the athletics classes.

Ключові слова:
постава, порушення постави, 
профілактика, корекція пору-
шень, студенти, легка атле-
тика, фізична культура.

осанка, нарушения осанки, профилактика, 
коррекция нарушений, студенты, легкая 
атлетика, физическая культура. 

posture, violations posture, prevention, 
correction of violations, students, athletics, 
physical fitness classes.

Вступ.1

Зростаючі вимоги до фізичного здоров’я молоді, 
яка у майбутньому має складати працездатну части-
ну населення країни, розширення стійкості організму 
людини до небезпечних факторів навколишнього се-
редовища, цілеспрямоване підвищення фізичної пра-
цездатності людини за допомогою засобів фізичної 
культури є складовими елементами здорового спосо-
бу життя та має важливий соціальний сенс.

Одна з причин відхилень від нормального фізич-
ного розвитку і навіть розвитку патологій організму 
молодої людини є порушення умов формування пра-
вильної постави. Постава – це навичка або система 
визначених умовних рухових рефлексів, що забезпе-
чує в статиці та динаміці правильне положення тіла у 
просторі [1,4,9]. Відхилення від нормальної постави 
називаються порушеннями або дефектами постави.

Причини, що сприяють порушенню постави, мож-
на поділити на 3 групи. До першої групи відносяться 
фактори загального ендогенного характеру (обмінно-
гормональні дисфункції, різні захворювання внутріш-
ніх органів), послаблюючих нервово-м’язовий апарат. 
Другу групу складають фактори екзогенного характе-
ру – несприятливі умови навколишнього середовища, 
ультрафіолетова недостатність, зниження рухового 
режиму, недостатнє перебування на свіжу повітрі і т. 
ін. До третьої групи відноситься сукупна дія ендо- та 
екзогенних факторів. У багатьох випадках порушення 
постави не розглядаються як хвороба, але загально-
відомо, що вони створюють несприятливі умови для 
функціонування різних органів та систем органів, та, 
як наслідок, приводять до розвитку різних патологій 
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[1, 9, 10]. 
Біля 60% студентів-першокурсників вищих на-

вчальних закладів мають різні порушення постави. 
Основною формою порушення постави є сутулість 
(збільшення грудного кіфозу і зменшення поясного 
лордозу), яка відмічається у 64,10% випадків; кругла 
спина (тотальний кіфоз) зустрічається у 6,6 % випад-
ків; кругловвігнута спина–5,4 %, плоска спина – 6,2%; 
асиметрична постава – 18,7%. Зустрічаються комбіна-
ції сутулості і асиметричної постави.

Не варто недооцінювати важливість того, що пра-
вильна постава дає економію сил в роботі м’язів, спри-
яє правильному положенню і нормальній діяльності 
внутрішніх органів, укріпленню здоров’я і працездат-
ності. Згідно думки деяких авторів [5,7], правильна 
постава обумовлюється не тільки силою м’язів, що 
утримують тіло в вертикальному положенні, а і рівно-
мірним нервово-м’язовим напруженням, що залежить 
від діяльності кори великого мозку. Таким чином, про-
відною причиною у розвитку неправильної постави є 
утворення умовно-рухового рефлексу неправильного 
утримання тіла (корпусу, голови), що переходить у ди-
намічний стереотип.

У спеціальній літературі щодо проблем постави 
розглядаються питання корекції постави, розробки за-
гальних питань рухомих режимів для конкретних кон-
тингентів, вибору та пояснень щодо засобів фізичного 
виховання, які сприяють виправленню окремих дефек-
тів постави, розробки комплексу гімнастичних вправ, 
які сприяють формуванню правильної постави [1,3,6]. 
Але разом з цим недостатньо з’ясована проблема про-
філактики та корекції порушень постави студентської 
молоді на обов’язкових заняттях фізичною культурою, 
що визначає актуальність даної роботи.
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Робота виконана за планом НДР Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є обґрунтування використання 

вправ для профілактики та корекції порушень постави 
у студентів на обов’язкових заняттях фізичною куль-
турою на відділенні легкої атлетики. 

 Завдання дослідження:
- обґрунтувати необхідність використання в 

обов’язкових заняттях фізичною культурою на відді-
ленні легкої атлетики вправ для профілактики та ко-
рекції порушень постави у студентів;

 - визначити методичні підходи до програмування 
обов’язкових занять фізичною культурою на відді-
ленні легкої атлетики вправами для профілактики та 
корекції порушень постави у студентів. 

Методи дослідження. Використовувались аналіз 
та узагальнення науково-методичної літератури.

Теоретична та практична значущість роботи по-
лягає в обґрунтуванні побудови програм обов’язкових 
занять фізичною культурою на відділенні легкої атле-
тики з використанням вправ для профілактики пра-
вильної постави та корекції її порушень у студентів 
молодших курсів.

Результати дослідження.
За даними [2,8], за розповсюдженістю порушень 

постави серед студентської молоді ідуть сутулість, 
кругла спина, кругловвігнута спина, плосковвігнута 
спина, плоска спина, асиметрична постава. 

Сутулість виникає при викривленні хребта в 
передньо-задньому напрямку і призводить до утво-
рення круглої спини. Сутулість частіше всього вини-
кає і прогресує з-за послабленості спинної мускула-
тури, що швидко втомлюється при довгому сидінні і 
втрачає здатність тримати спину прямою. При таких 
дефектах постави зв’язки і м’язи спини розтягнуті, 
а грудні м’язи вкорочені. Це разом з ослабленими 
м’язами живота впливає на дихальну екскурсію груд-
ної клітки та діафрагми, зменшує присмоктуючу силу 
грудної клітки і утруднює роботу серця [7].

При кругловвігнутій спині у верхній частині тіла 
спостерігаються майже такі самі зміни, що і при кру-
глій спині. Разом з тим у нижній частині тіла через 
занадто збільшений поперековий вигин спини збіль-
шується нахил таза, живіт відвисає, м’язи його розтя-
гуються, коліна максимально розігнуті, м’язи задньої 
поверхні стегон, що кріпляться до сідничного горба, 
розтягнуті порівняно з м’язами передньої поверхні. 

Плоска спина – грудний кіфоз згладжений, а попе-
рековий лордоз сплощений, грудна клітка сплощена, 
вузька, плечі звисають, лопатки крилоподібні, нахил 
таза зменшений, низ живота вип’ячений. Через змен-
шення вигинів порушується ресорна функція хребта, 
що негативно відбивається на його амортизаційних 
властивостях і збільшує стрясання головного та спин-
ного мозку при стрибках, бігу, інших пересуваннях. 
Такий дефект постави провокує розвиток сколіозу.

Плосковвігнута спина – зменшення грудного кіфо-
зу при нормальному або дещо збільшеному попере-
ковому лордозі.

Перелічені порушення постави є не захворюван-
нями, а функціональними розладами, насамперед, 
опорно-рухового апарату. Однак вони змінюють стій-
кість хребта до деформуючих впливів, ослаблюють 
виснажені групи м’язів, порушують взаєморозташу-
вання внутрішніх органів і несприятливо діють на 
їх функцію, що робить хребет та організм у цілому 
схильними до різних захворювань, що є причиною 
для профілактики та корекції порушень постави. 

Легка атлетика поєднує природні, розповсюдже-
ні вправи, є одним з найбільш масових видів спорту, 
характеризується великою різноманітністю виконува-
них вправ і значною кількістю способів та варіантів їх 
виконання [3,4]. Все це робить обов’язкові заняття фі-
зичною культурою саме на відділенні легкої атлетики 
оптимальними для вирішення завдань профілактики 
та корекції порушень постави студентів, як загальних, 
так і спеціальних. 

Відповідно до даних, що представлені в вивченій 
нами літературі [1, 3, 7,10], для вирішення проблеми 
профілактики та корекції порушень постави слід по-
ставити загальні і спеціальні задачі.

Загальні:
 - покращення і нормалізація протікання нервових 

процесів та емоційного тонусу, стимуляція діяльності 
органів і систем, підвищення рівня фізичного розви-
тку, оптимізація неспецифічного опору організму;

- активізація загальних і місцевих (в м’язах 
тіла) процесів обміну, вироблення достатньої сило-
вої і загальної витривалості м’язів тіла, укріплення 
“м’язового корсету”.

Спеціальні:
- формування і закріплення правильної постави;
- виправлення дефекту постави.
Загальні задачі вирішуються шляхом широкого ви-

користання загальнорозвиваючих вправ, які відпові-
дають віку і фізичній підготовці, що підтверджується 
даними літератури [2,5,6].

Виправлення різних порушень постави – процес 
довготривалий. Формування нового, правильного сте-
реотипу постави і ліквідація виробленого негативного 
вимагають особливо суворого підходу до організації 
занять фізичною культурою. Ці заняття повинні про-
водитись систематично, не рідше 3 разів на тиждень, 
і обов’язково підкріплятись виконанням коригуючого 
комплексу вправ в домашніх умовах.

На кожному заняті у студентів необхідно виробля-
ти уявлення про правильну поставу і шляхом підбора 
спеціальних і загальнорозвиваючих вправ створювати 
фізіологічні передпосилки для її формування. 

 Виправлення дефектів постави досягається за до-
помогою спеціальних вправ. Їх застосування дає мож-
ливість змінювати та нормалізувати кут нахилу таза, 
нормалізувати порушення фізіологічних згинів хреб-
та, виправити положення та форму грудної клітини, а 
також положення голови, добитися симетричного сто-
яння плечового поясу, закріпити м’язи черевного пре-
су. Правильне положення частин тіла під час рухів, 
роботи і при важливих позах закріплюється шляхом 
створення натурального м’язового корсету, при якому 
можливе максимальне розвантаження хребта по осі, 
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що співпадає з традиційними завданнями занять лег-
кою атлетикою.

Висновки.
1.Порушення постави не розглядаються як хворо-

ба, але загальновідомо, що вони створюють неспри-
ятливі умови для функціонування різних органів та 
систем органів, та, як наслідок, приводять до розвитку 
різних патологій. Оптимальний фізичний розвиток і 
повноцінне здоров'я можливі тільки при збереженні 
правильної постави. 

 2.На заняттях з легкої атлетики використовуються 
природні, розповсюджені вправи, що характеризуєть-
ся великою їх різноманітністю і значною кількістю 
способів та варіантів їх виконання, що робить ці за-
няття прийнятними для вирішення завдань профілак-
тики та корекції порушень постави студентів, як за-
гальних, так і спеціальних.

 3.Цілеспрямоване, регулярне використання у 
кожному обов’язковому занятті з фізичної культури 
на відділенні легкої атлетики вправ, спрямованих на 
профілактику та корекцію порушень постави, дозво-
лить сформувати у студентів уявлення про правильну 
поставу і шляхом підбора спеціальних і загальнороз-
виваючих вправ створити фізіологічні передпосилки 
для її формування. 

 4.Спрямованість, різноманітність, доступність у 
виконанні та дозуванні навантаження вправ, що ви-
користовуються на заняттях з легкої атлетики, дозво-
ляють відібрати вправи для профілактики та корекції 
порушень постави на обов’язкових заняттях фізичною 
культурою.

Подальші дослідження планується провести у на-
прямку програмування обов’язкових занять фізичною 
культурою на відділенні легкої атлетики з включенням 
вправ для профілактики та корекції порушень постави 
студентів, які займаються.
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Організація фізичного виховання в групах продовженого 
дня з врахуванням динаміки працездатості школярів

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

Анотації:
В статті висвітлені форми, завдан-
ня і організаційно-методичні осо-
бливості фізкультурно-оздоровчих 
заходів в групах продовженого 
дня, представлені результати до-
слідження динаміки фізичної пра-
цездатності молодших школярів в 
різні періоди року та обґрунтовано 
підбір змісту “Годин фізичної куль-
тури” з врахуванням особливостей 
працездатності учнів. Результати 
проведених досліджень підтвер-
джують необхідність врахування 
вікових особливостей тижневих і 
сезонних змін працездатності при 
плануванні і проведенні занять з 
фізичної культури для учнів різних 
класів молодшого шкільного віку з 
метою підвищення їх оздоровчого 
впливу.

Гаврилюк Андрей. Организация физиче-
ского воспитания в группах продленного 
дня с учетом работоспособности школь-
ников. В статье освещенные формы, за-
дание и организационно методические осо-
бенности физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в группах продленного дня, 
представленные результаты исследования 
динамики физической работоспособности 
младших школьников в разные периоды 
года и обоснованно подбор содержания 
“Часов физической культуры” с учетом осо-
бенностей работоспособности учеников. 
Результаты проведенных исследований 
подтверждают необходимость учета веко-
вых особенностей недельных и сезонных 
изменений работоспособности при плани-
ровании и проведении занятий по физиче-
ской культуре для учеников разных классов 
младшего школьного возраста с целью по-
вышения их оздоровительного влияния.

Gavrulyk A.P. Organization of physi-
cal education in groups of prolonged 
day taking into account the capacity of 
schoolboys. In the article the lighted up 
forms, task and organizationally methodi-
cal features athletic-health-improvement 
measures in the groups of the prolonged 
day presented results of research of dy-
namics of physical capacity of junior 
schoolboys in different periods of year 
and grounded selection of maintenance of 
“O’clock of physical culture” taking into ac-
count the features of capacity of students. 
The results of the conducted researches 
confirm the necessity of account of age-
old features of a week’s and seasonal 
changes of capacity at planning and lead 
through of employments after a physical 
culture for the students of different class-
es of midchildhood with the purpose of 
increase of them health influence.

Ключові слова:
учні, група продовженого дня, фі-
зична працездатність.

ученики, группа продленного дня, физичес-
кая работоспособность.

schoolboys, group of the prolonged day, 
physical capacity.

Вступ.1

У системі навчання і виховання школярів важли-
ве місце займають групи продовженого дня (ГПД). 
Оскільки діти залишаються у школі після напруженої 
навчальної праці й перебувають у ній протягом три-
валого часу, то завдання керівників ГПД саме й по-
лягає у тому, щоб створити раціональні умови для 
подальшої навчально-виховної роботи та активного 
відпочинку учнів. Правильно організований руховий 
режим школярів стимулює підвищення розумової і фі-
зичної працездатності, якості виконання домашнього 
завдання, компенсує дефіцит рухів, який спостеріга-
ється у зв’язку з інтенсифікацією навчального проце-
су тощо [10].

Однак, на сьогоднішній день проблема організації 
в ГПД спеціальних фізкультурно-оздоровчих занять, 
які забезпечували б підвищення працездатності, зміц-
нювали здоров’я та вдосконалювали рухові навички 
школярів залишається актуальною.

Організаційно-методичні особливості фізичного 
виховання молодших школярів в умовах груп продо-
вженого дня вивчали ряд науковців, зокрема, Жалій 
А.П., (1972); Сокуренко Н.Ф., (1974); Бондар А.Д., 
(1980); Шурухіна В.К., (1980); Мінскін Е.М., (1980, 
1983); Кобзар Б.С., (1982, 1989); Богданов Г.П., (1985); 
Кінль В.А., Марчук В.І., (1985); Кінль В.М., (1985, 
1988); Хрущов С.В., (1986); Огородніков А.А., (1988, 
1989); Заворотов В.А., (1989) та інші.

Проблемі оптимізації процесу фізичного вихован-
ня в групах продовженого дня присвятили свої дисер-
таційні дослідження Черняєв В.В. (1982); Амалін В.Н. 
(1987); Крапотів А.А. (1987); Шукевич Л.В. (1988); 
Горобей М.П. (1994). 

Серед низки вітчизняних робіт останніх років з 
проблеми фізичного виховання в групах продовженого 
© Гаврилюк А.П., 2010

дня відомі роботи Голубенко М. [1], Борисенко А. [3], 
Вільчковський Е.С. [4], Дубогай О. [8], Шуль Я.М. [9], 
Древель Г.Ф., Заїки А.М. [11], Мар’євої О. [12], Співак 
О.Л. [13], Богуславської Л.О., Гончаренко С.А., Кон-
дратенко Л.О. [14], Охрімчук Р.М. [15], Шияна Б.М. 
[17]. В роботах названих авторів висвітлюється зна-
чення та організаційно-методичні основи проведення 
фізкультурно-оздоровчих заходів в групах продовже-
ного дня. Однак, недостатньо розкрито питання орга-
нізації та методики проведення різних форм занять в 
ГПД з метою поліпшення фізичного стану школярів й, 
зокрема, їхньої фізичної працездатності.

Дослідження виконувалося згідно плану науково-
дослідної роботи на 2006-2010 рр. за темою 3.2.7.1п 
“Фізична працездатність та її соматовегетативне і мо-
торне забезпечення у різних контингентів дітей і під-
літків” (номер держреєстрації 0107U001186).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даної роботи – обґрунтування організації 

“Годин фізичної культури” в групах продовженого дня 
з врахуванням фізичної працездатності учнів молод-
шого шкільного віку.

Методи дослідження: 
1) теоретичний аналіз літературних джерел; 
2) тестування фізичної працездатності; 
3) теоретичне моделювання; 
4) педагогічний експеримент; 
5) математична статистика.
Результати дослідження.
 Вирішення завдань фізичного виховання у ГПД 

реалізується через цілісну систему фізичних вправ і 
рухів, що організовані у такі форми занять: 1) фізкуль-
турні паузи під час виконання домашніх навчальних 
завдань; 2) прогулянки; 3) години фізичної культури.

“Години фізичної культури” (ГФК) виступають 
основною формою серед фізкультурно-оздоровчих за-
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ходів в групах продовженого дня. Передбачається, що 
вони повинні проводитися щодня і вирішувати такі 
завдання: 

1) створення умов активного відпочинку учнів; 
2) зняття розумової напруги з школярів; 
3) протидія розвитку надмірного стомлення; 
4) забезпечення ефективного відпочинку; 
5) підвищення загальної й розумової працездат-

ності; 
6) цікаве та змістовне проведення дозвілля; 
7) удосконалення фізичного розвитку і рухової 

підготовленості школярів.
Організацію “Годин фізичної культури” в гру-

пах продовженого дня слід розглядати у тісному 
взаємозв’язку з іншими формами. Їх розміщення в 
режимі шкільного дня повинно здійснюватись з ура-
хуванням часу прийому їжі, а також прогулянок на 
свіжому повітрі. Найкращим часом для її початку є 
зниження працездатності. Доведено, що після підйо-
му працездатності школярів з 8 до 11 години надалі 
відбувається її зниження, а до 14 години – найбільш 
інтенсивно. Одночасно фіксується і інтенсивне зни-
ження рухливості нервових процесів. Це характерно 
для всіх школярів. Однак в учнів молодших класів 
рівень працездатності нижчий, а період найбільш 
ефективної роботи коротший. Тому оптимальним ча-
сом для проведення “Години фізичної культури” є час 
після 12 години [2].

Середня тривалість заняття для першого класу ста-
новить 35-45 хвилин; для других-четвертих – 45-60 
хвилин і залежить від багатьох обставин: втоми учнів, 
характеру попереднього і наступного видів діяльнос-
ті, погодних умов. Однак структура «ГФК» має поді-
бність до структури уроків фізичної культури, (тоб-
то складається з підготовчої, основної та заключної 
частин й аналогічного їх призначення). Зміст «ГФК» 
також має тісний зв’язок зі змістом уроків фізичної 
культури.

При організації і проведенні занять рекомендуєть-

ся дотримуватись таких вимог: 
1) до занять залучаються всі діти групи; 
2) заняття повинно мати загально розвиваючий ха-

рактер; 
3) в основі змісту заняття повинен бути ігровий 

компонент; 
4) по можливості заняття проводити на свіжому 

повітрі; 
5) необхідно забезпечити оптимальне фізичне на-

вантажень.
Заняття проводяться у вільній обстановці і ма-

ють ігровий характер. Разом з тим, для забезпечення 
різнобічного та оздоровчого впливу “Годин фізичної 
культури” їх необхідно чітко організовувати.

При проведенні занять варто враховувати той факт, 
що психофізіологічні особливості дітей 6-10 років ма-
ють значний вплив на коливання їх фізичної працез-
датності як протягом дня, так і тижня [7, 16]. Тому, 
врахування динаміки фізичної працездатності при ор-
ганізації фізкультурно-оздоровчих занять молодших 
школярів в групах продовженого дня допоможе підви-
щити їх оздоровчий ефект.

Нашими дослідженнями встановлено, що динамі-
ка фізичної працездатності протягом тижня відрізня-
ється в кожній паралелі 1-4 класів, а також має свої 
характерні особливості і відмінності в осінній, зимо-
вий та весняний періоди року [5]. Такі особливості 
динаміки працездатності необхідно враховувати при 
організації фізкультурних занять, що, на нашу думку, 
дозволить оптимізувати вплив цих занять на фізичний 
стан учнів.

Для перевірки винесеної гіпотези нами було здій-
снене обґрунтування та розробка експериментальної 
програми “Годин фізичної культури” для учнів 3-х 
класів. В її основу було покладено розподіл занять на 
два компонента: рекомендований та вільний. Рекомен-
дований компонент, який тривав 45 хв (75,0 % часу) 
піддавався чіткому керуванню з метою дозованого 
впливу навантаження на організм дітей. Важливим 

Рис. 1. Порівняння тижневої динаміки фізичної працездатності школярів 8-9 років (3-х класів) в різні періоди 
року

Пон. Вів. Сер. Чет. П'ят.
Осінь 40,8 39 39,3 38,8 39,8
Зима 38,9 38,3 41,2 37,6 43,8
Весна 40,4 44,6 44,5 43,2 43,5

Значення ІГСТ 
(ум.од.)

46  
44,5  45  44,6  43,8  ОсІнь43,2  44  

43  43,5  Зима 41,2  42  40,8  
41  Весна  39  40  40,4  38,8  39,8  39  

39,3  38,9  38  
38,3  37  37,6  

36  Дні тижня
Пон.         ВІВ. Сер.       Чет.             П'ят.
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аспектом цього компоненту було те, що зміст занят-
тя і його дозування було розраховано з врахуванням 
особливостей тижневої і сезонної динаміки фізичної 
працездатності школярів даного віку. Розрахунки ве-
личин навантаження були зроблені на основі проведе-
них експериментальних досліджень динаміки фізич-
ної працездатності у різні дні тижня та різні періоди 
року молодших школярів. Дане дослідження проводи-
лося за методикою Гарвардського степ-тесту. У ньому 
взяли участь 134 учня 8-9 років гімназії №4 м. Луцька. 
Результати такого дослідження висвітлені на рис. 1.

Відповідно до стану працездатності нами були 
розраховані пульсові величини навантажень (табл. 1), 
на основі яких далі було змодельовано зміст рекомен-
дованого компоненту.

З одним з елементів розробленої програми можна 
ознайомитися у таблиці 2, а з її повним змістом – у 
навчально-методичному посібнику “Фізичне вихован-
ня у групах продовженого дня” [6].

Вільний компонент «ГФК» складав 15 хв (25,0 
%). Він передбачав довільну рухову діяльність дітей, 
під час якої вони відпочивали або виконували впра-

ви й ігри за бажанням. Введення вільного компонен-
ту здійснено з метою зацікавлення дітей до занять та 
необхідної корекції величини навантаження рекомен-
дованого компоненту відповідно до індивідуальних 
можливостей учнів.

Дана програма була експериментально апробована 
у групах продовженого дня гімназії №4 м. Луцька.

Проведений педагогічний експеримент встановив 
підвищення фізичної працездатності у 1,9 разів та фі-
зичної підготовленості у 64,0 % дітей і може рекомен-
дуватись для практичного застосування.

Висновки:
1. За аналізом літературних джерел та результата-

ми спеціально проведених досліджень встановлено: 
а) завданнями фізкультурних пауз, “Годин фізичної 
культури”, прогулянок на свіжому повітрі, як форм 
фізичного виховання в групах продовженого дня є: 
сприяння зміцненню здоров’я і гармонійному фізич-
ному розвитку, удосконалення рухових умінь і нави-
чок, розвиток фізичних якостей, підвищення працез-
датності, забезпечення активного відпочинку учнів; б) 
в сучасних умовах існує невідповідність між завдан-

Таблиця 1
Сумарні пульсові навантаження по днях тижня в різні періоди року

Період року Дні тижня
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця

Осінь

ІГСТ (ум.од.) 40,8 39,0 39,3 38,8 39,8
Сумарне пульсо-
ве навантаження 
(ударів)

5672 5410 5451 5381 5520

Зима

ІГСТ (ум.од.) 38,9 38,3 41,2 37,6 43,8
Сумарне пульсо-
ве навантаження
(ударів)

5338 5254 5652 5111 5953

Весна

ІГСТ (ум.од.) 40,4 44,6 44,5 43,2 43,5
Сумарне пульсо-
ве навантаження
(ударів)

5604 6255 6240 6053 6095

Таблиця 2
Зразок підбору змісту заняття з врахуванням сумарного пульсового навантаження

Вівторок
Умовна

зона
фізичної 

працездатності

Зміст заняття
Дозування Сумарне

пульсове
навантаження

Величина 
наванта-
женняЧас ЧСС

Низька

Рекомендований компонент 45 хв

Низька

1. ЗРВ з обручами №2 10 хв 120-130 1200-1300
2. Вправи для техніки переміщення у 
спортивних іграх

3 хв 130-140 390-420

3. Стрибкові вправи 2 хв 150-160 300-320
4. Гра “Море хвилюється” 10 хв 120-130 1200-1300
5. Гра “Футбольні пенальті” 10 хв 110-120 1100-1200
6. Гра “Жучок” 10 хв 100-110 1000-1100
Вільний компонент

15 хвРухливі ігри та вправи за вибором 
учнів

Сума 5190-5640
5415
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нями фізичного виховання в групах продовженого дня 
і науковим обґрунтуванням організаційно-методичних 
умов їх вирішення. Зокрема, малодослідженими за-
лишаються питання підбору змісту фізкультурно-
оздоровчих занять з врахуванням особливостей віку 
школярів, динаміки їх працездатності тощо.

2. Результати експериментальних досліджень під-
тверджують необхідність врахування вікових особли-
востей тижневих і сезонних змін працездатності при 
плануванні і проведенні занять з фізичної культури 
для учнів різних класів молодшого шкільного віку з 
метою підвищення їх оздоровчого впливу.

3. Головними аспектами вдосконалення організації 
“Годин фізичної культури” в групах продовженого дня 
з метою поліпшення фізичного стану учнів молодшо-
го шкільного віку є розподіл заняття на два компонен-
ти – рекомендований (75,0 % часу) та вільний (25,0 % 
часу). При дозуванні навантаження рекомендованого 
компоненту слід керуватися пульсовими величинами, 
що враховують тижневу і сезонну динаміку працез-
датності школярів даного віку.

4. Доповнення рекомендованого компонента віль-
ним, який передбачає довільну діяльність дітей, до-
зволяє підтримати зацікавленість школярів до занять 
та відкоректувати величину навантаження відповідно 
до індивідуальних можливостей учнів.

5. Експериментальна перевірка ефективності ав-
торської програми “Годин фізичної культури” для 
учнів 3-х класів, зміст якої був змодельований відпо-
відно до пульсових величин навантаження, що вра-
ховують тижневу і сезонну динаміки фізичної пра-
цездатності дітей цього віку встановила підвищення 
рівнів фізичної підготовленості у 1,8 разів (Р<0,05) 
більше в учнів експериментальної групи порівняно з 
контрольною. Це підтверджує можливість її рекомен-
дації до практичного застосування.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку пов’язані з розробкою програми “Годин фізич-
ної культури” в групах продовженого дня для молод-
ших школярів інших класів, дослідженнями динаміки 
фізичної працездатності школярів середніх і старших 
класів тощо.
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Самоаналіз фізіологічних особливостей організму жінок, 
які спеціалізуються в пауерліфтингу

Гордієнко Ю.В.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анотації:
Фізіологічні особливості жіночого 
організму є одним з головних фак-
торів на яких базується спортивно-
тренувальний процес та зма-
гальний результат спортсменок. 
У статті досліджується вплив 
регулярних занять пауерліфтин-
гом на організм жінок, розглянуто 
особливості фізіологічного стану 
спортсменок та працездатність жі-
нок у зв’язку з особливостями ре-
продуктивної функції. Наведені та 
проаналізовані результати анке-
тування тренерів та спортсменок 
Полтавської області які спеціалі-
зуються в пауерліфтингу. 

Гордиенко Ю. В. Самоанализ физиоло-
гичных особенностей организма женщин, 
которые специализируются в пауэрлиф-
тинге. Физиологичные особенности женско-
го организма являются одним из главных 
факторов, на которых базируется спортивно-
тренировочный процесс и соревновательный 
результат спортсменок. В статье исследует-
ся влияние регулярных занятий пауэрлиф-
тингом на организм женщин. Рассмотрены 
особенности физиологичного состояния 
спортсменок и работоспособность женщин 
в связи с особенностями репродуктивной 
функции. Приведенные и проанализирован-
ные результаты анкетирования тренеров и 
спортсменок Полтавской области, которые 
специализируются в пауэрлифтинге. 

Gordienko Y. V Self-examination physi-
ological characteristics of an organism 
of women who specialize in powerlift-
ing. Physiological features of the female 
body is one of the main factors that un-
derpin sports training process and the 
result of competitive athletes. This article 
examines the impact of regular exercise 
on the body weightlifting women. The 
features of physiological status of female 
athletes and performance of women in 
connection with the peculiarities of the re-
productive function. These and analyzed 
the results of questioning coaches and 
athletes, Poltava region, which specialize 
in powerlifting.

Ключові слова:
жіночий пауерліфтинг, фізіоло-
гічний стан.

женский пауэрлифтинг, физиологичное со-
стояние.

woman powerlifting, physiological state.

Вступ.1

Спорт вищих досягнень є особливою сферою люд-
ської діяльності, що вимагає від його учасників не 
лише високої професійної майстерності, а й готовнос-
ті йти на значні жертви заради досягнення результату. 
Крім того, добре відомо, що спортсменам доводиться 
витримувати великі фізичні, психічні, емоційні наван-
таження під час тренувального процесу, підготовчого 
періоду та безпосередньо під час змагань, які нерідко 
пов’язані з ризиком для здоров’я і потребують у зв’язку 
з цим додаткових засобів для його відновлення [12]. 
Особливо гострою ця проблема постає при досліджен-
ні сучасного жіночого спорту, де склались протилежні, 
та при цьому досить переконливі докази фахівців про 
загрозу спортивних занять для здоров’я спортсменок 
та соціальної ситуації у світі [3]. Тоді як самі спортс-
менки вважають заняття спортом важливим елементом 
життя, необхідним для їхньої самореалізації.

Швидке зростання спортивних результатів у жіно-
чому пауерліфтингу, біологічні особливості організму 
спортсменок, відсутність науково обґрунтованої про-
грами підготовки підкреслюють актуальність пробле-
ми жіночого пауерліфтингу. Проте в літературі цьому 
питанню не приділено достатньої уваги, не вивчені 
чинники, що обумовлюють і лімітують фізичну пра-
цездатність у спортсменок різної кваліфікації та віку.

Жіночий пауерліфтинг відносять до феномену су-
часного суспільства через те, що, як вважається, під-
німати штангу – це більш чоловіча справа. Пауерліф-
тинг розвивається стрімко та бурхливо, але водночас 
залишається найменш дослідженим. Надзвичайно 
важливим для тренерів та й для самих спортсменок 
є вивчення чинників, що визначають працездатність 
спортсменок, біологічні особистості жіночого ор-
ганізму, вплив спортивного тренування на організм 
жінки, зміни фізичної та розумової працездатності 
спортсменок, які залежать від циклічних змін гормо-
нального стану, властивих їх організму. Незважаючи 
© Гордієнко Ю.В., 2010

на стрімкий та бурхливий розвиток жіночого пауер-
ліфтингу, дати однозначну оцінку такому явищу поки 
що неможливо. Поряд із позитивним впливом занять 
пауерліфтингом на жіночий організм, зростанням 
кількості перемог і підвищенням рівня рекордних ре-
зультатів спортсменок, залишаються дискусійними 
питання щодо доцільності занять, пов’язаних із під-
няттям максимальних обтяжень. Існує побоювання, 
що великі силові навантаження можуть негативно 
впливати на їхнє здоров’я, зокрема на репродуктивну 
функцію. Це пов’язано з тим, що заняття спортом змі-
нюють, подекуди суттєво, жіночий організм і психіку.

Якщо для чоловіків заняття пауерліфтингом і все 
те, що з ним пов’язано (надмірні фізичні навантажен-
ня, агресія, змагальний процес), є природним, то для 
жінок такий спосіб життя, враховуючи фізіологічні 
та соціальні особливості, назвати такими аж ніяк не 
можна.

Природа наділила жінок складними фізіологіч-
ними процесами, які не мають аналогів у чоловіків: 
менструальна функція і вагітність, які забезпечують 
основне біологічне призначення жіночого організму − 
здатність до дітородіння, продовження роду.

Робота виконана відповідно до плану наукових 
досліджень Черкаського національного універси-
тету імені Богдана Хмельницького «Моделювання 
професійної діяльності майбутнього фахівця в умо-
вах інтеграції України в європейський освітній про-
стір» (№ 0109U002550).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашої роботи полягала у визначенні впли-

ву занять пауерліфтингом на фізіологічні особливості 
жіночого організму.

Методи й організація дослідження. Для досягнен-
ня мети були використані такі методи дослідження: 
аналіз росту спортивного результату спортсменок 
протягом перших шести років тренування та проведе-
не анкетування спортсменок і тренерів, які працюють 
з ними. 
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Результати досліджень та їх обговорення. 
Дослідження проводилось серед спортсменок 

Полтавської області, які спеціалізуються в пауерліф-
тингу. В опитуванні взяла участь 31 особа. Серед них 
9 спортсменок мають кваліфікацію 2-го спортивного 
розряду, 5 − 1-го розряду, 8 − кандидати у майстри 
спорту, 4 − майстри спорту, 4 − майстри спорту між-
народного класу, 1 − заслужений майстер спорту. До 
складу збірної команди країни в різні роки входили 
7 спортсменок, що взяли участь в опитуванні. Респон-
денткам була запропонована анкета, яка складалася з 
44-х запитань стосовно особливостей їхньої спортив-
ної кар’єри, самооцінки самопочуття та психоемо-
ційного стану, медичних показників, побудови трену-
вального процесу.

В сучасній системі спортивної науки виявлена тен-
денція залежності рівня результативності спортсменів 
від їхнього віку та віку початку занять спортом [12, 
С. 72]. Існує певна ймовірність того, що чим молод-
ші спортсмени, тим кращі результати вони спроможні 
демонструвати. 

Виходячи з результатів опитування, нами встанов-
лено, що серед досліджуваних тільки 19 % почали 
займатися спортом у віці до 14-и років, тоді як біль-
шість з них (81 %) прийшли в спорт після 15-и років 
і досягли згодом значних результатів. Було виявлено, 
що лише третина з опитаних спортсменок (30 %) по-
чала займатися пауерліфтингом до початку пубертат-
ного періоду, тоді як найпізніший початок тренувань, 
що мало місце в однієї із спортсменок, припав на вік 
29 років. Це може свідчити про те, що тренери пере-
важно залучають до занять пауерліфтингом дівчат, які 
вже вступили в пубертатний період. Це узгоджується 
з положенням про те, що саме вік 18-30 років багато 
фахівців вважають за період розквіту рухових можли-
востей людини.

Як свідчать результати багатьох досліджень, інтен-
сивні спортивні тренування та участь у змаганнях мо-
жуть дещо впливати на терміни початку й характеру 
протікання менструального циклу. Відомо, що спортс-
менки дещо пізніше досягають репродуктивної зрілос-
ті, ніж жінки, які не займаються професійно спортом, 
і в них частіше спостерігається аменорея (відсутність) 
або олігоменорея (знижені менструальні виділення). 
Це може бути наслідком специфічного відбору в спор-
ті жінок з деякими особливостями соматичного (з по-
ниженим вмістом жиру) і гормонального профілю [13; 
9]. Проте, безперечно, визначальним тут є вплив ін-
тенсивності й об'єму тренувальних навантажень [11]. 
Під час наших досліджень вдалося встановити, що 
тривалість місячного циклу в значної більшості опи-
таних спортсменок становить 28 днів, при цьому 40 % 
жінок мали зміни в МЦ під час спортивної діяльності, 
з них кожна п’ята (20 %) зазначила, що порушення ви-
никали як наслідок спадкових хвороб і спостерігались 
ще до їхніх занять пауерліфтингом.

Спортсменки визнали те, що нормалізація місяч-
ного циклу відбувалася на тлі зменшення фізичних 
навантажень. Це свідчить про те, що функціональ-
ні можливості організму (адаптаційні резерви) були 

достатніми для покриття енерговитрат, пов’язаних 
з інтенсивною спортивною діяльністю. Така законо-
мірність дозволяє системам організму, у тому числі 
й статевій системі, після припинення роботи шляхом 
саморегуляції, повернутися в оптимальний стан ді-
тородної функції. Очевидно, що відсутність овуляції 
на піку спортивної форми у жінок не є патологією, а 
тільки передпатологією − результатом і ознакою висо-
кої адаптивності організму до великих фізичних на-
вантажень. Загальновідомо, що при інтенсивній спор-
тивній діяльності руховий апарат не тільки мобілізує 
для роботи свої функціональні резерви, але і збільшує 
свої енергоресурси за рахунок міжсистемного їх пе-
рерозподілу. Репродуктивна система, як і інші систе-
ми організму, що безпосередньо не беруть участь у 
м'язовій роботі, позбавляються значної частини сво-
їх енергетичних ресурсів, втрачаючи при цьому свій 
функціональний потенціал [9].

Також нами був відмічений зв'язок виникнен-
ня аменореї з втратою організмом жиру в результаті 
систематичних фізичних навантажень та утримання 
спортсменками маси власного тіла під впливом різ-
номанітних дієт. Серед опитаних 16 % спортсменок 
тривалий час знаходилися в стані утримання ваги, що 
пов’язано з виступом у змаганнях у певній ваговій 
категорії. Також аменорею можна розглядати як за-
хисний механізм, що запобігає втратам заліза з мен-
струальною кров'ю. У спортсменок, як відомо взагалі 
досить часто виявляється дефіцит заліза [1]. 

При опитуванні спортсменки вказали на наяв-
ність у них деяких захворювань, які, на їхню думку, 
не мають причинного зв’язку із заняттями спортом. 
Досліджувані стверджували, що прогресування або 
ускладнення хвороби під час занять спортом не спо-
стерігалося. Навпаки, спортсменки повідомляли про 
стабільність та навіть покращення стану здоров’я. На-
самперед це стосувалось хвороб, пов’язаних з опорно-
руховим апаратом.

Проаналізувавши отримані результати, ми при-
пускаємо, що причини захворювань спортсменок, 
які спеціалізуються в пауерліфтингу, розподіляються 
на дві групи: причини, що не пов’язані із заняттям 
пауерліфтингом, та причини, що пов’язані із занят-
тям пауерліфтингом та які виникають при недостат-
ньо спланованій організації та методиці тренувань і 
змагань, що внаслідок чого є стресовим фактором. 
До другої групи причин ми віднесли: допуск лікарем 
та тренером до занять спортсменок з відхиленням у 
стані здоров’я; самолікування спортсменок; надмір-
не фізичне навантаження без урахування менстру-
альних фаз (МФ) спортсменки; надмірні тренувальні 
навантаження та відсутність принципу поступовості; 
вузькоспеціалізоване тренування, що не забезпечує 
високого стійкого рівня фізичної підготовленості, 
необхідного для того, щоб організм успішно справ-
лявся з великими нервовими та фізичними напру-
женнями; часті напруженні змагання, особливо при 
недостатній готовності до них; несвоєчасне, незба-
лансоване харчування, що веде до штучного знижен-
ня маси тіла.
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У дослідженнях ми спробували оцінити спортив-
ну працездатність жінок у різні фази менструально-
го циклу. Це питання має досить суперечливі точки 
зору в науковому світі. Одні дослідники підкреслю-
вали залежність працездатності від фаз МЦ, тоді як 
інші не виявили цього. Ряд фахівців, котрі вивчали 
підготовку жінок у спорті вищих досягнень, встано-
вили, що спортсменки здатні виконувати інтенсивні 
тренувальні і змагальні навантаження на завершаль-
ному етапі в усіх фазах біологічного циклу за умови, 
якщо в підготовчому періоді навчально-тренувальний 
процес будувався з урахуванням біологічних особли-
востей жіночого організму [1; 2; 8; 13]. Ця обставина 
дозволяє строго не регламентувати об'єм й інтенсив-
ності навантаження в різних фазах біологічного ци-
клу спортсменок і особливо на етапі безпосередньої 
підготовки до основних стартів сезону.

Анкетні дані, що стосуються працездатності 
досліджуваних спортсменок у різні фази МЦ, нео-
днозначні, а в деяких випадках навіть суперечливі. 
70 % опитаних спортсменок мають задовільне са-
мопочуття під час МФ, але тільки 40 % спортсме-
нок тренується під час цієї фази без обмежень (це 
спортсменки дорослої вікової групи вищих розря-
дів). При цьому майже 70 % спортсменок беруть 
участь у змаганнях під час менструальної фази: 
одна третина досліджуваних (35 %) робить це за-
ради підтримки команди, інша (35 %) − мотивує ви-
ступ власними амбіціями.

На основі анкетних даних та протоколів змагань 
було встановлено, що 64 % спортсменок, які беруть 
участь в змаганнях під час МФ, показують заплано-
ваний, а в деяких випадках кращий результат. При 
цьому тільки 9 % опитаних спортсменок показали, 
що вживають різні засоби для зміни термінів початку 
менструації, якщо вони збігаються з відповідальними 
змаганнями. Це дозволяє припустити, що спортивна 
працездатність у добре тренованих спортсменок не 
залежить від фаз МЦ, а зриви у виступах на змаганнях 
обумовлені іншими чинниками.

У той же час регулярний МЦ може сприяти пра-
вильному розподілу тренувальних навантажень, а це, 
з одного боку, допомагає досягти високих спортив-
них результатів, а з іншого − зберегти репродуктивне 
здоров’я жінки. Слід завжди пам’ятати, що правильне 
планування навантажень з урахуванням циклічності 
виходу жіночих статевих гормонів допомагає доціль-
но використовувати резервні можливості організму 
спортсменки [8].

Існує дві різноспрямовані думки фахівців та два 
підходи до науково-обґрунтованих технологій трену-
вання жінок [6; 7]. Перша група вчених і практиків 
пропонує враховувати в побудові тренувального мезо-
циклу МЦ жінок. Інша наполягає на тому, що будувати 
тренувальний процес у спортсменок необхідно за об-
разом і подобою спортсменів-чоловіків з урахуванням 
загальних закономірностей спортивного тренування. 
На основі емпіричного досвіду педагоги-практики 
розділили методику тренування жінок на дві групи, 
не маючи при цьому доказових наукових пояснень на 

відмінності в поглядах.
При опитуванні нами тренерів з пауерліфтингу, які 

працюють з жінками, було виявлено, що вони прак-
тично всі виступають за обмеження в тренуваннях і 
навіть за повне припинення спортивної діяльності 
спортсменок у період менструальної фази, допускаю-
чи можливість шкідливої дії спортивних занять на ор-
ганізм жінок у цей період. Але, як встановлено, лише 
80 % опитаних спортсменок інформують тренерів про 
стан свого здоров’я, і тільки 40 % з них в період МФ 
прислухаються до порад тренерів навантажуватися з 
обмеженням.

Підсумовуючи те, що викладене вище, можна 
стверджувати, що заняття пауерліфтингом для жінок 
при правильному режимі, методиці та організації, ре-
гулярному лікарському контролю та самоконтролі не 
представляє небезпеки для здоров’я. Більш того, такі 
заняття сприяють поширенню функціональних мож-
ливостей жіночого організму, підвищенню його стій-
кості до дії різних показників і тим самим зміцненню 
здоров’я жінки. У процесі регулярних занять спор-
том розвивається та закріплюється велика кількість 
пристосувальних реакцій, які підвищують стійкість 
організму до подразників, що пов’язані з фізичним, 
психічним та емоційним напруженням. Виконуючи 
фізичні вправи, жінка створює сприятливі умови для 
нормального природного функціонування всього ор-
ганізму, а не лише м'язів. Більше того, у таких умовах 
організм здібний розкрити більшість свої фізичних 
можливостей. Усі рекорди, визначні досягнення є 
підтвердженням наявності великих резервних мож-
ливостей організму жінки. Контроль за здоров’ям 
спортсменок, забезпечення оздоровчої спрямованос-
ті тренувань на всіх рівнях спортивної майстерності 
є важливим завданням не тільки спортивної медици-
ни, але і тренерів, які працюють з жінками. Це обу-
мовлено величезною цінністю здоров’я для кожної 
людини та соціальною значущістю охорони здоров’я 
спортсменок нашої країни, а також істотною роллю 
здоров’я в спортивному удосконаленні, досягненні 
високої спортивної працездатності та змагальних ре-
зультатів [5].

Висновки.
1. Аналіз науково-літературних джерел вказує на 

недолік робіт науковців України щодо вивчення осо-
бливостей занять жінок пауерліфтингом.

2. У результаті власних досліджень встановлено, 
що фізичні вправи лише тоді мають позитивний вплив 
на жіночий організм, коли їх виконують з урахуван-
ням віку, статі та рухових можливостей спортсмен-
ки. Тренерам та й самим спортсменкам слід завжди 
переосмислювати та вдосконалювати навчально-
тренувальний процес, враховуючи при цьому всі влас-
тивості жіночого організму, перш за все фізіологічні 
та психологічні особливості. 

Подальші дослідження будуть присвячені визна-
ченню фізичних і психологічних особливостей жінок 
та систематизації ґендерних аспектів у пауерліфтингу 
з подальшою розробкою методичних рекомендацій 
тренувального процесу для спортсменок.
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Критерії оцінювання успішності майбутніх вчителів музики з 
дисципліни «Фізичне виховання» у вищих закладах освіти

Дьоміна Ж.Г.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Традиційна програма з фізичного 
виховання не спроможна врахо-
вувати особливості навчання та 
професійної діяльності студентів 
музично-педагогічних спеціальнос-
тей, тим більше що не існує загаль-
ноприйнятої форми і нормативів 
підсумкового оцінювання успіш-
ності студентів вищих закладів 
освіти з даної дисципліни. У статті 
наведено структуру модульної на-
вчальної програми з дисципліни 
«Фізичне виховання» майбутніх 
вчителів музики, а також описано 
критерії діагностики індивідуаль-
них навчальних досягнень студен-
тів – майбутніх вчителів музики за 
бальною системою.

Демина Ж.Г. Критерии оценивания успеш-
ности будущих учителей музыки по дис-
циплине «Физическое воспитание» в выс-
ших учебных заведениях. Традиционная 
программа по физическому воспитанию не в 
состоянии учитывать особенности учебного 
процесса и профессиональной  деятельности 
студентов музыкально-педагогических специ-
альностей, тем более что не существует об-
щепринятой формы и нормативов итогового 
оценивания успеваемости студентов высших 
учебных заведений по данной дисциплине. 
В статье представлена структура модульной 
учебной программы по дисциплине «Физиче-
ское воспитание» будущих учителей музыки, 
а также описываются критерии диагностики 
индивидуальных учебных достижений сту-
дентов – будущих учителей музыки по баль-
ной системе.

Demina Z.G. Criteria of evaluation of 
success of future music masters on 
discipline «Physical education» in 
higher educational establishments. 
Traditional physical education program 
is not able to take into account the pe-
culiarities of training and professional 
activity of students of musical and  ped-
agogical professions, the more there is 
no universally accepted standards of 
form and final evaluation of the success 
of students in higher educational insti-
tutions of this discipline. In the article 
brought a modular curriculum structure 
of the discipline “Physical education” of 
future music teachers, and describes 
criteria for diagnosis of individual aca-
demic achievements of students - of  
future music teachers by point system..

Ключові слова:
модуль, програма, діагностика, 
досягнення, дисципліна, критерії.

модуль, программа, диагностика, достиже-
ния, дисциплина, критерии.

module, program diagnostics, 
achievement, discipline, criteria.

Вступ.1

Програмою з фізичного виховання студентів пе-
редбачаються такі обов’язкові самостійні розділи дис-
ципліни: загальна фізична підготовка, професійно-
прикладна фізична підготовка, теоретичний розділ. 
С.Канішевський, Ю.Човнюк [4] та Ю. Ячнюк [8] зазна-
чають, що відповідно до завдань фізичного виховання 
передбачається опанування студентами теоретичних 
знань, практичних і методичних умінь та навичок, 
професійно-прикладних психофізичних якостей, а та-
кож навичок самостійного оволодіння методами вико-
ристання спеціальних засобів для усунення відхилень 
у стані здоров’я та вдосконалення фізичної підготов-
леності. Насправді практика показує, що організація 
занять з фізичного виховання студентської молоді за 
традиційною схемою хоча й містить усі відповідні 
розділи, проте особливості майбутньої професійної 
діяльності майже не враховуються, а фактично викла-
дання дисципліни зводиться до розвитку загальних 
фізичних якостей відповідно до розділів програми, 
в деяких випадках поєднуючись з елементами теоре-
тичної та методичної підготовки [2]. 

Як стверджує Є. Ільїн [3], музична діяльність ви-
значається високою координаційною складністю і ви-
суває підвищені вимоги до функціонування сенсомо-
торних аналізаторів та якостей моторики людини. За 
М. Бернштейном [1],  вона відноситься до найвищого 
рівня побудови рухів, де формуються дії та навички 
найскладнішої психофізіологічної структури, які ви-
значаються діяльністю функціональних систем. За 
даними дослідників [5; 6], гра на музичному інстру-
менті та диригування зумовлені специфічними вмін-
нями управління рухами у просторі, часі, за ступенем 
зусиль, швидкістю реагування, відчуттям ритму, від-
повідно до поставлених завдань, успішність форму-
вання яких залежить від координаційних здібностей 
людини. Також одними з факторів виконавської надій-
© Дьоміна Ж.Г., 2010

ності є увага [7], здібності довільного розслаблення 
м’язів та збереження стійкої пози [5]. 

 Врахування необхідності вдосконалення вище-
названих здібностей у процесі фізичного виховання 
майбутніх учителів музики, а також формування  в 
них методичних умінь самостійно підбирати і вико-
ристовувати засоби координаційної підготовки для са-
мовдосконалення та застосування в майбутній роботі 
з дітьми зумовлює перегляд змісту даної дисципліни 
для студентів музично-педагогічних спеціальностей.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є висвітлення особливостей 

побудови модульної структури програми з дисци-
пліни «Фізичне виховання» для студентів музично-
педагогічних спеціальностей, включаючи розділи 
методичної та професійно-прикладної підготовки, а 
також визначення рейтингової системи педагогічно-
го контролю успішності засвоєння навчального ма-
теріалу. Зміст розділів програми ми формували та-
ким чином, щоб урахувати мотиваційні прагнення, 
професійно-прикладний характер засобів педагогіч-
ного впливу, не виключаючи при цьому оздоровчу 
спрямованість фізичного виховання. 

Результати дослідження.
Запропонована нами програма з фізичного вихо-

вання майбутніх вчителів музики побудована за мо-
дульною схемою та містить такі розділи: теоретична 
підготовка, методична підготовка, загальна фізична 
підготовка, професійно-прикладна фізична підготов-
ка, які  формують відповідні модулі, а також педаго-
гічний контроль. Усі розділи програми реалізуються 
за допомогою обов’язкових занять у сітці навчального 
розкладу. Особливістю змісту програмного матеріа-
лу на заняттях зі студентами музично-педагогічних 
спеціальностей є спрямування на формування спеці-
альних знань, професійних умінь і навичок та вдо-
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сконалення важливих психофізичних якостей пере-
важно координаційної спрямованості, оскільки гра 
на музичних інструментах та диригування є складно 
координаційною діяльністю, яка висуває підвищені 
вимоги до сенсомоторних аналізаторів та якостей мо-
торики студентів. 

Модуль «Теоретична підготовка» проводиться у 
формі окремих лекцій або окремої частини практич-
ного чи методичного заняття і містить, окрім загаль-
нотеоретичних знань у галузі фізкультури і спорту, 
наступні питання: організаційно-методичні основи 
самостійних занять фізичними вправами з елемен-
тами координаційної підготовки; методика добору і 
використання фізичних вправ координаційної спря-
мованості для попередження втоми, підвищення пра-
цездатності і прискорення її відновлення у трудовій 
діяльності; удосконалення професійно важливих 
координаційних здібностей та окремих характерис-
тик психіки; формування індивідуальної системи 
допоміжних засобів і прийомів розвитку професійно 
важливих координаційних здібностей та психічних 
показників, шляхи підвищення працездатності та 
прискорення її відновлення у майбутній педагогічній 
діяльності. 

Модуль «Методична підготовка» реалізуєть-
ся за допомогою навчально-методичних занять та 
спрямований на формування у студентів навичок 
організаційно-методичної підготовки, на оволодіння 
ними умінь самостійного підбору засобів і методів ко-
ординаційної підготовки, формування навичок скла-
дання комплексів вправ координаційної спрямованос-
ті для самостійного використання у позанавчальний 
час для відновлення працездатності та самовдоскона-
лення відповідно до своєї спеціалізації та індивіду-
альних особливостей, озброєння майбутніх вчителів 
музики методичними підходами щодо підбору спе-
ціальних вправ для використання у майбутній діяль-
ності при роботі з дітьми). При цьому велику увагу 
приділяють формуванню вмінь підбору вправ для 
розвитку конкретних різновидів координаційних зді-
бностей, а також особливостям складанню комплексів 
вправ з урахуванням статево-вікових особливостей та 
спеціалізації. 

Модуль «Загальна фізична підготовка» спрямова-
ний на зміцнення здоров’я, підтримання необхідного 
рівня рухової активності та удосконалення фізичних 
якостей студентів. Він реалізується за допомогою 
практичних занять у сітці навчального розкладу і за-
безпечується традиційними видами спорту з розділів 
програми з фізичного виховання: легкою атлетикою, 
спортивними іграми, гімнастикою, елементами дво-
боїв, плаванням, ритмічною гімнастикою тощо, які 
сприяють розвитку сили, витривалості, гнучкості, 
швидкості та спритності. 

Модуль «Професійно-прикладна фізична підго-
товка» спрямований на формування важливих умінь 
та навичок, удосконалення спеціальних якостей, необ-
хідних для ефективного оволодіння майбутньою про-
фесією. Оскільки координаційні здібності серед усіх 
інших рухових здібностей мають вирішальне значення 
у формуванні професійно важливих умінь та навичок 

майбутніх вчителів музики, то зміст модулю включає 
спеціальну координаційну підготовку, тобто містить 
різноманітні вправи координаційної спрямованості.

Оцінювання індивідуальних навчальних досяг-
нень з дисципліни «Фізичне виховання» студентів 
музично-педагогічних спеціальностей Інституту мис-
тецтв НПУ імені М.П. Драгоманова здійснюється у 
формі диференційованого заліку за рейтинговою сис-
темою шляхом оцінювання  у балах наступних ком-
понентів: рівня спеціальних теоретичних знань рівня 
методичної підготовленості, рівнів загальної фізичної 
та комплексної координаційної підготовленості, а та-
кож відвідуванням навчальних занять. 

При визначенні рейтингової залікової оцінки вра-
ховується відвідуваність студентів на заняттях як фак-
тор активності й систематичності роботи. В окремих 
випадках можливе врахування участі в університет-
ських спортивних змаганнях з видів спорту як додат-
ковий засіб заохочення студентів

Таблиця 1
Критерії оцінювання індивідуальних навчаль-

них досягнень студентів музично-педагогічних 
спеціальностей у дисципліні «Фізичне виховання»

№ 
мо-
ду-
ля

Назва модуля Кількість 
балів

1 Теоретична підготовка 10

2 Методична підготовка 10

3 Загальна фізична підготовка 20

4 Спеціальна координаційна 
підготовка 20

Відвідування занять 40
Участь у спортивних змаган-
нях* 10

Всього 100
* Примітка: участь у загальноуніверситетських спор-

тивних змаганнях передбачає додаткову кількість ба-
лів при можливості підвищення рейтингової оцінки. 

Контроль навчальних досягнень при виконанні за-
вдань модуля теоретичної підготовки організований 
у вигляді тестових завдань, які складаються з питань 
теоретичної підготовки відповідно до року навчання й 
оцінюються максимально у 10 балів. 

В якості контролю успішності засвоєння завдань 
модулю методичної підготовки ми застосовували пе-
ревірку уміння самостійного складання і проведення 
комплексу вправ координаційної підготовки, склад-
ність, спрямованість та призначення яких залежить 
від року підготовки студентів. Максимальна кількість 
балів за виконання завдань цього модулю – 10 (по 5 
балів відповідно за складання і проведення комплексу 
вправ). 

В якості контролю за успішністю модуля загальної 
фізичної підготовки використовували загальноприй-
няті Державні тести і нормативи оцінювання рівня 
фізичної підготовленості студентів вищих навчальних 
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закладів. За відомою системою нарахування балів за 
виконання окремих рухових тестів, деякі з яких (на 
витривалість та прикладні навички) мають подвій-
ний коефіцієнт, студент отримує підсумкову кількісну 
оцінку від 10 до 50 балів, які за шкалою переводяться 
у 20-тибальну систему (табл. 2). 

Оцінювання навчальних досягнень з модуля 
«Професійно-прикладна фізична підготовка» перед-
бачає проведення комплексного контролю показни-
ків спеціальної рухової підготовленості. Це зумовило 
необхідність розроблення нами навчальних норм, які 
використовувалися б викладачами у процесі з фізич-

Таблиця 2
Шкала переведення 50-бальної системи оцінювань у 20-бальну

Сума балів за 
50-бальною шкалою

Рівень 
фізичної підготовленості

Якісна оцінка рівня 
фізичної підготовленості

Сума балів за 20-баль-
ною шкалою

45-50 високий відмінно 18-20

35-44 вищий за середній добре 14-16

25-34 середній задовільно 10-12

15-24 нижчий за середній незадовільно 6-8

10-14 низький погано 5

Таблиця 3
Оціночні норми комплексної спеціальної координаційної підготовленості студентів - майбутніх вчителів 

музики

Вид координаційних 
здібностей Стать

ОЦІНКА, БАЛИ
1 2 3 4

Швидкість простої 
реакції

Ч >0,250 0,250-0,241 0,240-0,221 0,220-0,210 <0,210

Ж >0,280 0,280-0,271 0,270-0,251 0,250-0,240 <0,240

Швидкість складної 
реакції

Ч >0,350 0,350-0,341 0,340-0,321 0,320-0,310 <0,310

Ж >0,380 0,380-0,371 0,370-0,351 0,350-0,340 <0,340

Частота рухів рук
Ч <56 56-60 61-67 68-72 >72

Ж <56 56-58 59-63 64-66 >66

Статична рівновага
Ч <12,0 12,0-12,9 13,0-14,9 15,0-16,0 >16
Ж <13,0 13,0-13,9 14,0-15,9 16,0-17,0 >17

Вестибулярна стійкість
Ч <23,0 23,0-26,0 26,1-30,0 30,1-33,0 >33,0
Ж <24,0 24,0-26,0 26,1-30,0 30,1-32,0 >32,0

Відчуття зусиль
Ч >19 19-16 15,9-12 11,9-9 <9

Ж >18 18-16 15,9-12 11,9-10 <10

Часова орієнтація
Ч >2,6 2,6-2,2 2,1-1,3 1,4-0,8 <0,8

Ж >2 2-1,8 1,7-0,9 0,8-0,6 <0,6

Диференціювання 
відстані

Ч >1,4 1,4-1,21 1,2-0,8 0,79-0,6 <0,6

Ж >1,8 1,8-1,71 1,7-1,3 1,29-1,2 <1,2

Швидкість переробки 
зорової інформації

Ч <1,77 1,77-1,83 1,84-1,94 1,95-2,0 >2,01
Ж <1,82 1,82-1,84 1,85-1,95 1,96-2,0 >1,98

Інтенсивність уваги
Ч <89,1 89,1-91,6 91,7-96,7 96,8-99,2 >99,2
Ж <90,9 90,9-93,3 93,4-96,6 96,7-98,1 >98,1

Сума балів 10-16 17-24 25-32 27-33 33-40
Оцінка в балах 0 - 4 5-8 9-12 13-16 17-20
Рівень координаційної 
підготовленості Низький Нижче се-

реднього Середній Вище серед-
нього Високий
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ного виховання для оцінювання рівня індивідуальних 
досягнень майбутніх вчителів музики з координацій-
ної підготовки. За допомогою низки тестів і методик, 
апробованих у ряді досліджень, які визначають рівні 
прояву конкретних видів координаційних здібнос-
тей та відомої процедури визначення порівняльних 
норм відповідно до статі обчислено показники рівнів 
розвитку конкретних видів координаційних здібнос-
тей та характеристик психіки студентів музично-
педагогічних спеціальностей: швидкостей простої 
й складної сенсомоторних реакцій, частоти (макси-
мального темпу) рухів верхніх кінцівок, статичної 
рівноваги, вестибулярної стійкості, відчуття зусиль, 
часової орієнтації, просторової орієнтації, швидкості 
переробки зорової інформації та інтенсивності уваги 
(табл. 3). Так, швидкість реакцій визначалася часом 
під початку подразнення до появи реакції; частота 
рухів – за допомогою теппінг-тесту за 10 с; статична 
рівновага – за методикою Є. Бондаревського; вестибу-
лярна стійкість – за пробою Яроцького; відчуття зу-
силь – відтворенням величини заданих зусиль на руч-
ному динамометрі; часової орієнтації – відтворенням 
заданих часових інтервалів на секундомері; просторо-
ва орієнтація – відтворенням заданої відстані; швид-
кість переробки зорової інформації та інтенсивність 
уваги – за коректурною пробою Ландольта.

Таким чином студент складає 9 тестів і залежно від 
показників розвитку відповідних видів координацій-
них здібностей та психічних характеристик отримує 
суму балів, що відповідає оцінці від 0 до 20 балів.

Систематичність та активність роботи студентів 
оцінюється максимально в 40 балів за кількістю від-
відувань занять (табл. 4).

Таблиця 4
Шкала оцінювання відвідування занять студентів

% відвідувань від загальної кількості 
занять

Бали

90-100% 40

75-89% 35

50-74% 30

26-49% 20

До 25% 10

Таким чином щосеместру за викладеною техноло-
гією оцінювання рівня індивідуальних навчальних до-
сягнень студенти музично-педагогічних спеціальнос-
тей отримують диференційований залік з дисципліни 
«Фізичне виховання» за 100-бальною системою.

На викладачів кафедр фізичного виховання ви-
щих педагогічних навчальних закладів покладається 
завдання розробки навчальних і робочих програм з 
фізичного виховання студентів музично-педагогічних 
спеціальностей відповідно до статевих та індивіду-
альних особливостей, а також з урахуванням спеціалі-
зації, виходячи з особливостей контингенту студентів, 
матеріально-технічної бази та організації фізичного 
виховання у даному вищому навчальному закладі. 

Висновки
Професійна діяльність майбутніх учителів музики 

вимагає високого розвитку координаційних здібнос-
тей та окремих характеристик психіки, що визнача-
ють їх прояв.

При розробці змісту програми з дисципліни «Фі-
зичне виховання» для студентів музично-педагогічних 
спеціальностей необхідно, окрім цілеспрямованого 
вдосконалення професійно значущих якостей, вклю-
чати методичну підготовку для формування умінь 
самостійного підбору засобів і методів педагогічного 
впливу на вдосконалення спеціальних психофізичних 
якостей у режимі навчального дня, відновлення під 
час відпочинку та в майбутній роботі з учнями.

Розроблені критерії педагогічного контролю 
успішності майбутніх вчителів музики на заняттях з 
фізичного виховання створюють можливість діагнос-
тики індивідуальних навчальних досягнень студентів 
з даної дисципліни за рейтинговою технологією, вра-
ховуючи рівень теоретичних знань, методичної, за-
гальної фізичної, професійно-прикладної підготовки, 
активність та систематичність роботи.

Подальші дослідження планується провести у на-
прямку вивчення проблем підвищення успішності фа-
хової підготовки майбутніх вчителів музики в процесі 
фізичного виховання. 
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Можливість занять спортом студентам 
з гіпотонічними проявами

Десятнікова Н.В., Десятніков Г.О.
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Висвітлюється питання про норма-
тиви артеріального тиску у спортс-
менів і у різних груп населення 
Нормативи з часом змінюються і 
повинні періодично переглядатися. 
Розглядаються можливості занять 
спортом особами з гіпотонічними 
проявами. Дослідженні чинники, 
які характеризують вплив різних 
порогів навантаження на зміни 
артеріального тиску у осіб, які за-
ймаються певним видом спорту в 
залежності від рівня тренованості 
та спортивного стажу. Надається 
практична характеристика про-
яву гіпотонічної хвороби у людей, 
які займаються спортом, і тих, хто 
займається оздоровчою фізичною 
культурою.

Десятникова Н.В., Десятников Г.А. Возмож-
ность занятий спортом студентам с гипо-
тоническими проявлениями. Освещается 
вопрос о нормативах артериального давления 
у спортсменов и у разных групп населения. 
Нормативы со временем изменяются и долж-
ны периодически пересматриваться. Рас-
сматриваются возможности занятий спортом 
лицами с гипотоническими проявлениями. Ис-
следованы факторы, которые характеризуют 
влияние разных порогов нагрузки на измене-
ния артериального давления у лиц, которые 
занимаются определенным видом спорта в за-
висимости от уровня тренированности и спор-
тивного стажа. Представлена практическая 
характеристика проявления гипотонической 
болезни у людей, которые занимаются спор-
том и тех, кто занимается оздоровительной 
физической культурой.

Desatnikоva N.V., Desatnikоv G.A. 
Possibility of employments by 
sport to the students with low blood 
pressure displays. Lights up a ques-
tion about the norms of arteriotony for 
sportsmen and at the different groups 
of population Norms in course of time 
change and must be periodically 
looked over. Possibilities of employ-
ments are examined by sport by per-
sons with low blood pressure displays. 
Influences of different thresholds of 
loading are investigational on chang-
ing of arteriotony for sportsmen with 
the different level of trained and sport-
ing experience. Practical description of 
display of low blood pressure illness is 
given in the groups of sportsmen and 
health physical culture.

Ключові слова:
гіпертензія, артеріальний тиск, 
спортивний стаж, рівень трено-
ваності.

гипертензия, артериальное давление, 
спортивный опыт, уровень тренированнос-
ти.

hypertensia, blood pressure, sport 
experience, level of training.

Вступ. 1

Значення правильної клінічної оцінки змін 
артеріального тиску (АТ) у спортсменів не підлягає 
сумніву. Йдеться не тільки про те, чи можна займатися 
спортом особам із зміненим рівнем АТ, але й про 
виявлення та клінічну оцінку ранніх фаз і стадій гіпер- 
і гіпотонічної хвороби. На жаль, дотепер в спортивно-
медичній практиці ще немає ясності і єдності думок 
з цього питання. Проте очевидно, що кожен випадок 
підвищення і пониження АТ як у спортсменів, так і у 
тих, хто займається оздоровчою фізичною культурою, 
обов’язково вимагає диференціально-діагностичного 
аналізу.

Перш ніж перейти до питань клінічної оцінки 
підвищеного і зниженого АТ у спортсменів, необхідно 
скласти ясне уявлення про загальний рівень АТ у 
осіб, що займаються спортом. Ряд робіт [2, 3], в яких 
досліджено велике число спортсменів, в це питання 
внесена певна ясність. Виявилося, що у 70-80 % 
спортсменів АТ знаходиться в межах норми. Проте 
більш ніж у половини АТ знаходиться на нижній межі 
норми, тобто від 100 до 119 мм рт. ст. для систоли і 
60-69 мм рт. ст. - для діастоли [2, 3].

Таким чином, загальний рівень АТ у спортсменів 
понижений, проте це зниження не виходить за межі 
нормативних показників. Що ж до спортсменів з ве-
личиною АТ вище або нижче за норму, то обидві ці 
групи зустрічаються однаково часто (Матіашвілі Д. 
М., 1991 та ін.), і дещо частіше спортсмени з пони-
женим АТ. За даними різних авторів, відсоток спортс-
менів із зниженим АТ складає від 10 до 19%, тоді як з 
підвищеним - від 9 до 13%.

Необхідно наголосити, що йдеться про серед-
ні значення, отримані при дослідженні АТ у вели-
кої кількості спортсменів без урахування статі, віку, 
спрямованості тренувального процесу і кваліфікації. 
© Десятнікова Н.В., Десятніков Г.О., 2010

Разом з тим, всі ці чинники впливають на рівень АТ 
у спортсменів і повинні враховуватися при аналізі АТ 
диференційовано.

Питання про те, що гіпотензію слід вважати кла-
сичною ознакою високого рівня тренованості спортс-
мена, повинно бути переглянутим перш за все тому, 
що гіпотензія спостерігається всього у 10-19 % спортс-
менів. Уявлення про спортивну гіпотензію створилося 
тому, що заняття спортом, так само як і фізична праця, 
якщо вони не надмірні, сприяють пониженню АТ, що 
не виходить за межі норми.

Оскільки гіпотензія у спортсменів зазвичай розці-
нювалася як ознака тренованості, вона не привертала 
уваги лікарів, тому дуже мало враховувалася можли-
вість існування патологічних форм гіпотензії.

Число спортсменів з ізольованим зниженням сис-
толи АТ складає від 22 % до 6,9 %, із зниженням тіль-
ки діастоли - від 4,3 % до 6,1 % і з одночасним зни-
женням як систоли, так і діастоли - від 1,5% до 3,5%. 
Спортсмени з одноразовим зниженням АТ складають 
76,2 % від усіх спортсменів з гіпотонією, з багатократ-
но - 19,9% і з постійно пониженим АТ - 3,9 %.

У даній роботі ми не маємо можливості дати де-
тальний аналіз існуючих уявлень про гіпотонічні 
стани взагалі і у спортсменів зокрема. Ці питання де-
тально висловлені в монографії Н. С. Молчанова «Гі-
потонічні стани» (1992) і А. Г. Дембо і М. Я. Льовіна 
«Гіпотонічні стани у спортсменів» (1999).

Слід тільки вказати, що як етіологія, так і патоге-
нез гіпотензії у спортсменів не відрізняються від та-
ких осіб, що не займаються спортом. В основі їх ле-
жать ті ж чинники. 

Разом з тим систематичні заняття фізичними впра-
вами визначають деякі особливості виникнення і пе-
ребігу гіпотонічних станів у спортсменів.

У даний час доведено, що група спортсменів з 
гіпотонією неоднорідна і разом з фізіологічною гі-
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потензією в ній зустрічаються її патологічні форми 
(Коваленко В. Н., 1999, 1995; Дембо А. Р., 1996; Куко-
льовський Р. М., 1995; Льовін М. Я., 1997; Дембо А. Р., 
Льовін М. Я., 1999 та ін.).

Враховуючи, що у спортсменів в значній більшості 
випадків АТ знаходиться на нижній межі норми, слід 
звертати увагу і на показники АТ, що знаходяться на 
верхній межі норми [1, 4,5].

У нашій країні систематично проводяться вимірю-
вання АТ у різних груп населення для раннього ви-
явлення змін АТ, а також вивчення впливу на його рі-
вень зовнішніх чинників (характеру праці, статі, віку і 
т. д.), проте серед спортсменів такі масові дослідження 
проводилися мало. Одержані різними авторами вели-
чини АТ у спортсменів носять випадковий характер, 
що пояснюється, на наш погляд, наступними трьома 
обставинами. По-перше, в більшості випадків обсте-
жувалася невелика кількість осіб – це визначало не-
достатню достовірність одержаних даних. По-друге, 
обстежені групи спортсменів далеко не завжди були 
однорідні, недостатнім був облік спортивної спеціа-
лізації, тренувального періоду і т. д. Разом з тим відо-
мо, що ці, як і інші, чинники (особливо спрямованість 
тренувального процесу) істотно впливають на рівень 
АТ. І, по-третє, різні автори використовували різні 
критерії оцінки нормального АТ. Вагоме значення має 
і методика його визначення.

Питання про нормативи АТ дотепер не може вва-
жатися остаточно вирішеним, тим паче, що з часом ці 
нормативи можуть змінюватися і повинні періодично 
переглядатися. У даний час в нашій країні переважна 
більшість авторів вважає нормальними наступні вели-
чини АТ: систола – 100-129 мм рт. ст., діастола - 60-89 
мм рт. ст.

Робота виконана за планом НДР Кременчуцького 
державного політехнічного університету імені Ми-
хайла Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – довести, що існують певні 

аспекти, які дозволяють особам з відхиленням у по-
казниках артеріального тиску займатися спортом. 

Об'єктом дослідження є реабілітація хворих сту-
дентів на гіпотонічну хворобу. 

Предметом дослідження - чинники, які характери-
зують вплив різних порогів навантаження на зміни АТ 
у осіб, які займаються певним видом спорту.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати наукову та медичну літературу з 

обраного питання.
2. Зробити клініко-статистичний аналіз з метою 

прояву первинних і вторинних ознак, що характери-
зують здатність організму до занять спортом осіб, які 
страждають гіпотонічної хворобою.

3. Дати практичну характеристику прояву гіпото-
нічної хвороби у людей, які займаються спортом, і тих, 
хто займається оздоровчою фізичною культурою.

Результати дослідження. 
У відповідності до мети роботи було проведено 

дослідження на предмет можливості займатися спор-
том особам з гіпотонічними проявами.

У дослідженні прийняли участь 2 групи спортс-
менів: експериментальна – до складу якої входили 
спортсмени з пониженим АТ і контрольна — до скла-
ду якої входили спортсмени без особливих зрушень у 
показниках АТ. Вікова градація досліджуваних коли-
валася у межах 18 - 21 років. За статтю переважав жі-
ночий контингент. Представники експериментальної 
групи переважно були спортсменами І розряду. За-
гальний стаж тренування коливався від 5 до 8 років.

Представники контрольної групи - більшою мірою 
спортсмени масових розрядів, їх стаж тренування 4 - 
6 років.

У процесі першого констатуючого експеримен-
ту проведено порівняльний аналіз спортсменів обох 
груп з метою прослідкувати за результатами спортив-
них показників.

Порівняльний клініко-статистичний аналіз групи 
спортсменів різних спортивних спеціалізацій із зни-
женим АТ і повністю аналогічної (за статтю, віком, 
спортивною спеціалізацією, спортивною майстерніс-
тю і т. д.) групи спортсменів з нормальними величи-
нами АТ (17 чоловік в кожній групі), показав, що ці 
групи багато в чому відмінні одна від одної (табл. 1).

Якщо припустити, що гіпотензія у спортсменів за-
вжди є проявом високої тренованості, то при порів-
нянні цих двох груп слід було б чекати, що за станом 
здоров'я і рядом інших ознак показники представни-
ків першої групи будуть більш повноцінними, ніж 
другої. Проте виявилося, що спортсмени з гіпотензі-
єю у багато разів частіше пред'являють різні скарги і 
хворіють на так звані простудні захворювання, серед 
них втричі більше осіб з осередками хронічної інфек-
ції, вони частіше бувають в стані перетренованості і 
т.д. Крім того, з'ясувалося, що спортивні результати у 
спортсменів з гіпотеззією поліпшуються повільніше, 
ніж у спортсменів з нормальним АТ, реакція серцево-

Таблиця 1
Розподіл спортсменів з пониженим АТ за формами гіпотензії і в залежності від спортивної кваліфікації

Спортивна
кваліфікація

Фізіологічна
гіпотензія 

високої
тренованості

Вторинна гіпотензія
як наслідок

Нейроциркуляторна 
дистонія по

гіпотонічному типуінфекції перевтома

І розряд
Масові розряди

28.7
18.5

31.4
27.7

32.8
41.5

7.1
12.3

Всього: 32.3 30.8 29.7 7.7
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судинної системи на фізичне навантаження гірша. На 
ЕКГ спортсменів з гіпотензією частіше визначаються 
зміни, що дозволяють припустити наявність ДМФП, 
негативні зміни після навантаження і різні порушення 
ритму.

Таким чином, клініко-статистичний аналіз показав, 
що стан здоров'я у групи спортсменів ЕГ з гіпотензією 
істотно гірше, ніж у групи спортсменів з нормальним 
АТ (КГ). Оскільки їх відрізняє тільки рівень АТ, ці клі-
нічні відмінності слід пояснювати його впливом.

На підставі цих даних може створитися враження, 
що гіпотензія у спортсменів завжди є патологічним 
проявом. Проте цьому суперечить те, що гіпотензія 
частіше зустрічається у спортсменів з високою спор-
тивною майстерністю, з великим спортивним стажем, 
в основному тренувальному періоді і на неї впливає 
спрямованість тренувального процесу.

Обговорення результатів дослідження. 
Аналіз літературних даних і проведене нами клі-

нічне обстеження числа спортсменів з гіпотензією до-
зволяють стверджувати, що серед спортсменів зустрі-
чається як фізіологічна гіпотензія, що є показником 
стану високої тренованості, так і гіпотонічна хвороба 
і вторинна гіпотензія, яка може або бути наслідком на-
явності осередків інфекції, або виникати в результаті 
перевтоми. У невеликому числі випадків у спортсме-
нів має місце постійна гіпотензія, що не залежить від 
стану тренованості і тренувального періоду і носить 
фізіологічний характер (фізіологічна гіпотензія). Фізі-
ологічна гіпотензія як показник високої тренованості 
спортсмена має скороминущий характер і з'являється 
тільки в стані спортивної форми, в основному трену-
вальному періоді. З погіршенням стану тренованості 
АТ у цих спортсменів в більшості випадків підвищу-
ється і встановлюється на нижній межі норми.

Таким чином, у спортсменів зустрічається своєрід-
ний вид фізіологічної гіпотензії, який названий гіпо-
тензією високої тренованості (Дембо А. Р., Льовін М. 
Я., 1999). Тому в загальноприйнятій класифікації гі-
потензії Н. С. Молчанова фізіологічну гіпотензію слід 
розділити на два види: постійну, властиву даній особі, 
і скороминущу гіпотензію спортсмена як показник ви-
сокої тренованості.

Питання про правильну клінічну оцінку гіпотензії 
у спортсменів має не тільки теоретичне, але й прак-
тичне значення, оскільки залежно від її генезису лікар 
повинен вирішувати питання про подальшу спортив-
ну діяльність. Проте нерідко клінічне обстеження на-
трапляє на цілий ряд труднощів при диференціальній 
діагностиці різних форм гіпотонічних станів у спортс-
менів. Все ж таки ретельно зібраний як медичний, так 
і спортивний анамнез і детальне клінічне обстежен-
ня з аналізом характеру скарг, виявленням осередків 
інфекції дозволяють провести диференціальну діа-
гностику між чотирма основними формами гіпотен-
зії у спортсменів (Дембо А. Р., Льовін М. Я., 1999). 
Величезне значення в диференціальній діагностиці 
різних форм гіпотонії має комплекс спеціальних 
функціональних проб.

Посилаючись на біомеханічні характеристики 
фізичних вправ з відповідним їх впливом на підвищення 
та зниження АТ, була розроблена комплексна методика 
лікувальної фізичної культури для представників ЕГ, 
яку застосовано у проміж тренувального процесу з 
метою діагностування різноманітних форм гіпотонії.

Висновки. 
Враховуючи вище викладене слід визнати, що 

фізіологічна гіпотензія не є перешкодою до занять 
спортом. При гіпотензії, що виникає при перевтомі, 
потрібен відповідний відпочинок, після якого заняття 
спортом можуть бути відновлені. Ліквідація осередків 
інфекції у випадках, де вони є причиною гіпотензії, 
і як наслідок нормалізація АТ у гіпотоніків, роблять 
цих людей здоровими. 

Що ж до хворих на гіпотонічну хворобу, то вони 
можуть займатися спортом тільки під ретельним лі-
карським спостереженням, їм слід постійно рекомен-
дувати заняття оздоровчою фізичною культурою.

На підставі цих даних може створитися враження, 
що гіпотензія у спортсменів завжди є патологічним 
проявом. Проте цьому суперечить те, що гіпотензія 
частіше зустрічається у спортсменів з високою спор-
тивною майстерністю, з великим спортивним стажем, 
в основному тренувальному періоді і на неї впливає 
спрямованість тренувального процесу.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку інших проблем при заняттях спортом сту-
дентам з гіпотонічними проявами.
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Особливості прояву якостей особистості 
у гандболістів різної статі

Дядечко І. Є.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Досліджувались особливості про-
яву якостей особистості чоловіків 
та жінок у гандбольних командах. 
Встановлено, що одні й ті ж умо-
ви тренування викликають різний 
ступінь прояву якостей особистості 
у чоловіків і жінок. Виявлено, що у 
гандболісток превалюють такі якос-
ті особистості як емоційно-почуттєві 
реакції, артистичність, зміни на-
строю, вередливість та ін. Водночас 
специфіка гри у гандбол формує у 
жінок «чоловічі» якості особистості, 
без яких неможлива успішність у грі. 
До цих якостей належать наступні: 
зібраність, впертість, напористість, 
схильність до ризику та ін. Трене-
рам рекомендується виявляти і вра-
ховувати якості особистості гравців, 
особливо в умовах змагань.

Дядечко И.Е. Особенности проявления 
качеств личности у гандболистов раз-
ного пола. Исследовались особенности 
проявления качеств личности мужчин и 
женщин в гандбольных командах. Установ-
лено, что одни и те же условия тренировок 
вызывают разный уровень проявления 
качеств личности у мужчин и женщин. Вы-
явлено, что у гандболисток превалируют 
такие качества личности как эмоционально-
чувственные реакции, артистичность, пе-
ремены настроения, вредность и др. В то 
же время специфика игры в гандбол фор-
мирует «мужские» качества личности, без 
которых невозможна успешность в игре. К 
этим качествам принадлежат следующие: 
собранность, упертость, напористость, 
склонность к риску и др. Тренерам реко-
мендуется выявлять и учитывать качества 
личности игроков, особенно в условиях со-
ревнований.

Dyadechko I.E. Features manifesta-
tions of personality traits in male 
handball players of different sexes. 
We studied the peculiarities of person-
ality traits of men and women volleyball 
teams. Established that the same train-
ing conditions cause different levels of 
manifestation of personality traits in men 
and women. Revealed that the handball 
players dominate personality traits such 
as emotional and sensory reactions, art-
istry, mood changes, and other harmful. 
At the same time, specific games in the 
handball forms “masculine” personality 
traits, which were essential to success in 
the game. These qualities are as follows: 
composure, obstinacy, aggressiveness, 
propensity to take risks, etc. Coaches 
are encouraged to identify and take into 
account the quality of individual players, 
especially in the competitions. 

Ключові слова:
гандбол, якості особистості, ген-
дерні відмінності, умови успішнос-
ті у грі.

гандбол, качества личности, гендерные 
отличия, условия успешности в игре.

handball, personality traits, gender 
differences, the conditions of success in 
the game.

Вступ1

Наукові дослідження і практика сучасного спорту 
до актуальних проблем відносять проблему підготов-
ки спортсменів на основі засобів і методів адекватних 
стану їх фізичної і тактико-технічної підготовленості.

Необхідно також підкреслити, що у результатах до-
сліджень проблем підготовки спортсменів за головне 
вважається врахування особливостей їх тренувальної 
і змагальної діяльності, віку, кваліфікації, аналізу так-
тики і техніки їх спортивної підготовки. В значно мен-
шій мірі звертається увага на статеві, індивідуальні та 
психологічні особливості спортсменів. Хоча відомо, 
що при однаковому рівні підготовленості вирішальне 
значення завжди мають індивідуально-психологічні 
якості спортсмена. Таким чином, можна відмітити, 
що багато фахівців підкреслюють суттєве значення 
врахування у багаторічній спортивній підготовці саме 
індивідуальних і психологічних чинників, як її скла-
дових і детермінантів успішності у змаганнях.

Крім того, відомо, що тренувальні навантаження 
однієї інтенсивності особливо у ігрових видах спор-
ту, по-різному діють на осіб різної статі. Більш того, 
нервово-психічні напруження, які виникають на тре-
нуваннях і до максимуму загострюються під час зма-
гань викликають різні за рівнем прояву психічні стани 
у чоловіків та жінок.

Отже врахування гендерних особливостей у спор-
тивній підготовці є одним із факторів підйому її 
ефективності при забезпеченні розрахунку тренерів 
на індивідуально-психологічні, особистісні якості 
спортсменів, з якими він працює. 

Аналіз літературних джерел з проблеми спортив-
ної підготовки свідчить, що автори підкреслюють до-
цільність використання у цьому процесі, перш за все, 
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тренувальних (фізичних) навантажень адекватних 
рівню кваліфікації та підготовленості спортсменів 
[6]. Безумовно, важливе значення у досягненні по-
зитивних результатів на цьому шляху має врахування 
специфіки впливу на спортсменів конкретного виду 
спорту [1].

Велика кількість досліджень присвячена аналі-
зу спортивної техніки [5, 8]. Що стосується ігрових 
видів спорту і, зокрема, гандболу, то і тут найбільша 
кількість досліджень вміщує матеріали стосовно за-
собів активізації швидкісно-силової підготовки [1], 
фізичної підготовки спортсменів [3]. Існують роботи, 
в яких здійснений аналіз гри у гандбол спортсменів з 
різним ігровим амплуа [4] та різної кваліфікації [8].

На жаль, досліджень, в яких мова йде про психо-
логічні аспекти аналізу навчально-тренувального про-
цесу у гандболістів мало. Так, у роботі Н. Н. Горячевої 
розроблені принципи активізації вольової підготовле-
ності гандболістів [2]. Дослідженнями Н. Л. Іонової 
виявлені індивідуально-психологічні показники вра-
таря у гандболі [3]. Існує також дисертаційне дослі-
дження, у якому результативність діяльності гандбо-
лістів різного ігрового амплуа розглядають залежно 
від якостей їх особистості [7].

Отже проблема впливу якостей особистості на 
успішність тренувальної і змагальної діяльності ганд-
болістів тільки починає вирішуватись.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Виявити рівень прояву якостей особистості у під-

готовчому періоді у гандболістів чоловічих і жіночих 
команд.

Результати дослідження.
Дослідження проведено за участю збірних команд 
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України з гандболу. Всі учасники мали спортивну ква-
ліфікацію кандидатів у майстри спорту. Для участі у 
дослідженні біло сформовано дві групи гравців по 16 
учасників в кожній. Перша група – це чоловіки віком 
16-19 років. Друга група – жінки того ж віку що й чо-
ловіки.

З метою виявлення рівня прояву якостей особис-
тості в процесі тренувань у досліджуваних спортсме-
нів за допомогою опитувальника Р. Б. Кеттелла діа-
гностувались якості особистості [9].

Отримані кількісні дані оброблялись методами ма-
тематичної статистики [10].

Результати аналізу одержаних даних свідчать, що 
у однакових умовах тренувань у чоловіків і жінок сту-
пінь прояву якостей особистості значно відрізняється 
(див. таблицю 1).

Таблиця 1
Рівень прояву якостей особистості у гандболістів 

різної статі (у стенах)

Фактори 
16 PF

Чоловіки 
(n=16)

Жінки 
(n=16)

Рівень 
ймовірності
t p 

A 5,44±0,3 6,88±0,6 2,14 <0,05
B 6,13±0,03 6,02±0,03 2,61 <0,05
C 7,04±0,9 3,51±0,7 3,09 <0,01
E 6,27±0,1 6,58±0,1 2,71 <0,05
F 5,84±0,2 5,21±0,1 2,86 <0,05
G 5,97±0,4 5,03±0,1 2,29 <0,05
H 6,17±0,1 6,58±0,2 2,92 <0,05
I 6,78±0,7 8,33±0,9 2,14 <0,05
L 5,07±0,2 4,56±0,2 2,31 <0,05
M 5,15±0,3 6,08±0,3 1,86 >0,05
N 5,03±0,7 7,56±0,9 2,21 <0,05
O 5,86±0,3 7,38±0,6 2,26 <0,05
Q1 5,77±0,6 5,03±0,3 2,64 <0,05
Q2 6,77±0,01 6,73±0,01 1,81 >0,05
Q3 7,02±0,3 7,88±0,3 2,04 >0,05
Q4 5,81±0,2 6,37±0,2 2,54 <0,05

Так, за даними фактора А, у чоловіків ми отримали 
5,44 стенів, а у жінок – 6,88 стенів. Це означає, що за 
сумарними показниками гандболістки мають значно 
вищий рівень прояву таких якостей особистості як до-
бродушність, відкритість, м’якосердя, товариськість. 
Різниця у 1,44 стена дає право підкреслити, що жінки 
у своїй спортивній діяльності мають більший ступінь 
товариськості, довірливості і природності.

Стосовно фактора В, у жіночій групі отримано на 
0,11 стенів менше, ніж у чоловіків. Цей факт мож-
на трактувати як наявність незначного відрізнення у 
прояві таких якостей як зібраність, кмітливість, аб-
страктність мислення. Ймовірно, чоловіки у своїй 
діяльності швидше засвоюють рухові вправи і дещо 
швидше інтелектуально адаптуються.

Особливо значні розходження в оцінках отримані 
за фактором С, який дозволяє діагностувати емоційну 
стійкість. Як слідує з даних таблиці 1, у чоловіків за 
цим фактором більше на 3,53 стена. Це майже наполо-
вину більше, ніж у жінок. За уявою автора методики, 
низькі оцінки за цим фактором слід розуміти як на-
явність у особи емоційної нестійкості, перемінливості 
в інтересах і відношеннях, безпокійності, іпохондрії. 
Суб’єкти з такими оцінками завжди знаходяться під 

впливом почуттів, емоцій, часто з психічними розла-
дами. Безумовно, врахування тренерами цих особли-
востей жіночої психіки має бути обов’язковим, якщо 
вони хочуть досягти максимально можливої реалізації 
здібностей жінок до гри у гандбол.

За фактором Е одержані незначні відмінності у по-
рівнюваних групах спортсменів. Хоча цікаво відміти-
ти, що у жінок отримано всього на 0,3 стена більше, 
ніж у чоловіків.  Але збільшення оцінок за цим факто-
ром означає бажання особи до домінантної поведінки 
з рисами самовпевненості, напористості, впертості, 
конфліктності аж до агресивності. Ймовірно, постій-
на боротьба за м’яч, яка супроводжує спортивну ді-
яльність гандболісток, бажання ним володіти, напо-
ристість у його завоюванні, відсутність поступливості 
і заміна її впертістю, обумовлюють збільшення рівня 
прояву згаданих якостей особистості жінок.

Оцінки, що одержані після підрахунків за фак-
тором F теж свідчать про незначні розходження у їх 
кількісному вираженні. У чоловіків виявлено на 0,63 
стена більше порівняно з жінками. Збільшення оці-
нок означає прояв життєрадісності, недбайливості, 
імпульсивності, енергійності. Хоча в жіночій групі ці 
якості проявлялись теж достатньою мірою.

Більш суттєві відмінності отримані за фактором 
G. Установлено, що у чоловіків, порівняно з жінками, 
оцінки більше на 0,94 стена. Значне зменшення оцінок 
за фактором G трактується як наявність у даних осіб 
схильності до почуттів, непостійності, перемінливос-
ті, гнучкості, потурання своїм бажанням. Це теж один 
із фактів, який свідчить про необхідність для тренерів 
врахування названих особливостей жіночої психології 
в складних умовах тренувань і, безумовно, змагань.

Аналіз результатів одержаних за фактором Н, пере-
конує у збільшенні оцінок у жіночій групі, порівняно з 
чоловічою, на 0,41 стена. Специфіка спортивної діяль-
ності завжди мала суттєвий вплив на індивідуально-
психологічні чинники. Збільшення оцінок у жінок-
гандболісток означає, що у них під дією багаторічних 
тренувань сформувались такі якості особистості як 
товариськість, імпульсивність, активність, схильність 
до ризику, авантюризм.

За фактором І у жіночій групі отримано на 1,55 
стена більше, ніж у чоловіків. У осіб, які мають низь-
кі оцінки за цим фактором превалюють такі якості 
особистості як суєтність, очікування співчуття і уваги 
від оточуючих, мінливість, нещирість, артистичність; 
такі особи схильні до емпатії і романтизму, діють за 
інтуїцією.

Результати за фактором L в обох групах дослідже-
них спортсменів відрізняються, але незначною мі-
рою: у чоловіків більше на 0,51 стена. На відміну від 
жінок-гандболісток у чоловіків більше проявляються 
підозрілість, дратівливість, егоцентричність.

За фактором М отримані недостовірні дані, але 
можна констатувати тенденцію до більшого ступеня 
прояву у жінок мрійливості, розсіяності, неврівнова-
женості, вередливості.

Суттєві відмінності отримані в оцінках жіночих і 
чоловічих команд за фактором N: у перших на 2,53 
стена більше, ніж у других. Значне зростання резуль-
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татів за цим фактором означає, що у даних осіб до-
сить високий ступінь прояву проникливості, хитрості, 
удаваності. На відміну від них, чоловіки більше про-
являли природність, безпосередність, прямоту, щиро-
сердечність.

Результати, які одержані за фактором О теж пере-
конують у великій різниці між оцінками жіночих і чо-
ловічих груп. Так, у останніх виявлено на 1,52 стена 
менше, ніж у жінок. А значить чоловіки-гандболісти, 
порівняно з жінками, більш самовпевнені, безпечні, 
самонадійні, бездумні, сміливі, холоднокровні.

Водночас для осіб з високими оцінками харак-
терними є такі якості як страх, тривога, передчуття, 
невпевненість у собі, депресивність, підвладність на-
строю, плаксивість, що і отримано у жіночій групі.

Фактор Q1 дозволяє вимірювати рівень консер-
ватизму. У нашому дослідженні встановлено, що у 
чоловічої групи цей показник на 0,74 стена більше 
порівняно з жіночою. А це означає, що ці суб’єкти є 
експериментаторами, вільнодумцями, критично на-
лаштованими, з аналітичним мисленням і доброю ін-
формованістю. 

За факторами Q2 та Q3 отримані недостовірні дані. 
Хоча за другим у жінок на 0,86 стена більше, ніж у 
чоловіків. Це може трактуватись як тенденція до зна-
чного зростання зарозумілості, самолюбства і само-
впевненості. Безумовно, це якості не з кращих для 
пошуку взаємопорозуміння у команді гравців і, при-
родно, що тренеру вкрай необхідно знаходити шляхи 
для «обходження гострих кутів» при спілкування з та-
кими гандболістками.

 Вельми суттєвим і одночасно цікавим є підняття 
оцінок у жіночій групі за фактором Q4. Виявляється, 
порівняно з чоловіками, їх оцінки превалюють на 0,56 
стена. Знову ми схильні думати, що специфіка гри у 
гандбол формує у жінок необхідні, а, можливо, і неза-
мінні для цієї діяльності якості особистості. У жінок-
гандболісток на високому рівні проявляються такі 
якості особистості як енергійність, зібраність, підви-
щена мотивація, збудливість. Вони продовжують бути 
психофізіологічно активними, не дивлячись на втому, 
дратівливість і наявність емоційних спалахів.

Висновки
Необхідною умовою ефективності праці тренера з 1. 
гандболу є активізація спостережливості за рисами 
характеру і поведінкою гравців. Значно більше у цьо-
му процесі може дати підвищення інформованості і 
вміння користуватись психологічними методиками 
для визначення якостей особистості гравців.
Встановлено, що одні й ті ж умови тренувань ганд-2. 
болістів викликають різний ступінь прояву якостей 
особистості у жінок і чоловіків. Тобто існують ген-
дерні відмінності у реакціях психологічної сфери 
спортсменів, які необхідно враховувати тренерам. 
Показано, що для гандболісток більш характерни-
ми є емоційно-почуттєві реакції, зміна настрою, ар-
тистичність, потурання своїм бажанням, очікування 
співчуття і уваги від оточуючих, вередливість, роз-
сіяність.

Врахування цих проявів у якостях жіночого харак-
теру важливе для тренера, особливо в конфліктних си-

туаціях або в екстремальних умовах змагань.
Багаторічні тренування та участь в іграх різного 3. 
масштабу приводять до «професійної» деформа-
ції жінок-гандболістів: поряд з відміченими вище 
«жіночими якостями особистості, специфіка гри у 
гандбол, перебування на гребні постійної боротьби 
за м’яч, формує у жінок «чоловічі» якості особис-
тості. Це якості, які можна назвати необхідними, а 
може і незамінними для успішної гри у гандбол. До 
останніх належать наступні: зібраність, впертість, 
напористість, імпульсивність, авантюризм, схиль-
ність до ризику, домінантність.

Перспективою подальших досліджень має бути 
пошук шляхів психологічної корекції у гандболістів 
небажаних якостей особистості, зниження ступе-
ня прояву дратівливості, депресії, конфліктності та 
агресивності.
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Здоров’язбережувальні технології у 
контексті педагогічних досліджень

Єфімова В.М.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Анотації:
Аналіз уявлень щодо поняття 
„здоров’язбережувальні техно-
логії” у системі освіти свідчить 
про необхідність вичленення 
здоров’язбережувальних освітніх 
технологій з гігієнічного, медичного 
і реабілітаційного контекстів, і удо-
сконалення педагогічного напо-
внення даного поняття. Згідно до 
контексту педагогічних досліджень 
поняття „здоров’язбережувальні 
технології” може розглядатись 
як частина педагогічної науки, як 
спосіб організації, модель учбо-
вого процесу, як інструментарій 
освітнього процесу, повинний за-
безпечити ефективність і результа-
тивність навчання разом із збере-
женням здоров’я учнів. 

Ефимова В.М. Здоровьесберегающие 
технологии в контексте педагогических 
исследований. Анализ представлений 
о понятии „здоровьесберегающие тех-
нологии” в системе образования свиде-
тельствует о необходимости вычленения 
здоровьесберегающих образовательных 
технологий из гигиенического, медицин-
ского и реабилитационного контекстов и 
совершенствования педагогического на-
полнения данного понятия. В контексте 
педагогических исследований понятие 
„здоровьесберегающие технологии” может 
рассматриваться как часть педагогической 
науки, как способ организации, модель про-
цесса образования, как инструментарий 
процесса образования, который должен 
обеспечить эффективность и результатив-
ность обучения вместе с сохранением здо-
ровья учеников.

Yefimova V.M. Health protecting tech-
nologies in the context of pedagogic 
investigations. The analysis of concept 
“health protecting technologies” is present-
ed in the system of education. An analysis 
is shown by the necessity of selection of 
health protecting of educational technolo-
gies from hygienical, medical and rehabili-
tation contexts. Perfection of the pedagog-
ical filling of this concept is also required. 
A problem is considered in the context of 
pedagogical researches. A concept “health 
protecting technologies” can be examined 
as part of pedagogical science. Also as a 
method of organization, models of process 
of education, tool of process of education. 
It must provide efficiency and teaching ef-
fectiveness. Also together and maintain-
ance of health of students.

Ключові слова:
здоров’язбережувальні техно-
логії, педагогічні технології, 
здоров’язбереження, педагогічні 
дослідження.

здоровьесберегающие технологии, педа-
гогические технологии, здоровьесбере-
жение, педагогические исследования.

health protecting technologies, education 
technologies, health protection, pedagogic 
investigations.

 

Вступ. 1

Останніми роками поняття „здоров’язбережувальні 
технології” часто зустрічається в педагогічній літе-
ратурі у самих різних контекстах. Причини цього 
різноманітні: стурбованість суспільства проблемами 
збереження здоров’я учнів у процесі навчання, зна-
чне зростання інформаційних навантажень, сучасні 
вимоги до якості освіти і т.п. Певною мірою розвиток 
здоров’язбережувальних технологій пов’язане з гума-
нізацією учбово-виховного процесу, зміною педаго-
гічної парадигми, спробами педагогічної науки сфор-
мувати адекватну відповідь на виклики сучасності. 

Більшість вчених і практиків (В.Р.Кучма, 
А.М.Мітяєва, М.К.Смірнов, М.І.Степанова, 
Л.Ф.Тіхомірова) визначають використання здоров’я-
збережувальних технологій як головний напрям ви-
рішення проблем збереження та зміцнення здоров’я 
школярів у сучасних умовах освітнього просто-
ру. Проте відсутність єдиного підходу до поняття 
„здоров’язбережувальні технології”, дуже вільне його 
тлумачення, недостатнє теоретичне і методичне об-
ґрунтування даного поняття викликає значні складно-
щі в реалізації принципів здоров’язбереження у прак-
тиці навчання і виховання, зокрема, у професійній 
підготовці майбутніх учителів. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: аналіз уявлень щодо поняття 

„здоров’язбережувальні технології” у системі освіти.
Результати дослідження. 
Поняття „здоров’язбережувальні технології” 

з’явилося у педагогіці в останні декілька років і стає 
все більш популярним, широко використовується у 
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дисертаційних дослідженнях, учбових і методичних 
посібниках. У пошукових системах пропонується 
понад чотирьохсот тисяч джерел на ключове слово 
„здоров’язбережувальні технології”. В Україні і Росії 
кількість захищених дисертацій і надрукованих праць 
щодо здоров’язбережувальних технологій перевищи-
ла декілька тисяч найменувань. Проте уважне вивчен-
ня джерел виявляє широкий діапазон підходів до ро-
зуміння поняття „здоров’язбережувальні технології” і 
ще більш широке наповнення змісту даного поняття 
конкретними практичними діями. Певною мірою тер-
мін став „модним”, поняття „здоров’язбережувальні 
технології” використовують як синоніми валеоло-
гічної освіти, формування здорового способу життя, 
культури здоров’я, як розрізнені медичні або гігіє-
нічні засоби, як фізкультурно-оздоровчі технології; 
у деяких прикладних дослідженнях цей термін асо-
ціюється із збереженням здоров’я школярів у цілому, 
з педагогічним супроводом первинної профілактики, 
загартуванням і окремими медичними технологіями 
оздоровлення та інше. Відсутність достатньо одно-
значного тлумачення поняття „здоров’язбережувальні 
технології” у педагогічному контексті не дозволяє за-
безпечити адекватну підготовку майбутніх учителів 
до використання здоров’язбережувальних технологій 
у професійній діяльності.

У деякій мірі на трактування дефініції 
„здоров’язбережувальна технологія” певний відбиток 
накладає існуюча невизначеність поняття „педагогіч-
на технологія”. У зарубіжній і вітчизняній науковій 
літературі на сьогодні існує понад триста визначень 
поняття „педагогічна технологія”. О.О.Факторовіч ви-
діляє декілька підходів до визначення даного поняття, 
у рамках яких розглядає поняття з точки зору науко-
відповідного тлумачення, як організаційну концеп-
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цію та інструментальний підхід до навчання. Автор 
тлумачить поняття „педагогічна технологія” як час-
тину педагогічної науки, яка вивчає і розробляє цілі, 
зміст і методи навчання (Г.К.Сєлєвко, Н.Є.Щуркова 
і ін.); як спосіб організації, модель учбового проце-
су, яка гарантує отримання запланованого резуль-
тату (І.П.Волков, В.М.Монахов, П.І.Самойлєнко, 
О.В.Сергєєв, М.Чошанов і ін.); як інструментарій 
освітнього процесу, як система вказівок, які повинні 
забезпечити ефективність і результативність навчан-
ня (В.П.Беспалько, Б.Т.Ліхачев, В.М.Шепель і ін.) [17, 
с.20]. Згідно з запропонованим підходом до тлумачен-
ня дефініції, поняття „здоров’язбережувальні техно-
логії” може розглядатися як частина педагогічної на-
уки, як спосіб організації, модель учбового процесу, 
як інструментарій освітнього процесу. Інструменталь-
ний підхід, на наш погляд, найбільше продуктивне 
використовувати у контексті професійної підготовки 
майбутніх учителів. Від того, яким інструментарі-
єм буде володіти вчитель, залежить ефективність 
здоров’язбереження у школі і використання конкрет-
них здоров’язбережувальних технологій у педагогіч-
ної практиці. 

О.О.Факторовіч пропонує вимоги, які 
пред’являються до будь-якої педагогічної технології: 
концептуальність (наявність науково-педагогічного 
обґрунтування (загальної схеми) і його концепту-
альній інтерпретації вчителем з урахуванням умов 
реального освітнього процесу, представленого різно-
маніттям педагогічних ситуацій); антропоцентризм 
(забезпечення безперервного розвитку дитини в освіті 
через його безперервне пізнання вчителем); ситуатив-
ність (збереження простору авторства, творчості кож-
ного вчителя, що дозволяє ідеальну схему перетвори-
ти на живу педагогічну ситуацію); контекстуальність 
(встроєність у реальний учбово-виховний процес) [17, 
с.26]. В цілому, як зазначає автор, педагогічна техно-
логія реалізується як систематична, цілеспрямована, 
свідомо проектована діяльність, що відрізняється від 
неструктурованого елементарного виконання, і тому 
служить досягненню мети з найменшими витратами 
[17, с.18]. 

На погляд Л.Ф.Тіхомірової, найважливішим у ха-
рактеристиці будь-якої технології, яка реалізовуєть-
ся в освітній установі, є те, наскільки вона зберігає 
здоров’я учнів, чи є вона здоров’язбережувальною 
[16]. Тому автор поняття „здоров’язбережувальні тех-
нології” розглядає не як самостійну педагогічну тех-
нологію, а як якісну характеристику освітніх техно-
логій.

Дотримується цього підходу А.М.Мітяєва, яка 
розглядає поняття „здоров’язбережувальні освітні 
технології” як якісну характеристику будь-якої освіт-
ньої технології, її „сертифікат безпеки для здоров’я” 
і як сукупність тих принципів, прийомів, методів 
педагогічної роботи, які, доповнюючи традиційні 
технології навчання і виховання, наділяють їх озна-
кою здоров’язбереження [9, с.100]. На думку автора, 
близькі до здоров’язбережувальних освітніх техно-
логій медичні технології профілактичної роботи, які 
проводиться в освітніх установах: вакцинація учнів, 

контроль за термінами щеплень, виділення груп ме-
дичного ризику і т.п. Ця діяльність також направле-
на на збереження здоров’я школярів, профілактику 
інфекційних і інших захворювань, але вже не за до-
помогою освітніх технологій. Проте контекст по-
сібника „Здоров’язбережувальні педагогічні тех-
нології” орієнтований, перш за все, на розуміння 
здоров’язбережувальних технологій як технологій 
навчання здоров’ю. Так, А.М.Мітяєва розглядає се-
ред положень здоров’язбережувальної педагогіки 
„заповідь результативності здоров’язбережувальних 
технологій” як цілеспрямоване виховання культури 
здоров’я учнів, здібності і уміння піклуватися про 
власне здоров’я, духовне і тілесне благополуччя [9, 
с.133].

За визначенням В.І.Ковалько поняття „освітня тех-
нологія педагогіки здоров’язбереження” - це процес 
відтворення педагогічних дій з арсеналу педагогічного 
і методичного інструментаріїв в рамках зв’язку „педа-
гог - учень”, здійснюваних за допомогою системного 
використання форм, засобів і методів, які забезпечу-
ють досягнення запланованих результатів з урахуван-
ням цілей і завдань педагогіки здоров’язбереження 
[6, с.17]. Згідно цьому, мета здоров’язбережувальних 
освітніх технологій навчання - забезпечити школяреві 
можливість збереження здоров’я за період навчання в 
школі, сформувати у нього необхідні знання, уміння і 
навички, навчити використовувати одержані знання в 
повсякденному житті [6, с.17].

М.К.Смірновим запропонована класифікація 
усіх здоров’язбережувальних технологій [14]. Се-
ред здоров’язбережувальних технологій, вживаних в 
системі освіти, фахівець пропонує виділити декілька 
груп, в яких використовується різний підхід до охо-
рони здоров’я, а також і різні форми і методи роботи: 
медико-гігієнічні технології; фізкультурно-оздоровчі 
технології; екологічні здоров’язбережувальні техно-
логії; технології забезпечення безпеки життєдіяль-
ності; здоров’язбережувальні освітні технології [14, 
с.21]. На думку автора, здоров’язбережувальні освітні 
технології слід визнати найбільш значущими зі всіх 
перерахованих по ступеню впливу на здоров’я учнів 
[14]. Головна їх відмітна ознака – не місце, де вони ре-
алізуються, а використання психолого-педагогических 
прийомів, методів, технологій, підходів до вирішення 
виникаючих проблем. 

І.А.Єрохіна визначає поняття „здоров’язбере-
жувальні технології” в освіті як сукупність форм, 
засобів і методів, які направлені на досягнення опти-
мальних результатів в підтримці фізичного, психіч-
ного, етичного і соціального благополуччя людини, 
у формуванні здорового способу життя [4, с. 165]; 
О.І.Ковальова – як засіб організації і послідовних дій 
в ході учбово-виховного процесу, реалізації освітніх 
програм на основі усестороннього обліку індивіду-
ального здоров’я учнів, особливостей їх вікового, 
психофізичного, духовно-етичного стану і розвитку 
[5, с. 50]; Г.М.Соловйов – як функціональну систе-
му організаційних засобів управління учбовою, піз-
навальною і практичною діяльністю учнів, науково і 
інструментально забезпечує збереження і зміцнення 
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здоров’я [15, с. 24]; Н.М.Михайлова – як сукупності 
прийомів, методів, форм навчання і підходів до освіт-
нього процесу, при якому виконуються як мінімум 
чотири вимоги: облік індивідуальних (інтелектуаль-
них, емоційних, мотиваційних і інших) особливостей 
учня, його темпераменту, характеру сприйняття ним 
учбового матеріалу, типу пам’яті і т.п.; недопущення 
надмірного інтелектуального, емоційного, нервового 
навантаження при освоєнні учбового матеріалу, праг-
нення добитися оптимальних результатів навчання 
обов’язково при оптимізації необхідних витратах часу 
і сил учня і педагога; забезпечення такого підходу до 
освітнього процесу, який гарантував би підтримку 
сприятливого морально-психологічного клімату в 
учбовій групі, зміцнення психічного здоров’я учнів. 
Останній автор робить акцент не тільки на організації 
учбового процесу, яка не приносить шкоди, але і на 
тому, щоб навчити учнів самостійно захищатися від 
стресів, образ, навчити його засобам психологічного 
захисту і збереження здоров’я [10, Ін.].

В.Р.Кучма і М.І.Степанова визначають поняття 
„здоров’язбережувальні технології” як такі педаго-
гічні технології навчання, які засновані на: вікових 
особливостях пізнавальної діяльності дітей; навчанні 
на оптимальному рівні трудності (складнощі); варіа-
тівности методів і форм навчання; оптимальному по-
єднанні рухових і статичних навантажень; навчанні 
в малих групах; використанні наочності і поєднанні 
різних форм наданні інформації; створенні емоційно 
сприятливої атмосфери; формуванні позитивної мо-
тивації до навчання („педагогіка успіху”); на культи-
вуванні у школярів знань по питаннях здоров’я [8, 
с. 23]. 

І.В.Чупаха, співавтор видання „Здоров’язбере-
жувальні технології в освітньо-виховному процесі”, 
розглядає „з позицій реалізації здоров’язбережувальних 
технологій в умовах комплексу дитячий сад-
школа” лікувально-профілактичні заходи [18, с. 
26], заняття гімнастикою [18, с. 30], аромо- і фіто-
терапію і тому подібне [18, с. 40]. У дослідженнях 
М.Р.Валєтова [2], А.Р.Вірабової [3], М.Є.Коржової [7], 
К.А.Оглобліна [12], О.В.Скородумової [13] та інших 
розглядається східний підхід до визначення поняття 
„здоров’язбережувальні технології”, згідно до якого 
здоров’язбережувальні технології визначаються як 
медичні, гігієнічні та фізкультурно-оздоровчі заходи.

На думку Т.В.Ахутіной, основними критерія-
ми, відповідно до яких педагогічна технологія може 
вважатися здоров’язбережувальной, є: забезпечення 
учбової мотивації; побудова навчання відповідно до 
вікових закономірностей психофізіологічного розви-
тку учнів; недопущення форм тяжкого і вираженого 
стомлення [1, с. 22].

Ю.В.Науменко визначає поняття „здоров’я-
збережувальна освітня технологія” як систему різних 
цілеспрямованих дій на цілісний учбово-виховний 
процес, організовуваних освітньою установою для 
медико-психолого-педагогічної профілактики і ко-
рекції негативних психофізіологічних, психоло-
гічних і особистісних станів школярів у рамках 
традиційної системи освіти [11, с. 23]. До нашого 

дослідження важливе уточнення автора, що поняття 
„здоров’язбережувальна освіта” - це комплексна сис-
темна діяльність освітнього закладу щодо застосуван-
ня в практику освіти різних здоров’язбережувальних 
технологій з метою мінімізації дії основних шкільних 
чинників ризику порушення здоров’я на дітей і під-
літків [11, с. 23].

Даний перелік найбільш відомих визначень понят-
тя „здоров’язбережувальні технології” свідчить про 
необхідність вичленення здоров’язбережувальних 
освітніх технологій з гігієнічного, медичного і реабі-
літаційного контекстів, і розвитку педагогічного на-
повнення даного поняття. 

Оскільки однозначне визначення поняття 
„здоров’язбережувальна технологія” в педагогічній 
літературі відсутнє, а існуючий перелік визначень 
терміну надзвичайно широкий, розглянемо декіль-
ка підходів до визначення даного поняття, відбитих 
у виданнях останніх років. Усі підходи об’єднують 
декілька напрямів, де здоров’язбережувальна техно-
логія розглядається: як маркер якісної характерис-
тики освітніх технологій, показник її спрямованості 
на здоров’язбереження; як сукупність тих принципів, 
прийомів, методів педагогічної роботи, які, допо-
внюючи традиційні технології навчання і виховання, 
наділяють їх ознакою здоров’язбереження; як техно-
логії навчання здоров’ю, які об’єднують формуван-
ня культури здоров’я, здорового способу життя, ва-
леологічну і гігієнічну освіту та інше; як сукупність 
оздоровчо-фізкультурних заходів; як урахування ві-
кових та психофізіологічних особливостей школярів; 
як формування сприятливого освітнього середовища: 
як лікувально-профілактичні заходи та інше. Такий 
еклектичний перелік має глибокі суспільні коріння, 
пов’язані з невизначеністю міжгалузевих стосунків 
до питань здоров’я школярів з боку міністерств охо-
рони здоров’я і освіти. 

На нашу думку, згідно до логіки розглядання 
здоров’язбережувальних технологій як освітян-
ського феномену та сучасних підходів до визна-
чення педагогічних технологій взагалі, поняття 
„здоров’язбережувальні технології” потрібне роз-
глядати як частину педагогічної науки, яка вивчає і 
розробляє цілі, зміст і методи навчання здоровому 
способу життя, яка спрямована на вирішення пи-
тань здоров’язбереження у системі освіти; як спо-
сіб організації, модель учбового процесу, яка гарантує 
збереження здоров’я всіх суб’єктів навчального про-
цесу; як інструментарій освітнього процесу, як сис-
тема вказівок, які повинні забезпечити ефективність 
і результативність навчання разом із збереженням 
здоров’я учнів. 

Як інструментарій освітнього процесу поняття 
„здоров’язбережувальні технології” об’єднує педа-
гогічні технології навчання, які засновані на: соці-
альної моделі здоров’я; індивідуалізації навчання і 
виховання; диференціації учнів згідно до вікових, 
психологічних та психофізіологічних особливостей, 
особистісних потреб та інтересів; інноваційних ме-
тодах і формах навчання, сприятливих до збережен-
ня здоров’я кожної дитини; створенні емоційно та 
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гігієнічно сприятливого середовища; на формуванні 
у школярів самоохоронної поведінки та навичок, які 
сприяють збереженню здоров’я. 

Професійна підготовка майбутніх вчителів до ви-
користання здоров’язбережувальних технологій пови-
нна бути спрямована на опанування головних напрямів 
здоров’язбереження з урахуванням отриманої спеці-
альності, вікових та психофізіологічних особливостей 
учнів; суспільних потреб у регіоні та інше. Значним 
ресурсом сучасної освіти в країні може стати вчитель, 
який володіє теоретичними та практичними навичка-
ми щодо використання здоров’язбережувальних тех-
нологій у професійної діяльності. 

Висновки. 
Аналіз деяких публікацій з проблем здоров’я-

збережувальних технологій виявив наявність 
різноманітних підходів до визначення поняття 
„здоров’язбережувальні технології”. Наголошуєть-
ся підміна педагогічного концепту медичними ме-
тодиками, застосування реабілітаційної і медичної 
техніки оздоровлення, відхід від власне освітнього 
наповнення сутності поняття, відсутність соціальної 
складової у розумінні даного педагогічного поняття. 
Проте збільшений інтерес дослідників до поняття 
„здоров’язбережувальні технології” свідчить про ак-
туальність проблеми, а суперечність підходів до його 
визначення і міста в освітньому процесі - про недо-
статню теоретичну розробку педагогічного феномена 
поняття „здоров’язбережувальні технології”. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку більш глибокого вивчення зазначених про-
блем.

Література:
Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: 1. 
индивидуально-ориентированный подход // Школа здоровья. - 
2000. - Т. 7.- № 2. - С. 21-27.
Валетов М.Р. Формирование здоровьеориентированной направ-2. 
ленности личности студентов в процессе физического воспита-
ния: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.04 / М.Р.Валетов. 
– Челябинск, 2006. – 23 с.
Вирабова А.Р. Гигиенические принципы личностно-3. 
ориентированного обучения детей и подростков: концепция, 
структура, здоровьесберегающие педагогические технологии, 
ресурсы: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.07 / А.Р.Вирабова. 
– М., 2006. – 48 с.
Ерохина И.А. Здоровьесберегающие технологии в профилактике 4. 
наркозависимости подростков: дис…. канд. пед. наук: 13.00.02 / 
И.А.Ерохина. - Тамбов, 2005. – 272 с.

Ковалева О.И. Личностно ориентированное обучение студентов 5. 
современных вузов как фактор сохранности здоровья: дисс. … 
канд. пед. наук: 13.00.08 / О.И.Ковалева. – Ставрополь, 2004. – 
175 с.
Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и 6. 
компьютер: 1—4 классы / В.И.Ковалько. - М: ВАКО, 2007. - 304 
с. 
Коржова М.Е. Здоровьесберегающая технология осуществле-7. 
ния образовательного процесса в учреждениях среднего про-
фессионального образования: автореф. дисс….канд. пед. наук: 
13.00.01/13.00.08 / М.Е.Коржова. – Челябинск, 2007. – 24 с. 
Кучма В.Р. Концепция «Общие подходы к формированию гигие-8. 
нических требований к условиям реализации основных общеоб-
разовательных программ» / В.Р.Кучма, М.И.Степанова // Проект 
«Разработка компонентов стандарта общего образования второ-
го поколения»: Разработка гигиенических требований к услови-
ям реализации основных общеобразовательных программ. – М., 
2006.- 56 с.
Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические тех-9. 
нологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
А.М.Митяева. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 
192 с. 
Михайлова Н.Н. Внедрение здоровьесберегающих технологий 10. 
как актуальное направление технологизации профессионально-
го образования / Н.Н.Михайлова // Образование: исследовано в 
мире. – 2005. - http://www.oim.ru/avtor.asp?nom=191
Науменко Ю.В. Комплексное формирование социокультурно-11. 
го феномена «здоровье» у подростков в общеобразовательной 
школе: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Ю.В.Науменко. 
– Москва, 2009. - 43 с.
Оглоблин К.А. Опережающая стратегия подготовки педагогов 12. 
физической культуры на основе непрерывного здоровьеформи-
рующего образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08 / 
К.А.Оглоблин. – Санкт-Петербург, 2008. – 43 с.
Скородумова Е.В. Обоснование здоровьесберегающих техно-13. 
логий у детей в начальный период обучения в школе: автореф. 
дисс. … канд. мед. наук: 14.00.09 / Е.В.Скородумова. - Самара, 
2007. – 23 с.
Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные техноло-14. 
гии и психология здоровья в школе / Н.К.Смирнов. – 2-е изд., 
М.: АРКТИ, 2006. – 320 с.
Соловьев Г.М. Здоровый образ жизни: научно-теоретические и 15. 
методические основы: Учебное пособие / Г.М.Соловьев. - Часть 
1.-Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001.-180 с.
Тихомирова Л.Ф. Теоретико-методические основы здоровьесбе-16. 
регающей педагогики: дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.01. - Ярос-
лавль, 2004. – 339 с.
Факторович А.А. Сущность педагогической технологии / 17. 
А.А.Факторович // Педагогика. – 2008. – 2.- с.19-27.
Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-18. 
воспитательном процессе: научно-практический сб. инновац. 
опыта / И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова. - М.: Илекса; 
Ставрополь: Сервисшкола, 2001. - 400с. 

Надійшла до редакції 13.11.2009р. 
Ефимова Валентина Михайловна

efi@crimeaonline.com



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2010

61

Аналіз підходів до розподілу учнів на медичні групи для занять 
фізичною культурою у загальноосвітній школі

Жук Г.О.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
В статті проаналізовано підхо-
ди до розподілу учнів на медичні 
групи для занять фізичною куль-
турою у загальноосвітній школі. 
Встановлено, що для характерис-
тики здоров’я дітей недостатньо 
знати про наявність чи відсутність 
захворювань або про ступінь фі-
зичного розвитку дитини. Необхід-
ним є визначення функціональної 
здатності дитини до навчання, 
праці, спортивних навантажень. 
Виявлена необхідність змінити 
критерії даного розподілу на такі, 
які дозволять забезпечити безпе-
ку для здоров’я та життя дітей на 
уроці фізичної культури. 

Жук А.А. Анализ подходов к распределению 
учащихся на медицинские группы для за-
нятий физической культурой в общеобразо-
вательной школе. В статье проанализировано 
подходы к распределению учащихся на медицин-
ские группы для занятий физической культурой в 
общеобразовательной школе. Установлено, что 
для характеристики здоровья детей недостаточ-
но знать о наличии или отсутствии заболеваний 
или о степени физического развития ребенка. Не-
обходимым должно быть определение функцио-
нальной способности ребенка к обучению, труду, 
спортивным нагрузкам. Выявлена необходимость 
изменения критериев данного распределения на 
такие, которые позволят обеспечить безопасность 
для здоровья и жизни детей на уроках физической 
культуры. 

Zhuk A.A. Analysis of the ap-
proaches to distribution of 
school children into medical 
groups for attends PE at school. 
The approaches to distribution of 
school children into medical groups 
for attending physical education 
classes have been analyzed. There 
have been necessities the defini-
tion function of the ability child of 
the training, labour, sports loading. 
There have been discovered the 
necessity to after the existing cri-
teria of the above mentioned distri-
bution to provide for the safety and 
health of school children in physical 
education classes. 

Ключові слова:
діти, здоров’я, медичні групи, фі-
зична культура.

дети, здоровье, медицинские группы, физичес-
кая культура.

children, health, medical groups, 
physical culture.

Вступ.1

Останнім часом в Україні широкі кола як фахів-
ців, так і громадськості все більше уваги приділяють 
питанню здоров’я, яке із площини приватної справи 
окремої людини переходить у категорію суспільно 
значущої проблеми. Такий підхід до розуміння ролі 
здоров’я в житті людини і функціонуванні суспільства 
обумовлений низкою взаємопов’язаних економічних, 
політичних, етичних та інших причин. Загалом, вже 
цілком очевидно, що у сучасному світі для досяг-
нення успіху в будь-якій сфері діяльності (навчанні, 
кар’єрному зростанні, особистому житті) потрібно 
докласти чимало зусиль. Отже, людина повинна дис-
понувати певними резервами здоров’я.

Однак, розуміння значення здоров’я приходить 
до більшості людей тоді, коли воно вже втрачене, або 
значною мірою підірване. Нажаль, стан здоров’я на-
селення України останніми роками прогресуючи по-
гіршується. Особливе занепокоєння викликає стан 
здоров’я дітей та молоді й підвищення його рівня ста-
ло одним з пріоритетних напрямків соціального роз-
витку країни [7].

Слід наголосити, що досягнення цієї мети без за-
лучення дитини до адекватної рухової активності 
неможливо. Однак, за останнє десятиліття в системі 
фізичного виховання значущих позитивних змін не 
відбувалось. Критична ситуація, яка склалась у сфері 
фізичної культури і спорту, перш за все, обумовлена 
невідповідністю нормативно-правової бази сучасним 
вимогам, життєвим інтересам та потребам суспіль-
ства [3]. Відповідні тенденції характерні й для фізич-
ного виховання у навчальних закладах. Заняття фізич-
ною культурою у школі не зацікавлюють, а навпаки 
– викликають негативні емоції [8]. Неадекватність 
нормативних вимог та їх оцінювання не сприяють ви-
рішенню основного завдання фізичного виховання, а 
саме його оздоровчої спрямованості.

Організація процесу фізичного виховання у загаль-
© Жук Г.О., 2010

ноосвітній школі вимагає удосконалення, спрямовано-
го на покращення здоров’я учнів [8]. Оскільки здоров’я 
оцінюють за різними критеріями (Г.Л.Апанасенко; 
В.А.Шаповалова та ін.), до нинішнього часу немає 
єдиних підходів до оцінки рівня здоров’я і зовсім від-
сутні дані про характеристику самих рівнів фізичного 
здоров’я, що утруднює їх використання на практиці.

Система фізичного виховання хоч і припускає 
індивідуалізацію навантажень відповідно до стану 
здоров’я (основна, підготовча і спеціальна медичні 
групи), проте не в змозі запропонувати діагностично-
го інструментарію для його оцінки.

Отже, ефективна діагностика стану здоров’я дітей 
має важливе значення для опрацювання оздоровчих 
заходів і створення для них оптимальних умов на-
вчання і виховання.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – проаналізувати сучасні під-

ходи до розподілу учнів на медичні групи в процесі 
занять фізичною культурою у загальноосвітній шко-
лі.

Результати дослідження та їх обговорення.
Упродовж останніх десятиріч зберігаються не-

гативні тенденції, пов’язані із погіршенням стану 
здоров’я дітей та підлітків, зокрема спостерігаються 
високі показники хронічної захворюваності дітей та 
відбувається їх наростання з віком. Протягом навчан-
ня у школі питома вага дітей із хронічними захворю-
ваннями збільшується у 2, 5 рази.[5, 6, 9].

Результати комплексних медичних оглядів з розпо-
ділом дітей за групами здоров’я показали, що лише 
10, 8% школярів мають І групу здоров’я, 42, 0% - ІІ 
групу, 46, 2% - ІІІ і 0, 9% - ІV групу [2].

За даними інституту гігієни і медичної екології ім. 
Марзеєва АМН України, за останні 10 років захворю-
ваність серед дітей шкільного віку зросла на 26,8 % 
[9]. У 50 % дітей шкільного віку відмічається відхи-
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лення у розвитку опорно-рухового апарату; 25 – 30 % 
- серцево-судинної та дихальної системи. За останній 
час різко знизилося здоров’я дітей, які вступають до 
школи. Кількість здорових першокласників скороти-
лося з 40,3 до 23,6 %. Відповідно збільшилася доля 
дітей з хронічними захворюваннями – з 44,6 до 70 % 
[4].

В останні роки результати досліджень фізичного 
здоров’я школярів засвідчують, що більшість дітей, 
підлітків та молоді має низький та нижчий за середній 
рівні здоров’я та низький рівень фізичної підготовле-
ності [8]. Однією з вагомих причин такої ситуації є 
недостатня рухова активність дітей (статистика свід-
чить, що 70% дітей цілком доведено, що саме адек-
ватна рухова активність є провідним чинником фор-
мування та зміцнення здоров’я. Однак забезпечити 
оптимальний рівень рухової активності молодь не в 
змозі ані у вільний час, ані під час навчання [4, 9].

Диференційований підхід у фізичному вихованні 
та поняття спеціальні медичні групи виникли у Ра-
дянському Союзі у 1960-ті роки у зв'язку з інтенсив-
ною розробкою теорії і практики дитячої лікувальної 
фізкультури. Тоді у дослідженні фізичного виховання 
дітей з ослабленим здоров'ям виникла тема конкрет-
ного пошуку реального впливу на ситуацію шляхом 
цілеспрямованої допомоги дітям цієї категорії безпо-
середньо під час занять фізкультурою у школі.

Проте наукові шукання в цьому напрямі не при-
пинилися, про що свідчать праці Г.Апанасенка (2006), 
В. Ареф'єва (1999), О. Дубогай (1995), В. Завацького 
(1995), Т. Круцевич (1996 – 2006), М. Рипи (1988), В. 
Язловецького (1991) та ін.[8].

Статут ВООЗ визначає здоров’я як «стан повного 
фізичного, духовного та соціального благополуччя, а 
не тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів». 
Виходячи з такого визначення здоровими вважають-
ся діти з гармонійним  фізичним і нервово-психічним 
розвитком, в яких відсутні захворювання та функціо-
нальні розлади в організмі.

Комплексне оцінювання стану здоров’я дитини 
може бути інтегрованим критеріальним показником 
впливу на її організм як позитивних, так і негативних 
чинників. Наразі, у якості діагностичного інструмен-
ту застосовується методика С.М.Громбаха, 1981 р. [5, 
6], згідно з якою, найважливішими критеріями оцінки 
стану здоров’я дитини є:

1.Наявність або відсутність під час обстеження 
хронічних захворювань.

2. Рівень функціонального стану основних систем 
організму.

3. Ступінь опірності організму до несприятливих 
впливів довкілля.

4.Рівень досягнутого фізичного і психічного роз-
витку та ступінь його гармонійності.

Здоров’я дитини – це не сіюхвилинний статус ор-
ганізму, а стан, детермінований сукупністю чинників: 
генетичних, ембріологічних, постнатальних і соці-
альних, а також сполучення показників фізичного та 
нервово-психічного розвитку, функціонального стану 
організму, його резистентності та захворюваності. 
Все це формує певний рівень здоров’я: здоровий – по-

граничний стан – група ризику – хворий.
На цьому принципі побудована ідеологія форму-

вання груп здоров’я у дитячому віці: 1 група – здо-
рові діти, 2 група – пацієнти з групи ризику з певної 
хронізації захворювання (особливо 2 підгрупа, до якої 
відносяться діти, часто та тривало хворіють), 3 (рані-
ше 3, 4, 5) – діти, які мають хронічні захворювання, 
і пацієнти з обмеженими фізичними можливостями 
(які мають інвалідність) [2].

Рівень здоров'я школярів встановлюється на осно-
ві антропометричних вимірювань: маса, довжина тіла, 
динамометрії, визначення життєвої єм ності легенів, а 
також частоти серцевих скорочень, артеріального тис-
ку, функціональних проб (проба Руф'є та ін.) та огля-
ду лікарями-фахівцями: окулістом, отоларингологом, 
хірургом, ортопедом, невропатологом та педіатром. 
Загальний висновок про рівень здоров'я підсумовує 
педіатр. Розрізняють рівні здоров'я: високий, вище 
середнього, середній, нижче середнього, низький. Та-
ким чином, дітей розподіляють на 5 груп.

І група — здорові діти, з нормальним фізичним і 
нервово-психічним розвитком, які не мають уродже-
них аномалій і функціональних відхилень, що вима-
гають корекції;

ІІ група — діти, у яких немає хронічних захворю-
вань, але існують деякі відхилення у рості і розвитку, 
функціональному стані окремих систем організму, ко-
трі перенесли різні інфекційні хвороби і схильні до 
частих захворювань (більше 4—5 разів на рік), а також 
мають ознаки загрози розвитку ревматичних хвороб, 
туберкульозу та ін. Для дітей цієї групи характерні 
понижені функціональні та адаптаційні спроможності 
організму, вони потребують оздоровлення, лікування, 
активної профілактики;

III—IV групи — діти з хронічною патологією у 
стані компенсації, суб- і декомпенсації, які потребують 
постійного нагляду і лікування, а також спе ціальних 
заходів профілактики, спрямованих на запобігання 
подальшого розвитку хвороби та її ускладнень 
(рис.1).

40,6

14,3

I група;     II група;    III група

45,1

Рис 1. Розподіл дітей за групами здоров’я (за 
С.М.Громбахом, %):

Висновок про стан здоров'я учнів фіксується у 
шкільній медичній документації: індивідуальній карті 
розвитку, карті диспансерного нагляду та ін. За станом 
здоров'я школярів розділяють на основну, підготовчу і 
спеціальну групи. Такий розподіл дозволяє диферен-
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ційовано дозувати фізичні навантаження.
Отже, до основної групи відносяться учні без 

відхилень у фізичному розвитку та стані здоров’я, а 
також з незначними відхиленнями функціонального 
характеру. До підготовчої групи входять діти з неве-
ликими відхиленнями у фізичному розвитку, а також 
діти, які часто хворіють.

До спеціальної медичної групи направляються 
школярі, які мають відхилення у стані здоров’я тим-
часового або постійного характеру, не є забороною 
для занять фізичною культурою, але потребують об-
межень у фізичному навантаженні [2, 5, 6, 8]. 

Упереджене і навіть негативне ставлення суспіль-
ства до фізичної культури у школі усугубилося після 
того, як по шкільних спортивних майданчиках про-
котилася хвиля трагічних смертей (п’ять за останній 
рік). Діти помирають під час уроків фізичної культу-
ри, здавалося б, не маючи жодних ознак патології у 
стані здоров’я. Слід наголосити, що усі п’ять випадків 
– це діти віднесені до основної медичної групи, тобто 
ті, які вважаються практично здоровими [1, 9].

Громадськість обурена діяльністю вчителів фіз-
культури та лікарів. Перших звинувачують у пору-
шенні дидактичних принципів, методики проведення 
уроку, невідповідності навантаження функціональним 
можливостям дітей та підлітків; других – у формаль-
ному та навіть халатному ставленні до діагностики їх 
здоров’я.

Наслідки ситуації, що склалася не забарилися – 
збільшилася кількість школярів та батьків, які зверта-
ються до лікарів за звільненням від занять фізичною 
культурою. Останнім часом, переважно від чиновни-
ків лунають пропозиції взагалі перевести процес фі-
зичного виховання на факультативну форму навчання, 
підкреслюючи його непотрібність. Отже, навіть фахів-
ці не завжди в змозі правильно оцінити роль рухової 
активності у формуванні здоров’я і розвитку дітей та 
підлітків і звільняючи їх від уроку фізкультури, відпо-
відальні особи навіть не замислюються про негативні 
наслідки такого кроку.

Втім, необхідно зауважити, що абсолютних про-
типоказань до рухової активності для учнів загаль-
ноосвітніх шкіл немає. Головна проблема полягає в 
неефективному розподілі учнів на групи для занять 
фізичною культурою. Дійсно, те що дитина не може 
виконати той чи інший норматив, не означає, що вона 
хвора. Часто це не дозволяють зробити незадовільні 
функціональні можливості організму, які визначають 
низькі резерви здоров’я.

Стає зрозумілим, що основна медична група не 
однорідна. Вона складається з учнів, які мають як ви-
сокий так і низький рівень фізичної підготовленості, 
а також як високий так і низький рівень адаптації до 
фізичних навантажень.

Отже, назріла необхідність розробити нові прин-
ципи, згідно з якими слід розподіляти учнів на групи 
для занять фізкультурою. У якості основоположного 
принципу має виступати технологія, яка дає інфор-
мацію про рівень здоров’я дитини та пристосувальні 
можливості до фізичного навантаження.

Висновки:
Згідно з існуючою медичною парадигмою, якщо у 1. 
людини не виявлено ознак хвороби, вона вважаєть-
ся здоровою. Такий підхід став основним критерієм 
для формування основної медичної групи, до якої 
віднесені діти без ознак захворювань та відхилень у 
фізичному розвитку. Проте, відсутність ознак пато-
логії не дає жодної інформації про можливості адап-
тації організму дитини до фізичних навантажень. 
Отже, даний підхід до розподілу учнів на групи 
для занять фізичною культурою не можна вважати 
ефективним.
Необхідно змінити критерії розподілу учнів на групи 2. 
для занять фізичною культурою на ті, що дозволять 
забезпечити безпеку для життя та здоров’я дітей. У 
якості основоположного принципу у відповідності 
з якими слід здійснювати розподіл учнів повинна 
стати технологія, яка дає інформацію про рівень 
здоров’я дитини та пристосувальні можливості до 
фізичного навантаження.

Перспективи подальших досліджень.
Передбачається оцінка рівня розвитку рухових 1. 
якостей та особливості адаптації до фізичних на-
вантажень в учнів, віднесених до основної медичної 
групи за розподілом С.М.Громбаха.
Після аналізу отриманих результатів буде запропо-2. 
нована більш інформативна технологія розподілу 
учнів на групи, яка базуватиметься на оцінці рівня 
здоров’я дітей та урахуванні пристосувальних мож-
ливостей до фізичних навантажень.
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Р. Штайнер про розвиток інтелектуальної 
сфери молодших школярів

Іонова О.М., Партола В.В. 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Досліджено провідні положення 
психолого-педагогічної концепції 
Р. Штайнера щодо розвитку ін-
телекту учнів молодшої школи: 
орієнтація навчального процесу 
на цілісну природу людини й ура-
хування особливостей молодших 
школярів, що передбачає запо-
бігання надмірної інтелектуа-
лізації навчання, забезпечення 
художньо-образного викладан-
ня й різноманітної естетично-
практичної діяльності учнів, здій-
снення цілеспрямованої роботи з 
дитячою ритмікою.

Ионова Е.Н., Партола В.В. Р. Штайнер о раз-
витии интеллектуальной сферы младших 
школьников. Исследованы ведущие поло-
жения психолого-педагогической концепции 
Р. Штайнера относительно развития интел-
лекта учащихся младшей школы: ориента-
ция учебного процесса на целостную при-
роду человека и учет особенностей младших 
школьников, что предполагает предупрежде-
ние чрезмерной интеллектуализации обуче-
ния, обеспечение художественно-образного 
преподавания и разнообразной эстетически-
практической деятельности учащихся, осу-
ществление целенаправленной работы с 
детской ритмикой.

Ionova E.N., Partola V.V. R. Shtayner 
about development of intellectual 
sphere of junior schoolboys. Leading 
positions of psychological pedagogical 
conception of R. Shtayner are investiga-
tional in relation to development of intel-
lect of student junior school: orientation 
of educational process on integral nature 
of a man and account of features of junior 
schoolboys, that supposes warning of ex-
cessive intellectual of teaching, providing 
of the artistic vivid teaching and various 
to aesthetically-practical to activity of stu-
dent, realization of purposeful work with 
child’s rhythmics.

Ключові слова:
Р.Штайнер, молодші школярі, ін-
телектуальна сфера, розвиток.
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Вступ. 1

Однією з актуальних проблем теорії і практики 
школи є розвиток інтелектуальної сфери школярів. 
Це зумовлено тим, що від розвиненості інтелекту 
значною мірою залежить майбутнє людини, її місце 
в соціумі, професійна самореалізація й особисте бла-
гополуччя. Особливе значення для розвитку інтелекту 
учнів має початкова школа, яка закладає фундамент 
для активного подальшого інтелектуального розвитку 
людини. 

Розв’язання завдання відбору ефективних форм і 
методів розвитку інтелектуальної сфери молодшого 
школяра спонукає педагогів-науковців, діячів осві-
ти до ґрунтовного історико-педагогічного аналізу, 
осмислення й творчого використання спадщини про-
гресивних педагогів минулого. Особливо цінним у цій 
площині є вивчення психолого-педагогічної концепції 
інтелектуального розвитку учнів у творчості Р. Штай-
нера – видатного європейського мислителя, вченого, 
педагога, засновника вальдорфської школи. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить 
про те, що питання розвитку мислення людини в 
науковій спадщині Р. Штайнера вивчалися в таких 
основних аспектах: узагальнення філософських і 
психолого-педагогічних засад вальдорфської шко-
ли (В. Загвоздкін, Е. Краніх, О. Іонова, А. Пінський 
О. Топтигін), аналіз змісту освіти, особливостей ор-
ганізації навчально-виховного процесу вальдорфської 
школи (Н. Абашкіна, О. Іонова, А. Пінський), роз-
криття проблеми реалізації вальдорфських підходів в 
умовах української школи (С. Журавльова, О. Іонова, 
О. Лукашенко, С. Лупаренко).

Разом з тим проблема розвитку інтелектуальної 
сфери молодших школярів у творчості Р. Штайнера не 
була предметом цілеспрямованого вивчення. 

Робота виконана відповідно до планів НДР Хар-
ківського національного педагогічного університету 
імені Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є розкриття поглядів Р. Штайнера 
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на проблему розвитку інтелекту школярів початкової 
школи.

Результати дослідження. 
Проведений науковий пошук свідчить про те, що 

світоглядними, філософсько-психологічними засада-
ми забезпечення інтелектуального розвитку учнів у 
концепції Р.Штайнера виступає низка положень, про-
відними з яких є такі [3-6]:

• образ людини як єдності цілісної людської душі 
(психіки), що виявляється в розумовій діяльності 
(мисленні), емоційно-почуттєвому житті (відчуванні) 
й вольовій активності та кореляція між душевними 
виявами й фізіологічними процесами в людському ор-
ганізмі;

• вікова періодизація та специфіка розвитку трьох 
складників психіки людини в різні вікові періоди.

Зупинимося на цьому детальніше.
Відповідно до поглядів Р.Штайнера, «ландшафт» 

людської душі можна уявити як три «регіони». Пер-
ший з них (верхній полюс) – це сфера мислення, за-
вдяки якому людина осягає й внутрішньо усвідомлює 
зовнішній світ, створює собі поняття, надає своїм діям 
і вчинкам смисл й розумність. У другому «регіоні» 
(нижньому полюсі) – «регіоні» волі – внутрішній світ 
людини виявляється зовнішнім чином. Вольова сфе-
ра є джерелом намірів, стремлінь, бажань людини, її 
стимулів і мотивів. Між вище зазначеними полюсами 
знаходиться третій «регіон» – «регіон» почуттів і емо-
цій. Для цієї сфери характерним є те, що вона постійно 
коливається між відкриттям себе для зовнішнього сві-
ту та «поринанням» у себе. У емоційно-почуттєвому 
житті людська душа розкривається у власній своїй 
сутті. Йдеться про те, що всі людські переживання, дії 
й думки супроводжуються почуттями: немає жодно-
го окремого спостереження або наміру, що не мають 
хоча б відтінку почуття. Предмети, що бачить людина; 
звуки, які вона чує; праця, що виконується, – усе за-
барвлено й постійно супроводжується почуттями. 

Сили людської душі утворюють єдність і прони-
зують одна одну. Так, пов’язуючи одне уявлення з 
іншим, людина робить вольові зусилля, а отже, воля 
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бере участь у житті уявлень, розумовій діяльності. З 
іншого боку, людина не була б людиною, якщо б її 
воля, вчинки не пронизувалися свідомістю й уявлен-
нями. Сфера ж почуттів посідає проміжне місце, рит-
мічно врівноважуючи полюси мислення й волі.

Не менш суттєвим у концепції Р.Штайнера є його 
відкриття про те, що три складники психіки тісно 
пов’язані не лише з нервово-почуттєвою системою, а 
з усією фізіологічною організацією людини. Так, ро-
зумова діяльність переважно спирається на нервово-
почуттєву систему організму, емоційне життя – на 
ритмічну систему (систему органів дихання та крово-
обігу), вольова активність – на систему обміну речо-
вин і органів руху. При цьому всі три психічні функ-
ції, спираючись на відповідні фізіологічні системи, 
необхідно підтримувати й розвивати вже з раннього 
дитинства [1, 6]. 

Важливим моментом концепції Р. Штайнера є ві-
кова періодизація, що базується на положенні про 
розвиток людини в ритмі 7 років та виділенні на цій 
основі трьох періодів життя людини. Ці періоди, які 
охоплюють фазу дошкільного та шкільного вихован-
ня й навчання, характеризуються різним виявленням 
становлення і специфікою розвитку трьох душевних 
складників, а саме:

- період від народження до зміни зубів (до 7 років) 
– паралельно з формуванням фізичних органів, усієї 
тілесності дитини відбувається переважно розвиток її 
вольової сфери (яскравою ілюстрацією цієї тези є по-
ведінка дітей-дошкільнят: вони постійно в русі, їхні 
ручки і ніжки не знають спокою);

- період від зміни зубів до статевої зрілості (7-14 
років) – час, коли головним чином розвивається відчу-
вання людини. Якщо діти дошкільного віку повністю 
відкриті для навколишнього світу, їхні почуття спря-
мовані назовні, то внутрішній світ семирічної дитини 
стає закритим простором, життя почуттів –замкненою 
сферою;

- період від пубертату до ранньої дорослості 
(14-21рік) характеризується розвитком переважно 
мислення. Це відбувається внаслідок емансипації від-
чування: підліток знову відкривається навколишньо-
му світу, має можливість об’єктивно пізнавати його 
власними душевними силами, оперуючи абстрактни-
ми поняттями.

Виходячи з вікових особливостей людини, 
Р.Штайнер підкреслював, що завдання розвитку ін-
телекту не обов’язково пов’язані з постійним і без-
посереднім тренуванням розумових здібностей ди-
тини. На ранніх етапах розвитку діти продуктивніше 
вчаться через дії й рухи, пізніше – через розвиток 
фантазії і життя почуттів, що поступово формуються. 
Здатність же до власного абстрактного мислення, що 
з’являється зі статевим дозріванням, часто плутається 
з розумовим осягненням уже обдуманого кимсь. По-
справжньому ж творче мислення, що може зробити 
незалежним людину від будь-яких нав’язаних ззовні 
уявлень, виявляється у підлітка лише в разі, якщо в 
нього вже наявні сформовані душевні сили відчуван-
ня і волі [5].

У контексті нашого дослідження особливий інтер-
ес викликає віковий період від 7 до 14 років – період, 

що, як зазначалося вище, супроводжується формуван-
ням самостійного внутрішнього життя дитини. Цей 
процес активно впливає на характер дитячого мис-
лення, що вступає в якісно новий етап свого розви-
тку: воно більше не обмежується «захоплюванням» і 
асоціюванням світу сприйняття, як це відбувалося у 
дошкільника. Дитина, котра вступила в пору шкіль-
ної зрілості, повільно переходить від сприйняття до 
побудови розумових образів, набуває здатності до 
образної фантазії, довільних спогадів, творчого об-
разного створення й переживання. Отже, дитина в 
цьому віці сприймає світ не скільки розумом, скільки 
по-дитячому щиро – як митець: усе, з чим стикаються 
діти у своєму оточенні, вони перетворюють на вну-
трішні картини й образи. 

Оскільки своєю свідомістю дитина живе в обра-
зах і фантазії, то абстрактні поняття ще не доступні 
для неї безпосередньо, вона ще не в змозі оперувати 
логічними структурами. З огляду на це розвиток ро-
зумових здібностей, за Р.Штайнером, має відбуватися 
через дотримання трьох «золотих» правил у процесі 
навчання, а саме [4; с.175]:

• не обтяжувати пам’ять дитини абстрактними, 
інтелектуально сформульованими поняттями. Це 
пов’язано з тим, що надмірна інтелектуалізація, пере-
вантаження пам’яті порушують необхідне чергуван-
ня навчальної діяльності учнів (концентрація уваги 
– розслаблення), не сприяють формуванню їхніх піз-
навальних інтересів, досить негативно впливають на 
здоров’я молодших учнів (зокрема порушують обмін 
речовин дитини, що згодом може привести до виник-
нення різних захворювань – хвороби органів дихання, 
системи травлення, деформації хребту і кісток, скле-
роз тощо) [2];

• художньо-образне викладання, що адекватно від-
повідає потребі учня початкових класів у образному 
сприйнятті дійсності, забезпечує «пізнання серцем», 
тобто поступове пробудження й розвиток мислен-
ня дитини через природне звертання до її емоційно-
почуттєвої сфери [3];

• різноманітна естетично-практична діяльність 
учнів, що не лише підтримує й активізує емоційно-
вольове життя дитини, її довіру до своїх здібностей, 
розширює учнівський кругозір, стимулює розвиток 
пізнавальних інтересів, але й створює передумови для 
розумового розвитку. 

Так, Р.Штайнер, обґрунтовуючи психолого-
педагогічні засади занять мистецтвом, ручною пра-
цею і ремеслами у вальдорфській школі, наголошував 
на тому, що неможливо безпосередньо формувати ін-
телект дитини, навіть, якщо педагог поставить перед 
собою таку мету. Але «чим менше вправляють сам 
інтелект, чим більше надають йому можливість роз-
виватися з рухів рук, з художніх навичок, тим краще... 
Кожний, хто неспритний у рухах кисті, неспритний і 
в мисленні – його думки й ідеї негнучкі. І навпаки, 
хто має нормальну рухливість пальців, той наділений 
гнучкими думками та ідеями, здатний заглиблюва-
тись у мудрість речей.» Тому неможна недооцінюва-
ти прагнення розвивати людину з усієї сукупності її 
зовнішніх умінь і навичок, з чого інтелект зростає як 
ціле [6; с.84]. 
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Значущим аспектом концепції Р.Штайнера є осо-
бливий наголос на цілеспрямованій роботі з ритмікою 
учнів початкової школи. Це зумовлено тим, що, як 
зазначалося вище, провідними факторами душевно-
го розвитку людини у віці від зміни зубів до статевої 
зрілості виступає відчування, а фізичного розвитку – 
ритмічна  система (насамперед, дихальна і серцево-
судинна система) як фізіологічна основа діяльності 
емоційно-почуттєвої сфери людини. Отже, «саме іс-
тотне для педагога в цей період – працювати з ритмі-
кою дитини» [5; с.56]. 

Працювати з ритмікою учнів – це означає забез-
печувати ритмічну побудову процесу навчання, тобто 
планувати навчальний рік, тиждень, окремі уроки з 
урахуванням природних людських ритмів (дихання, 
кровообігу, запам’ятовування й забування та ін.). Ці 
ритми відіграють істотну роль у всіх життєвих про-
цесах людини, зокрема й у процесі пізнання.

Побудова навчального процесу в певному ритмі 
дозволяє розв’язувати широке коло освітньо-виховних 
завдань, оскільки надає можливість: чергувати здат-
ність дитини до зосередження й потреби в активній 
діяльності, що є своєрідними душевними «вдихами» 
та «видихами»; дотримуватися трійчастого ритму, 
який відповідає психічній структурі особистості в 
єдності її мислення, відчування та волі (чергування 
сприйняття, переживання й здійснення), що зумовлює 
активне й рівномірне навантаження на голову, серце 
та руки дитини [1]. 

В аспекті досліджуваної нами проблеми особли-
ву зацікавленість викликає, зокрема викладання ме-
тодом «епох» (навчальними блоками, періодами) як 
яскравий приклад ритмізації навчального процесу. 
Мова йде про те, що при збереженні в цілому класно-
урочної та фронтальної форм навчання основні пред-
мети викладаються циклами «поринання» («епоха-
ми») протягом чотирьох-п’яти тижнів на так званому 
«головному» уроці – щоденному першому здвоєному 
уроці. Такий підхід до викладання дозволяє сконцен-
трувати навчання, що можливе, коли наступного дня 
повторюють, поглиблюють далі вивчений напередод-
ні матеріал; надає багато додаткових можливостей 
для більш ефективної подачі навчального матеріалу з 
використанням узагальнених міжпредметних і більш 
широких проблемних взаємозв’язків [1].

«Епохальне» викладання сприяє також здійсненню 
плідної перерви (кожна «епоха» є ніби вдихом, а пере-
рва – видихом) і ефективному використанню ритму 
запам’ятовування та забування.

Слід зазначити, що Р.Штайнер особливу увагу 
звертав на такий процес, як забування, що надає мож-
ливість у викладанні навчального матеріалу спиратися 
не лише довільне засвоєння знань, але й на підсвідому 
(недовільну) сферу засвоєння інформації: ё«забування 
– це просто засипання, але в іншій [підсвідомій] сфе-
рі, а згадування – це пробудження в іншій [свідомій]
сфері» [3; с.94].

Отже, забування – це «проходження знань через 
сон». При цьому достатньо відомо, що під час сну 
свідомість не гасить повністю те, чим переймається 
людина, а навпаки – перетворює, часто прояснює пе-
режите (відповідно до української приказки: «Ранок 

покаже, або завтра буде видніше»). 
Займаючись будь-якою діяльністю, людина розуміє: 

якщо почати свідомо управляти кожним рухом руки, то 
ніколи не зможеш спритно виконати роботу. Теж саме 
в навчанні: щоб навчитися швидко й грамотно писати, 
необхідно забути те, що колись запам’ятовував абет-
ку по букві. Отже, справжнє забування відіграє таку 
ж значну роль, як і вміння викликати або відтворити в 
пам’яті будь-яке знання або подію. 

Ритмічна організація навчання, за Р.Штайнером, 
має поширюватися й на тижневий, денний і урочний 
ритми, що в цілому виступає найважливішим факто-
ром гармонійного розвитку дитини, її розумових зді-
бностей, здатності до концентрації й зосередженості. 

Саме тому, за даними ЮНЕСКО, міжнародних не-
залежних порівняльних педагогічних досліджень якос-
ті освіти, вальдорфські учні мають розвинені якості 
сприйняття інформації, математичні, наукові й інші 
здібності. Окрім цього, вальдорфська школа позитив-
но впливає на розвиток таких актуальних для сучасно-
го світу якостей особистості, як індивідуальна ініціа-
тивність, творчість, самостійність рішень, здатність до 
співпраці з людьми, соціальна мобільність [1]. 

Висновки.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє 

зробити такі висновки.
Наукова спадщина Р.Штайнера містить важли-

ві теоретичні положення, реалізація яких сприятиме 
ефективності вирішення питань інтелектуального 
розвитку молодших школярів. Це стосується необ-
хідності орієнтації навчально-виховного процесу на 
цілісну природу людини та врахування специфічних 
особливостей учнів молодшої школи, що передбачає 
запобігання надмірної інтелектуалізації навчання, за-
безпечення художньо-образного викладання й різно-
манітної естетично-практичної діяльності учнів, здій-
снення цілеспрямованої роботи з дитячою ритмікою.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в 
аналізі реалізації ідей Р.Штайнера щодо розвитку ін-
телекту дитини у практиці роботи сучасних вальдорф-
ських шкіл.
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Організація та контроль самостійної роботи студентів
Кайдалова Л.Г. 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Анотації:
Розглядаються теоретико-методичні 
аспекти самостійної роботи сту-
дентів, організація та контроль, 
навчально-методичне забезпечен-
ня, форми та види самостійної робо-
ти. Ефективність самостійної роботи 
забезпечується якісною навчальною 
літературою. Основними формами 
контролю є: поточний, підсумковий 
та модульний, іспити, курсові робо-
ти, дипломні роботи, ліцензійні інте-
гровані іспити, державна атестація. 
Контроль може проводитися у ви-
гляді: експрес-опитування, співбесі-
ди. Контроль є джерелом інформації 
для викладача про хід самостійного 
оволодіння студентом навчального 
матеріалом.

Кайдалова Л.Г. Организация и контроль 
самостоятельной работы студентов. 
Рассматриваются теоретико-методические 
аспекты самостоятельной работы сту-
дентов, организация и контроль, учебно-
методическое обеспечение, формы и виды 
самостоятельной работы. Эффективность 
самостоятельной работы обеспечивается 
качественной учебной литературой. Основ-
ными формами контроля является: текущий, 
итоговый и модульный, экзамены, курсовые 
работы, дипломные работы, лицензионные 
интегрированные экзамены, государствен-
ная аттестация. Контроль может проводить-
ся в виде: экспресс-опроса, собеседования. 
Контроль является источником информации 
для преподавателя о ходе самостоятельно-
го овладения студентом учебного материа-
лом.

Kaydalova L.G. Organization and 
control of independent work of stu-
dents. The theoretical methodical as-
pects of independent work of students, 
organization and control, educational 
methodical providing, forms and types 
of independent work are examined. Ef-
ficiency of independent work is provid-
ed high-quality educational literature. 
The basic forms of control is: current, 
result and module, examinations, term 
papers, diploma works, licensed com-
puter-integrated examinations, state at-
testation. Control can be conducted in 
a kind: expressquestioning, interview. 
Control is an information generator for 
a teacher about motion of independent 
capture the student of educational by 
material.

Ключові слова:
самостійний, робота, студент, 
форми, методи, контроль.

самостоятельный, работа, студент, 
формы, методы, контроль.

independent, work, student, forms, 
methods, control.

Вступ.1

Самостійна робота студентів (СРС) є однією із ор-
ганізаційних форм навчання у вищому навчальному 
закладі. 

Проблеми організації, планування, нормування, 
навчально-методичного забезпечення та контролю 
висвітлені у наукових працях С. Гончаренка, В. Євдо-
кимова, В. Козакова, П. Підкасистого, І. Прокопенка, 
Л.Сігаєвої та інших [1-6 ].  

У публікаціях В. Казакова, самостійна робота 
студентів – це специфічний вид діяльності учіння, 
головною метою якого є формування самостійності 
суб’єкта навчання, а формування його вмінь, знань та 
навичок здійснюється опосередковано через зміст та 
методи усіх видів навчальних занять [2 ].  

Відомий учений П. Підкасистий вважає, що само-
стійну роботу необхідно розглядати як тип діяльності 
та як форму організації навчального заняття, що пред-
ставляє собою індивідуальний практикум. Автор про-
понує самостійну роботу розглядати в узагальненому 
(глобальному) виді, як систему, що містить такі осно-
вні компоненти: змістову сторону(знання, виражені в 
поняттях або образах сприйняттів і подань; оператив-
ну сторону (різноманітні дії, оперування вміннями, 
прийомами як у зовнішньому, так і у внутрішньому 
плані дій; результативну сторону( нові знання, спо-
соби рішень; новий соціальний досвід, ідеї, погляди, 
здатності і якості особистості [3].  

У психолого-педагогічному словнику (укладач 
Є Рапацевич) «самостійна робота» визначається  як 
метод навчання і самоосвіти. Самостійна робота, 
на думку автора, потребує інтенсивного мислення , 
розв’язання пізнавальних задач, обробку інформації, 
ведення записів тощо. СРС є важливим фактором те-
оретичної та практичної підготовки до майбутньої ді-
яльності, формування необхідних знань, умінь, нави-
чок та якостей [5].  

Самостійність як одну із важливих властивостей 
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особистості розглядає відомий учений С. Гончаренко, 
яка характеризується двома факторами: по перше су-
купністю засобів – знань, умінь і навичок, якими во-
лодіє особистість; по-друге, ставлення особистості до 
процесу діяльності, її результатів і умов здійснення, а 
також зв’язками з іншими людьми, які складаються в 
процесі діяльності [1].  

Разом з тим, залишається низка питань, які потре-
бують подальшого більш глибокого дослідження.

Робота виконана за планом НДР Національного 
фармацевтичного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є аналіз проблеми організації та 

контролю самостійної роботи студентів у психолого-
педагогічній літературі та висвітлення результатів до-
слідження організації самостійної роботи студентів та 
чинників, які впливають на якісну та ефективну само-
стійну роботу.

У роботі виконано аналіз літературних джерел, ан-
кетування та спостереження за самостійною роботою 
студентів.

Результати досліджень.
Основні форми та види СРС, їх особливості наве-

дено в таблиці:
Головними завданнями самостійної роботи є: 
– закріплення, поглиблення та систематизація 

знань;
– самостійне опанування навчальним матеріалом;
– пошук, обробка та представлення інформації;
– формування потреби до постійного самонавчан-

ня, розвитку та самовдосконалення;
– формування умінь та навичок самостійної пізна-

вальної діяльності.
Зміст самостійної роботи визначається освітньо-

професійною програмою, навчальними програмами 
та навчально-методичною літературою, рекомендаці-
ями викладача. Обсяг самостійної роботи відповідно 
до навчального плану з кожної спеціальності стано-
вить від 30 до 60 % від загальної кількості навчальних 
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годин з дисципліни.
Керівна роль у плануванні, організації, керівни-

цтві, контролі та оцінюванні СРС належить виклада-
чеві.

З метою вивчення рівня організації самостійної ро-
боти студентів та забезпечення належних умов щодо 
її навчально-методичного забезпечення та контролю, 
було проведено опитування студентів 1 та 4 курсів 
фармацевтичного факультету (206 студентів) Націо-
нального фармацевтичного університету. Це дозволи-
ло проаналізувати організацію СРС перших і старших 
курсів. Респонденти дали такі відповіді: у 18% студен-
тів 4 курсу не виникає проблем під час самостійного 
вивчення матеріалу. У 20,0 % опитуваних студентів 
вони виникають досить часто а у 62,0 % – інколи. Це 
свідчить про невміння самостійно опрацьовувати літе-
ратурні джерела й одержувати необхідну інформацію, 
що для студентів 4 курсу є негативною тенденцією.

При цьому респонденти відзначають що самостій-
но позааудиторно вони працюють лише час від часу, 
особливо перед практичними заняттями або у раз, коли 
є потреба, або ближче до сесії. Студенти, котрі навча-
ються самостійно щоденно склали 9,0 %. Таким чи-
ном, студенти працюють переважно для того щоб бути 
готовими до занять чи під час підготовки до сесії.

Причинами, що заважають студентам навчатися 
самостійно є: недостатня кількість часу, недостатня 
забезпеченість навчально-методичною літературою, 
що свідчить про небажання студентів самостійно за-
йматись пошуком літератури і використовувати сучас-
ні інформаційні технології небажання самостійно на-
вчатись і невміння самостійно організувати свій час, 
що в свою чергу може виступати реальним джерелом 
нестачі часу, про який говорять студенти і який, на 
їхню думку виступає основним фактором обмеження 
самостійної роботи. Так вважають 72,0 % опитува-
них.

Найбільш ефективною і найбільш прийнятною 
формою самостійної роботи студенти вважають на-
самперед роботу з навчальною літературою (більше 
половини), на другому місці – робота з конспектом 
(половина опитаних), на третьому місці – підготовка 
і виконання тестових завдань і розв’язування задач, а 
також підготовка рефератів, доповідей (34,0 % опиту-
ваних), і зовсім незначні позиції займають такі форми, 
як заповнення та створення таблиць (12,0 %) і робота 
в мережі Інтернет (1,0 % опитуваних). Така форма са-

мостійної роботи, як переклад іноземної літератури і 
робота з нею не була вибрана студентами взагалі. Та-
ким чином, студенти більшою мірою орієнтуються на 
такі традиційні форми самостійної роботи, як робота 
з літературою, що є в бібліотеці та з конспектом лек-
цій, тобто вже на опрацьований матеріал, який скла-
дає мінімум необхідних знань. Це також свідчить про 
небажання займатися самостійним пошуком нової лі-
тератури і використовувати інноваційні форми само-
стійної роботи.

Найбільш ефективними формами контролю само-
стійної роботи опитувані студенти назвали: тестуван-
ня (78,0 %); співбесіду (46,0 %); опитування (35,3%), 
колоквіуми (30,5 %); контрольні роботи (18,0 %); пе-
ревірка конспектів (16,5%). Також студенти більш орі-
єнтовані на тестові форми контролю і на безпосереднє 
спілкування.

Більше половини респондентів (62,0 %) вважа-
ють, що на кафедрах повинні бути стенди з інфор-
мацією про організацію самостійної роботи; 21,0 % 
респондентів вважають, що такі стенди потрібні не 
з усіх дисциплін, а лише з тих, що складають екза-
мени, що вкотре підтверджує той факт, що студенти 
займаються самостійною поза аудиторною роботою в 
сесійний період, а не протягом семестру. 16,5% опи-
туваних вважають, що такі стенди не потрібні вза-
галі. Можна припустити, що цю групу респондентів 
представляють студенти, які практично не займають-
ся самостійною роботою. На думку тих студентів, що 
користуються інформацією, вона повинна містити пе-
релік навчально-методичної літератури: підручники, 
посібники, методичні рекомендації тощо; посилен-
ня, де можна знайти навчально-методичні видання, 
тематичні плани лекцій та занять, перелік питань та 
завдань для самостійної роботи та питання для контр-
олю СРС, рекомендації щодо підготовки до заліку чи 
іспиту.

Опитані студенти відзначають, що самостійна ро-
бота як форма навчального процесу сприяє насампе-
ред формуванню знань та вмінь, самостійності, сис-
тематизації, плануванню і контролю своєї діяльності, 
незначною мірою, на їхню думку сприяє реалізації 
принципу індивідуальності в процесі навчання, фор-
муванню і реалізації принципу індивідуальності в 
процесі навчання, формуванню і реалізації творчих 
здібностей. Таким чином, на думку респондентів, 
самостійна поза аудиторна робота сприяє передусім 

Таблиця
Форми та види самостійної роботи студентів

Форма СРС Види та особливості СРС
СРС під час лекції Активне слухання, складання конспекту
Практичні заняття Виконання вправ, виконання завдань, розв'язання задач

Лабораторна робота Експериментально-дослідницька робота, проведення експерименту та оброблення 
одержаних результатів

Семінарське заняття Виступи з доповідями, участь в обговорення питань

Позааудиторна СРС

Вирішення завдань, виконання вправ, розв’язування задач Підготовка рефератів, 
доповідей, виступів.
Робота з навчальною літературою.
Робота в мережі Інтернет
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розвитку професійних якостей, а не особистісних, і 
зовсім не пов’язана з творчістю, що й може визначати 
їх небажання навчатися самостійно.

Лише у 2,0 %% опитуваних респондентів не вини-
кає проблем під час самостійної роботи з літературою. 
У 18,0 % опитуваних завжди виникають проблеми під 
час самостійної роботи з навчальною літературою, а у 
80,0% такі проблеми виникають періодично. Такі по-
казники можуть бути свідченням адаптаційних проце-
сів: початок навчання у вищому навчальному закладі 
– це передусім етап входження в нову діяльність, який 
характеризується високою емоційною напруженістю. 

Порівняльний аналіз показав, що студенти пер-
шого курсу більше орієнтовані на самостійне ви-
вчення навчальних матеріалів і витрачають на це 
більше часу, ніж студенти четвертого курсу. Так, 43,0 
% респондентів зауважили, що вони навчаються са-
мостійно, а 52,0 % самостійно займаються щотижня. 
Решта респондентів самостійно навчаються, як пра-
вило, у період сесії. Така розбіжність між студентами 
першого і четвертого курсів може пояснюватись тим, 
що першокурсники старанні й у них ще спрацьову-
ють шкільні стереотипи про необхідність підготовки 
до кожного заняття, для них, як правило одержані 
оцінки мають важливе значення, і на цьому етапі ще 
зберігається рівень контрою деяких студентів бать-
ками. Студентів четвертого курсу батьки практично 
не контролюють.

Серед основних причин, які заважають першо-
курсникам самостійно працювати позааудиторно, 
були названі недостатня кількість часу та лінощі, а та-
кож відволікання(для тих студентів, що проживають у 
гуртожитку). Найбільш ефективними і прийнятними 
були визначені такі форми у студентів першого кур-
су: робота з конспектом лекцій (95,0 %); робота з на-
вчальною літературою (81, 0 %); підготовка рефератів 
і доповідей (52,0 %); виконання завдань і розв’язання 
завдань (половина респондентів). Серед менш при-
йнятних форм були визначені такі, як підготовка і 
виконання тестових завдань, заповнення і створення 
таблиць (16,0 %); переклад іноземної літератури і ро-
бота з нею (7,0 %). 

Отже, студенти першого курсу, так само, як і чет-
вертого, більш орієнтуються на конспекти лекцій і на-
явну літературу, тобто на більш спрощені і менш ефек-
тивні форми самостійної поза аудиторної роботи.

З-поміж найбільш прийнятих форм контролю са-
мостійної роботи респонденти назвали тестування 
(93,0 %), опитування (64,0 %), співбесіди (58,0 %), 
перевірка конспектів (33,3 %), колоквіуми і контроль-
ні роботи (21,4 %). Отже відмінностей між формами 
контролю, яким віддають перевагу студенти першого 
і четвертого курсів, не спостерігається.

Серед опитуваних студентів 63,0 % вважають, що 
на кафедрах обов’язково повинні бути стенди, які міс-
тять інформацію щодо організації самостійної робо-
ти. Вимоги до інформації і в студентів першого, і в 
студентів четвертого курсів одинакові.

Одним із важливих принципів педагогіки, що реа-
лізується під час самостійної роботи студентів є прин-
цип індивідуалізації. Це – принцип педагогіки, який 

ґрунтується на індивідуальному підході у навчанні, 
враховує рівень підготовленості, особистісні здібності 
і якості. Цей принцип передбачає індивідуальне вико-
нання завдань, проведення консультації, активізацію 
розумової діяльності кожного студента.

У визначенні можливостей, які надає самостійна 
робота як форма навчального процесу, є відмінності 
між студентами першого і четвертого курсу. Так, сту-
денти першого курсу вважають, що по-перше, само-
стійна робота дозволяє систематизувати, планувати 
і здійснювати контроль своєї діяльності, по-друге, 
формує і реалізує творчі здібності, а потім формує 
самостійність, і найменшою мірою формує знання, 
вміння та навички і реалізує принцип індивідуаль-
ності в навчанні. Отже, студенти першого курсу вва-
жають, що самостійна позааудиторна робота насам-
перед сприяє розвитку творчих, особистісних рис, а 
потім професійних.

У своїх пропозиціях щодо організації самостійної 
роботи студенти наголошують на необхідності більш 
координованої і якісної допомоги викладачів у її реа-
лізації. Це пояснюється тим, що навчання у вищому 
навчальному закладі є для них новим видом діяль-
ності і, як уже зазначалось, важливу роль відіграють 
адаптаційні процеси, і звичайно викладачі повинні 
сприяти полегшенню адаптації першокурсників.

Лекція є однією із форм навчання у вищому на-
вчальному закладі, яка не тільки формує знання, а й 
сприяти всебічному розвитку особистості, її самоос-
віті та самовдосконаленню. 

Питання лекційного викладання висвітлені у ба-
гатьох публікаціях відомих вчених вітчизняної та за-
рубіжної педагогіки. Лекція у вищому навчальному 
закладі є основною формою навчальної роботи, на 
яку відводиться до 60% навчального часу. Разом з цим 
лекція має ряд недоліків, до яких відносяться моноло-
гічність, слабкість оперативного контролю викладача 
за ступенем засвоєння навчального матеріалу, трудно-
щі впровадження індивідуального підходу тощо.

Сьогодні лекція – це не тільки засіб повідомлення 
наукової інформації, а й процес посилення мотивації 
навчання, активізації розумової діяльності, спонукан-
ня до постійного оновлення і вдосконалення набутого 
досвіду. Лекція – ефективна форма систематичного, 
емоційного, безпосереднього контакту свідомості, 
почуттів, волі, інтуїції особистості педагога із вну-
трішнім світом магістрантів. Нестандартно мислячий, 
знаючий, компетентний, цікавий для молоді викладач 
надає не просто інформацію, а спонукає до проник-
нення у сутність навчального матеріалу за рахунок за-
хопленості, глибини обізнаності у науковій галузі. 

Студент самостійно опрацьовує навчальну літе-
ратуру, конспекти лекцій, матеріали до практичних, 
лабораторних та семінарських занять; вміє опра-
цьовувати матеріали з мережі Інтернет, виконувати 
реферати, готуватись до виступів та повідомлень. 
СРС за допомогою самостійного перегляду відео- та 
теле-лекцій, слайд-лекцій в залах для СРС, бібліоте-
ці електронної літератури, робота в мережі Інтернет 
тощо, сприяє активізації самостійної пізнавальної ді-
яльності студентів.
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Самостійна робота студентів забезпечується комп-
лексом навчально-методичної літератури – підруч-
никами, посібниками, практикумами, методичними 
рекомендаціями; навчальними програмами з кожної 
дисципліни, текстами лекцій, матеріалами та завдан-
нями для самостійної роботи студентів, темами рефе-
ратів та науково-дослідних завдань, завданнями для 
практики, тестами для контролю рівня навчальних до-
сягнень студентів. Забезпеченість студентів навчально-
методичною літературою є важливою складовою і 
необхідною умовою ефективної та якісної підготовки 
фахівців в нинішніх соціально-економічних умовах. 
Для успішної організації навчального процесу студен-
ти повинні бути забезпечені навчально-методичними 
виданнями для аудиторної та самостійної поза ауди-
торної роботи. Навчально-методичні видання регла-
ментують зміст навчання і спрямовані на формування 
компетентностей і якостей, які необхідні у професій-
ній діяльності майбутніх фахівців.

Контроль рівня навчальних досягнень допома-
гає студентам критично оцінювати свої успіхи в на-
вчанні та помилки, правильно організувати подальшу 
роботу, забезпечити її системність та регулярність. 
Зовнішній контроль за самостійною роботою з боку 
викладача поєднується із самоконтролем навчальної 
діяльності. У цьому разі викладач зосереджує увагу 
на наданні допомоги, тим кому, це особливо необхід-
но і на тому, що вимагає дійсно кваліфікованого втру-
чання педагога.

Контроль СРС стимулює мотиваційну основу ді-
яльності, сприяє підвищенню рівня знань і навчаль-
них умінь та навичок студентів забезпеченню їх на-
вчальною інформацією різних типів та дидактичними 
матеріалами, наданню оперативної консультативної 
допомоги.

Серед методів контролю СРС перевагу надано 
експрес-опитуванню, співбесіді, тестовому контр-
ою, контролю практичних умінь і навичок, контролю 
рівня сформованості компетентностей, модульному 
контролю.

Висновки.
Аналіз праць, присвячених проблемі самостійної 

роботи студентів у вищих навчальних закладах свід-
чить, що СРС є актуальною, багатоаспектною та не-

достатньо дослідженою.
Ефективність самостійної роботи забезпечується 

якісною навчальною літературою, зокрема, підручни-
ками, посібниками та методичними рекомендаціями.

Контроль компетентностей, знань, умінь та нави-
чок студентів є формою зворотного зв’язку, джерелом 
інформації для викладача про хід самостійного оволо-
діння студентом навчального матеріалом та міцність 
його засвоєння. Основними формами контролю СРС 
є: поточний, підсумковий та модульний, іспити, кур-
сові роботи, дипломні роботи, ліцензійні інтегровані 
іспити, державна атестація. Контроль здійснюється 
протягом усього терміну вивчення навчальної дис-
ципліни: під час практичних, лабораторних, семінар-
ських занять і має на меті перевірку рівнем володіння 
знань, умінь, навичок, якостей студентів. 

Контроль може проводитися у вигляді: експрес-
опитування, співбесіди, програмованого контролю у 
безмашинному та комп’ютерному варіанті, контролю 
під час лекції, контрольних робіт, колоквіумів, тесто-
вих завдань, контролю практичних умінь та навичок 
та ін.

Подальші дослідження передбачають вибір та об-
ґрунтування інноваційних педагогічних технологій, 
покращення організації та контролю самостійної ро-
боти студентів, упровадження інтерактивних форм і 
методів навчання у професійну підготовку майбутніх 
фахівців з метою формування їх компетентностей та 
професійно важливих якостей.
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Сучасні підходи до моніторингу фізичного стану 
школярів у процесі фізичного виховання

Кашуба В.О., Гончарова Н.М.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто питання викорис-
тання систем оцінки фізичного 
стану в навчальному процесі з 
фізичного виховання. Визначені 
та обґрунтовані інформативні 
показники фізичного стану дітей 
молодшого шкільного віку. По-
казники покладені в основу сис-
теми контролю. Розкриті питання 
можливості використання сучас-
них інформаційних технологій в 
освітнього процесу з фізичного 
виховання. Запропоновано авто-
матизовану систему контролю 
фізичного стану. Система харак-
теризується модульністю. Вона 
базується на інтегральному під-
ході.

Кашуба В.А., Гончарова Н.Н. Современ-
ные подходы к мониторингу физического 
состояния детей в процессе физического 
воспитания. Рассмотрены вопросы использо-
вания систем оценки физического состояния 
в учебном процессе по физическому воспита-
нию. Определены и обоснованы информатив-
ные показатели физического состояния детей 
младшего школьного возраста. Показатели 
положены в основу системы контроля. Рас-
крыты вопросы возможности использования 
современных информационных технологий в 
образовательном процессе по физическому 
воспитанию. Предложена автоматизирован-
ная система контроля физического состоя-
ния. Система контроля характеризуется мо-
дульностью. Она базируется на интегральном 
подходе. 

Kashuba V.A., Goncharova N.N. Mod-
ern approaches of monitoring chil-
dren’s physical state in the process of 
physical education. The questions of the 
use of the systems of estimation of bodily 
condition are considered in an education-
al process on physical education. Certain 
and grounded informing indexes of bodily 
condition of children of midchildhood. In-
dexes are fixed in basis of the checking 
system. The questions of possibility of the 
use of modern information technologies 
are exposed in an educational process on 
physical education. System of control of 
bodily condition is offered. The checking 
system is characterized moduleness. It is 
based on integral approach.

Ключові слова:
моніторинг, здоров'я, фізичний 
стан, комп'ютерна програма.
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Вступ.1

В умовах глибоких перетворень сучасного сус-
пільства, школярі повинні не тільки володіти знання-
ми, уміннями й навичками, передбаченими базовою 
програмою, але й мати високий рівень здоров'я, бути 
гармонійно розвинутими, готовими до творчої роботи 
[2]. 

Численними авторами [6, 12] доведено, що успіх 
організації процесу фізичного виховання нерозривно 
пов'язаний з діагностикою рівня фізичного стану ді-
тей, оцінка фізичного стану є важливим прогностич-
ним показником стану та рівня здоров'я. 

Обґрунтуванню організаційно-методичної системи 
контролю у фізичному вихованні присвятили роботи 
багато авторів. Вони єдині в думці, що для повноцін-
ного розвитку дитини необхідний постійний контроль 
фізичного стану [4, 8].

У світлі глобальної інформатизації суспільства 
створюються умови для перегляду наявних підходів 
до організації та методики здійснення педагогічного 
контролю. Це перш за все пов’язане з можливістю ав-
томатизації обробки інформації і створення баз даних 
фізичного стану школярів.

На думку фахівців, використання автоматизованих 
систем, відкриває нові можливості підвищення ефек-
тивності процесу фізичного виховання [13].

Зважаючи на те, що останніми роками виявляєть-
ся інтерес до впровадження і використання систем 
контролю фізичного стану у процес фізичного вихо-
вання школярів і зважаючи на низький рівень фізич-
ного стану дітей, питання розробки та впровадження 
систем контролю фізичного стану залишаються над-
звичайно актуальними і вимагають розв’язання на 
шляху модернізації сучасної системи фізичного вихо-
вання в світі можливості використання автоматизова-
них систем.

Дослідження виконано згідно з планом науково-
© Кашуба В.О., Гончарова Н.М., 2010

дослідної роботи кафедри кінезіології Національного 
університету фізичного виховання і спорту України 
і «Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006—2010 рр.» Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.2.1. «Вдо-
сконалення біомеханічних технологій у фізичному ви-
хованні й реабілітації з урахуванням просторової ор-
ганізації тіла людини». Номер державної реєстрації: 
0106U010786. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та 

розробка автоматизованої системи контролю фізично-
го стану дітей молодшого шкільного віку для підви-
щення ефективності керування процесом фізичного 
виховання.

Методи дослідження: аналіз спеціальної науково-
методичної літератури, системний підхід, прогнозу-
вання, факторний аналіз.

Результати досліджень та їх обговорення. 
У процесі вивчення спеціальної літератури, нами 

були розглянуті та проаналізовані різні системи та 
програми, які використовуються в практиці фізично-
го виховання для оцінки компонентів фізичного стану 
дітей.

Аналізом процесу розвитку та становлення орга-
нізму дітей як єдиного цілого займалися багато ав-
торів, розробляючи як окремі методи дослідження 
функцій організму [11], так і комплексні методики [1, 
8, 10, 14]. 

Методика діагностики та оцінки рівня фізичного 
стану дітей 5-7 років, розроблена О.А. Вєтошкіною 
[3] ґрунтується на визначенні інтегрального показни-
ка фізичного стану дитини - дошкільника, що харак-
теризує «фізкультурну» готовність до навчання в шко-
лі. В основу методики покладена система «кількісної 
оцінки» рівня здоров'я Г.Л. Апанасенка і В.І. Бєлова. 
При оцінці фізичного стану використовується система 
показників - індексів, запропонована Г.Л. Апанасенка, 
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Р.Г. Науменко та рівні рухових здібностей дітей до-
шкільного віку. Оцінка всіх показників проводиться в 
балах. 

На основі взаємозв'язку між фізичним розвитком, 
рівнем фізичної підготовленості, захворюваністю та 
успішністю школярів О.Д. Дубогай [5] були визначе-
ні нормативи фізичної підготовленості учнів, що ви-
значають готовність дітей до навчання в школі. Набір 
тестів включає: стрибки в довжину з місця, кидки та 
ловля м'яча з відстані 1 м у стіну протягом 30 с, зги-
нання та розгинання рук в упорі лежачи, стрибки зі 
скакалкою, підйом тулуба з положення лежачи, присі-
дання. Дана система тестів, на думку автора, повною 
мірою дає можливість оцінити готовність дитини до 
навчання в школі.

Успіхи сучасної біомеханічної методології відкри-
вають перспективи для подальшого вдосконалювання 
засобів і методів корекції порушень опорно-рухового 
апарата. Так, Н.Л. Носовою [11] була розроблена мо-
дульна технологія контролю просторової організації 
тіла школярів 7-16 років. Контроль здійснюється по 
двох напрямках: комплексне обстеження й експрес-
контроль просторової організації тіла школярів.

Комплексний підхід до оцінки фізичного стану 
був запропонований Л.Н. Макаровою [10], при якому 
оцінка здійснюється за блоками: антропометричний 
блок, блок кардіо-респіраторної системи, оцінка ве-
гетативної нервової системи, оцінка максимального 
споживання кисню, блок оцінки рівня фізичної під-
готовленості. Отримані результати тестування оціню-
ються відповідно до диференційованих шкал і підсу-
мовуються для визначення загальної кількості балів. 

Одним із засобів практичної реалізації диферен-
ційованого підходу до здійснення процесу фізично-
го виховання дітей молодших класів Н.М. Кустова 
[7] визначає необхідність проведення об'єктивної 
оцінки фізичної підготовленості учнів. Дана систе-
ма включає блоки: фізичний розвиток, швидкісні і 
швидкісно-силові здібності, силові можливості, гнуч-
кість і координація рухів, психічний стан. Результатом 
регулярного проведення педагогічного контролю за 
розробленою методикою, на думку автора, є адапта-
ція дітей до навчання в середній школі й оптимізація 
засобів і методів фізичного виховання відповідно до 
стану їхнього здоров'я, фізичного розвитку, рухової 
підготовленості.

Експрес-оцінка рівня стану здоров'я Б.Х. Ланда [8] 
включає оцінку трьох критеріїв (самопочуття, працез-
датність, настрій) за п'ятибальною шкалою.

Так, кількість здоров'я можна орієнтовно визна-
чити, користуючись бальною системою оцінок рівня 
фізичного здоров’я. Одна з таких систем запропоно-
вана Г.Л. Апанасенко [1]. Експрес-оцінка рівня фізич-
ного здоров'я дозволяє визначити «безпечний» рівень 
фізичного здоров'я. Методика використовує показни-
ки індексу маси тіла, відношення ЖЄЛ до маси тіла, 
сили кисті до маси тіла, час відновлення ЧСС після 
навантаження й т.д.

Існують методи, які ґрунтуються на кореляційній 
залежності між величиною максимального споживан-
ня кисню та основних функціональних показників 

систем життєдіяльності організму. Одна з таких ме-
тодик експрес-контролю за станом здоров'я запропо-
нована С.В. Хрущевим [14]. 

На підставі дослідження і узагальнення практич-
ного досвіду автором було доведено, що серед про-
стих і легко доступних показників, найбільш інфор-
мативними є: індекс Робінсона, індекс Руф’є, індекс 
Кетле, індекс Скібінського та індекс потужності В.А. 
Шаповалової. 

Літвіним О.Т.[9] при виборі критеріїв ефективнос-
ті, тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості 
пропонується орієнтуватися на критерії: статура, що-
денний обсяг енерговитрат за рахунок рухової актив-
ності, стан найважливіших функціональних систем, 
щотижневий обсяг і співвідношення різних видів ру-
хової активності, захворюваність і силові можливості, 
координаційні здібності, рухливість у суглобах.

Таким чином, найважливішим механізмом керу-
вання процесом фізкультурного виховання, що надає 
регулярну інформацію про фізичний стан дітей, що 
дозволяють вчасно впливати на результати через ко-
рекцію освітнього та учбово-тренувального процесу, 
є моніторинг фізичного стану дітей. 

У даний момент, на думку ряду авторів [6, 9], існує 
гостра необхідність перегляду критеріїв оцінки ефек-
тивності процесу фізичного виховання, а існуюча сис-
тема тестування фізичної підготовленості не враховує 
рівень фізичного розвитку, рівень фізичного здоров'я, 
функціональний стан систем організму й опорно-
рухового апарата.  

Аналізуючи системи оцінки компонентів фізич-
ного стану та визначення структури взаємозв’язків 
між компонентами фізичного стану дітей молодшого 
шкільного віку був проведений факторний аналіз. Для 
аналізу були обрані 39 змінних, які отримані в резуль-
таті попереднього дослідження систем оцінки фізич-
ного стану.

У процесі дослідження виявлені «генеральні» фак-
тори, що визначають фізичний стан дітей: компонент-
ний склад тіла (20,3 %), функціональний стан систем 
організму (13 %), фізична підготовленість (12,3 %), 
фізичний розвиток (11,7 %), стан опорно-рухового 
апарату (8,5 %). Сумарний внесок даних факторів у 
загальну дисперсію вибірки склав 69,86 %.

Результати факторного аналізу дозволили визначи-
ти найбільш інформативні показники фізичного стану 
дітей, які уможливлюють всебічну оцінку фізичного 
стану дітей: компонентний склад тіла; фізичний роз-
виток (довжина і маса тіла, обхват грудної клітини, 
обхват талії, сила кисті); стан ОРА (відстань від точки 
С7 до вертикалі, що проходить через центр мас (ЦМ) 
голови, відстань від найбільш випуклої точки хребта 
до вертикалі, що проходить через ЦМ голови, від-
стань від точки L5 до вертикалі, що проходить через 
ЦМ голови); значення шкірних температур у різних 
зонах виміру; фізична підготовленість (біг на 30 м, 
човниковий біг 4*9 м  і стрибок у довжину з місця, 
силова витривалість м’язів спини і живота), функціо-
нальний стан систем організму (тривалості затримки 
подиху на вдиху та видиху, показники ЧСС після до-
зованого навантаження).
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Данні положення стали підґрунтям розробки авто-
матизованої системи контролю фізичного стану дітей, 
яка складається з п’яти незалежних блоків.

Діагностичний блок автоматизованої системи 
«Monitoring» використовується для оцінки фізичного 
стану дітей та отримання оперативної інформації про 
його динаміку в процесі фізичного виховання. Зміст 
даного блоку був складений на підставі положень, 
що були наявні у спеціальній літературі, про критерії 
оцінки фізичного стану дітей.

Інформаційний блок вміщує завдання на засвоєння 
практичних знань і умінь, рекомендації зі складання 
комплексів фізичних вправ, фізкультурних пауз і хви-
линок, ранкової гігієнічної гімнастики, індивідуаль-
них програм та їх реалізацію в оздоровчій діяльнос-
ті, а також теоретичні знання про ведення здорового 
способу життя. Включення у програму «Підручника 
здоров’я» пояснюється низьким рівнем знань дітей по 
фізичної культури і спорту.

У блоці «Спортивний майданчик», представлені 
комплекси фізичних вправ які побудовані так, щоб 
різнобічно впливати на організм дитини. Комплекси 
складені з урахуванням вікових і статевих особливос-
тей, вихідного рівня фізичного стану та спрямовані на 
розвиток різних рухових якостей.

Фізичні вправи, які мали складну рухову структу-
ру, демонструвалися у вигляді малюнків, анімаційних 
файлів і відеофрагментів, що забезпечило реалізацію 
принципу наочності і яскраве емоційне забарвлення 
процесу фізичного виховання. Необхідність вклю-
чення блоку «Щоденник самоконтролю» обумовлене 
важливістю привернення уваги дитини до своєї рухо-
вої активності і ведення здорового способу життя.

Блок «Щоденник самоконтролю» представляє на-
бір методик, які можуть використовуватися вчителем 
фізичної культури для формування усвідомленої мо-
тивації у дітей до здійснення фізкультурно-оздоровчої 
діяльності. Структурним елементом «Щоденника 
самоконтролю» є «Кейс-технології», яка включає на-
вчальний матеріал, що складається з обов’язкової та 
варіативної частин. 

Розроблена комп’ютерна програма моніторингу 
фізичного стану школярів «Monitoring» у практиці 
фізкультурно-оздоровчої роботи може використо-
вуватися вчителями фізичної культури, учнями та їх 
батьками у кількох напрямах: організація контролю 
фізичного стану дітей, формування навички органі-
зації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності, 
підвищення рівня знань і мотивації дітей молодшого 
шкільного віку до ведення здорового способу життя 
та підвищення теоретичних знань за основними на-
прямками теоретичної підготовки і способів організа-
ції фізкультурно-оздоровчої діяльності батьків.

Висновки. 
Підвищення фізичного стану дітей молодшого 

шкільного віку можливо при комплексному підході 
до його оцінки, с подальшою розробкою заходів удо-
сконалення процесу фізичного виховання. Викорис-
тання розробленої комп'ютерної програми дозволить 
учителеві одержувати інформацію про фізичний стан 
учні та сприятиме підвищенню ефективність процесу 
фізичного виховання.

Перспективи подальших досліджень полягають 
в подальшому впроваджені даної розробки в процес 
фізичного виховання дітей інших вікових груп та фор-
мування безперервної системи контролю фізичного 
стану в період навчання в загальноосвітній школі.
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Взаємозв’язки показників фізичного розвитку, 
функціональної підготовленості і психофізіологічних 

характеристик студентів-футзалістів 1 і 2 курсів
Коханець П.П.

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Анотації:
Аналізуються взаємозв’язки пси-
хофізіологічних характеристик з 
показниками фізичного стану і фі-
зичної підготовленості студентів 
1 і 2 курсів у процесі навчально-
тренувальної діяльності футзаліс-
тів. Кореляційний аналіз показни-
ків фізичного розвитку, фізичної і 
функціональної підготовленості 
і психофізіологічних характерис-
тик показав, що між цими пара-
метрами спостерігається тісний 
взаємозв’язок як у студентів-
футзалістів 1, так 2 курсів. Однак 
більша кількість взаємозв’язків 
спостерігається у студентів 1 кур-
су. Показники фізичного розвитку 
тісно пов’язані між собою. 

Коханец П.П. Взаимосвязи показателей фи-
зического развития, функциональной под-
готовленности и психофизиологических 
характеристик студентов-футзалистов 
1 и 2 курсов. Анализируется взаимосвязь 
психофизиологических характеристик с по-
казателями физического состояния и фи-
зической подготовленности студентов 1 и 2 
курсов в процессе учебно-тренировочной де-
ятельности футзалистов. Корреляционный 
анализ показателей физического развития, 
физической, функциональной подготовлен-
ности и психофизиологических характери-
стик, показал, что между этими параметра-
ми наблюдается тесная взаимосвязь как у 
студентов-футзалистов 1, так 2 курсов. Од-
нако большая взаимосвязь наблюдается у 
студентов 1 курса. Показатели физического 
развития тесно связаны между собой. 

Kohanets P.P. Intercommunications 
of indexes of physical development, 
functional preparedness and psy-
chophysiological descriptions of stu-
dents of sportsmen of footballers of 
1 and 2 courses. Intercommunication of 
psychophysiological descriptions is anal-
ysed with the indexes of bodily condition 
and physical preparedness of students. 
In an experiment students took part 1 
and 2 courses. Cross-correlation analy-
sis of indexes of physical development, 
physical, functional preparedness and 
psychophysiological descriptions rotined 
close intercommunication. Large inter-
communication is observed for the stu-
dents of a 1 course. The indexes of physi-
cal development are closely constrained 
between itself.

Ключові слова:
фізичний розвиток, функціо-
нальна підготовленість, пси-
хофізіологічні характеристики, 
студенти, футзал.

физическое развитие, функциональная по-
дготовленность,  психофизиологические 
характеристики, студенты, футзал. 

physical development, functional 
preparedness, psychophysiological 
descriptions, students, footballers.

Вступ. 1

Студентська молодь України сьогодні складає нау-
ковий, культурний, оборонний потенціал країни, гено-
фонд нації. Питання збереження і зміцнення здоров’я 
студентів є важливою культурно-освітньою, економіч-
ною і соціально-політичною проблемою.

Водночас, фізичний стан студентів протягом де-
сятиріччя різко погіршився внаслідок поглиблення 
соціально-економічної, екологічної та демографічної 
криз.

Фізичне виховання студентської молоді займає 
основне місце в навчально-виховному процесі вищих 
навчальних закладів України. За свідченнями бага-
тьох дослідників, підростаюче покоління добре поін-
формоване про роль і значення фізичної культури в 
збереженні і зміцненні здоров’я, забезпеченні трива-
лого активного довголіття, підвищенні працездатнос-
ті. Однак, більшість студентів мають низький рівень 
фізичного стану [2]. 

Дослідження зростаючого організму як цілісної 
динамічної системи передбачає вивчення не тільки 
розвитку її підсистем, але і взаємозв’язків і взаємо-
дій, які визначають структуру і цілісність організму в 
цілому. На підставі аналізу розвитку цілісної системи 
можна визначити, на якому етапі розвитку знаходить-
ся організм студентів [1,  3].

Досить відомим фактом є твердження, що на-
дійність будь-якої системи може бути охарактери-
зована як висока – при наявності великої кількості 
взаємозв’язків якісного рівня і як низька – при наяв-
ності незначної кількості таких показників. 

Аналіз науково-методичної літератури (Л.В. Вол-
ков, 2007; О.С. Куц, 2008; Б.М. Шиян, 2009 та ін.) по-
казує, що існуючі засоби і методи в організації занять  
© Коханець П.П., 2010

з фізичного виховання не підвищують рівень фізичної 
підготовленості студентів, які навчаються у ВНЗ, до 
належного рівня. У методиці проведення навчальних 
занять у ВНЗ за останніх десять років не відбулося 
кардинальних змін, її ефективність відносно низька, 
що не повністю відповідає сучасним вимогам вищої 
школи. Науково-методичні рекомендації, які є на сьо-
годнішній день, не орієнтують на всебічний фізичний 
розвиток і фізичну підготовленість [7]. Отже, вище 
викладенні факти свідчать про те, що методика орга-
нізації та проведення занять у ВНЗ потребують нових 
ефективних засобів і методів, які були б спрямовані на 
покращення здоров’я студентів.

Одним з найбільш доступних, масових і ефектив-
них засобів підвищення функціональної підготовле-
ності і зміцнення здоров’я студентської та учнівської 
молоді є футзал. 

Футзал – командна спортивна гра в залі, в якій бе-
руть участь дві команди по 5 гравців у кожній. Назва 
гри походить від порт. futebol de salão та ісп. fútbol sala. 
Вона дуже емоційна, проходить весь час у швидкому 
темпі. Гра примушує щомить залучати до боротьби за 
м’яч кожного гравця, перевіряє здатність усіх без ви-
ключення вміло взаємодіяти в умовах щільної опіки 
захисників і невеликих розмірів майданчика для гри.

Не дивлячись на свою простоту, футзал має ряд 
найцікавіших особливостей, що роблять цю гру по-
своєму своєрідною і привабливою.

По-перше, тут кожний гравець значно часто воло-
діє м’ячем, бере участь у загальних ігрових діях. По-
друге, голів у футзалі забивається значно більше ніж у 
футболі. По-третє, кожний футзаліст повинен діяти з 
повною віддачею сил, встигаючи оборонятися і атаку-
вати. Крім того, під час гри у футзал м’яч практично 
весь час знаходиться в грі, яка проходить без вимуше-
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них зупинок. 
Особливо важливо, що великий об’єм рухів у фут-

залі обумовлений високим емоційним фоном, який є 
важливим фактором, що підтримує зацікавленість до 
занять та допомагає переносити значне фізичне на-
вантаження, сприяє підвищенню функціональної під-
готовленості і морально-вольових якостей. На нашу 
думку, введення футзалу в шкільну програму а також 
до галузевих стандартів вищої освіти.

Всі вище перераховані факти вказують на необхід-
ність проведення досліджень у цьому напрямку.

Дослідження виконувалось за планом науково-
дослідної роботи кафедри спортивних ігор, туриз-
му і здорового способу життя ДВНЗ “Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди”

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчити взаємозв’язок показ-

ників фізичного розвитку, фізичної і функціональної 
підготовленості і психофізіологічних характеристик 
студентів-футзалістів 1 і 2 курсів.

Завдання дослідження:
1. Науково обґрунтувати взаємозв’язок показни-

ків фізичного розвитку, фізичної і функціональної 
підготовленості і психофізіологічних характеристик 
студентів-футзалістів 1 і 2 курсів.

2. Зробити порівняльний аналіз взаємозв’язків по-
казників фізичного розвитку, фізичної і функціональ-
ної підготовленості і психофізіологічних характерис-
тик студентів-футзалістів 1 і 2 курсів.

Методи дослідження: теоретичний аналіз 
науково-методичної літератури;антропометричні ви-
мірювання; рухові тести; функціональна діагностика; 
педагогічні спостереження;методи математичної ста-
тистики. 

Результати дослідження. 
Дослідження проводились протягом 2008-2009 

рр. на базі Кременецького обласного гуманітарно-
педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка, де дослі-
джуваним контингентом були студенти 1 та 2 курсів 
(60 осіб) спеціальності “Фізична культура”. 

З метою вивчення взаємозв’язків фізичного розви-
тку, фізичної і функціональної підготовленості і пси-
хофізіологічних характеристик студентів 1 і 2 курсів 
була розрахована множинна кореляційна залежність 
між 4-ма групами показників, які складають структу-
ру всієї системи. Для цього між досліджуваними па-
раметрами був проведений кореляційний аналіз. Цей 
метод математичної статистики показав, що антропо-
метричні показники (довжина тіла, маса тіла, обхват 
грудної клітки) дуже тісно взаємопов’язані на рівні 
(0,7 – 0,9), а їхні результати залежать від генетичного 
апарату організму людини. Ці дані утворюють фактор, 
який отримав назву “фізичного розвитку”. Збільшен-
ня маси тіла може відбуватися за рахунок збільшення 
розмірів кінцівок (довжина тіла) і збільшення кількос-
ті м’язових волокон у м’язах.

З показників фізичної підготовленості найтісні-
ший взаємозв’язок (0,67) має швидкість (біг 30 м) і 
швидкісно силові здібності за результатами стрибка у 
довжину з місця. Ці здібності є найбільш інформатив-

но значущими для студентів цього віку, найбільш чут-
ливі до педагогічного впливу, тобто легко піддаються 
формуванню засобами фізичного виховання. В основі 
їх розвитку лежать генетично успадковані можливос-
ті людини. Так швидкість є складовою швидкісно-
силових здібностей, тобто вправи які спрямовані пе-
реважно на розвиток швидкісно-силових здібностей 
будуть одночасно засобом розвитку й швидкості.

Більш тісна взаємозалежність (на рівні 0,75) наяв-
на між швидкісною витривалістю за результатами в 
бігу на 300 м і спритністю за результатами човнико-
вого бігу 15х2 м. 

Прояв швидкісних здібностей пов’язаний з вели-
кою силою скорочення м’язів, а також з досконалою 
координацією рухів, яка дозволяє використовувати 
силу в короткий проміжок часу. Під час бігу у футзалі 
працюють такі м’язи, як розгиначі і згиначі стегна, а 
також м’язи тулуба і рук, а також активну роль віді-
грає вся мускулатура, ось тому футзалістам необхідно 
мати добре розвинуту м’язову масу не тільки нижніх, 
але й верхніх кінцівок. Стає очевидним те, що в су-
часному футзалі необхідно швидко переміщуватись 
по майданчику, мати хорошу реакцію, швидкісну ви-
тривалість, бути координованим, вміти швидко роз-
слаблювати основні групи м’язів, мати високу рухли-
вість у суглобах.

Швидкісно-силові здібності (стрибок у довжину 
з місця і вистрибування вгору) тісно взаємозв’язані 
між собою і спритністю (r = 0,62 – 0,75), (таблиця 1). 
Більш характерними особливостями стрибків є високі 
показники швидкісно-силових можливостей, які про-
являються в хорошій стрибучості, тобто в здатності 
швидко і високо вистрибувати вверх. Ця здібність – 
комплексна і характеризує здібність людини до мит-
тєвих “зривів” нервово-м’язових зусиль, що, в свою 
чергу, обумовлено великою силою м’язових груп, 
швидкістю їх скорочення і здатністю сконцентрову-
вати вольові напруження в момент виконання стриб-
ка. Можна сказати, що високий стрибок вимагає від 
футзалістів уміння швидко мобілізувати свої сили і 
можливості для виконання високо координованого 
швидкісно-силового руху.

У спортивних іграх, особливо у футзалі, футболі, 
гандболі, характерними показниками здібностей є 
швидкісна-витривалість, спритність, швидкісна реак-
ція і швидкість, які корелюють між собою на достат-
ньо високому рівні. Зв’язок між ними дорівнює 0,8 – 
0,9 (таблиця 2).

Але слід враховувати, що взаємозв’язки показників 
у спортивних іграх у значній мірі залежать від того, 
яке місце займає спортсмен у команді, в якому амплуа 
йому приходиться брати участь у змаганнях. Напри-
клад, дослідження структури здібностей гандболісток 
(П. Осташев, 2004) свідчать про те, що спортсменки 
другої лінії дають кращу швидкість реакції, швидкіс-
ну і координаційну витривалість, а спортсменки пер-
шої лінії – підвищеною мобілізаційною готовністю і 
майже однакову зі спортсменкою другої лінії силовою 
координацією.

Кожен вид спорту вимагає не тільки високого рів-
ня розвитку фізичних і рухових здібностей, але й від-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

76

Та
бл

иц
я 

1
Ко

ре
ля

ці
йн

а 
ма

т
ри

ця
 п

ок
аз

ни
кі

в 
ф

із
ич

но
го

 р
оз

ви
т

ку
, ф

із
ич

но
ї і

 ф
ун

кц
іо

на
ль

но
ї п

ід
го

т
ов

ле
но

ст
і і

 п
си

хо
ф

із
іо

ло
гі

чн
их

 х
ар

ак
т

ер
ис

т
ик

 с
т

уд
ен

т
ів

1 
ку

рс
у

П
ок

аз
ни

ки

Ф
із

ич
ни

й 
ро

з-
ви

то
к

Ф
із

ич
на

 п
ід

го
то

вл
ен

іс
ть

Ф
ун

кц
іо

на
ль

на
 п

ід
го

то
вл

ен
іс

ть
 

(Г
ар

ва
рд

сь
ки

й 
ст

еп
-т

ес
т)

П
си

хо
фі

зі
ол

ог
іч

на
 п

ід
го

то
вл

ен
іс

ть
 (т

еп
ін

г-
те

ст
)

Довжина тіла,см.

Маса тіла,кг.

Обхват грудної 
клітки,см.

Біг -30 м.

Біг -300 м.

15мх2

Стрибок у довжину

Стрибок вгору 

Динамометрія (ста-
нова)

Гнучкість (стоячи)

ЧСС уд/хв. у спокої

Після навантаження

1 хв.

2 хв.

3 хв.

5 с.

10 с.

15 с.

20 с.

25 с.

30 с.

Сума

Х

Д
ов

ж
ин

а 
ті

ла
,с

м.
1

0,
87

0,
79

-0
,1

7
-0

,1
3

-0
,1

0
0,

12
-0

,3
3

-0
,0

2
-0

,0
9

-0
,1

0
-0

,0
4

0,
12

0,
08

0,
11

0,
27

0,
20

0,
06

0,
20

0,
25

0,
25

0,
25

0,
25

М
ас

а 
ті

ла
,к

г.
 

1
0,

91
-0

,3
5

-0
,2

0
-0

,3
3

0,
32

-0
,1

9
-0

,1
9

0,
02

0,
01

0,
01

0,
20

0,
06

0,
29

0,
09

0,
11

-0
,0

9
0,

11
0,

26
0,

32
0,

16
0,

16
О

бх
ва

т 
гр

уд
но

ї 
кл

іт
ки

,с
м.

 
 

1
-0

,1
7

-0
,1

1
-0

,1
5

0,
15

-0
,2

7
-0

,1
0

-0
,0

8
0,

15
0,

11
0,

19
0,

13
0,

39
0,

02
-0

,0
3

-0
,1

1
0,

03
0,

17
0,

29
0,

07
0,

07

Бі
г 

-3
0 

м.
 

 
 

1
0,

40
0,

54
-0

,6
7

-0
,3

9
-0

,1
8

-0
,1

8
0,

25
0,

26
-0

,1
2

0,
06

-0
,0

7
-0

,1
4

-0
,0

5
0,

02
-0

,3
0

-0
,4

1
-0

,3
0

-0
,2

3
-0

,2
3

Бі
г 

-3
00

 м
.

 
 

 
 

1
0,

75
-0

,5
6

-0
,6

6
-0

,5
5

-0
,1

2
0,

03
0,

49
0,

30
0,

20
0,

27
-0

,2
0

-0
,1

9
-0

,1
6

-0
,1

6
-0

,0
2

-0
,2

4
-0

,2
0

-0
,2

0
15

м-
2

 
 

 
 

 
1

-0
,7

5
-0

,6
2

-0
,2

2
-0

,3
0

0,
14

0,
26

0,
12

0,
15

0,
10

-0
,0

1
-0

,1
6

0,
04

-0
,1

9
-0

,1
8

-0
,1

2
-0

,1
2

-0
,1

2
Ст

ри
бо

к 
у 

до
вж

ин
у

 
 

 
 

 
 

1
0,

55
0,

22
0,

30
-0

,0
8

-0
,2

5
0,

00
-0

,2
2

-0
,0

9
0,

19
0,

17
0,

08
0,

16
0,

35
0,

20
0,

23
0,

23
Ст

ри
бо

к 
вг

ор
у 

 
 

 
 

 
 

 
1

0,
57

0,
20

-0
,0

3
-0

,3
3

-0
,1

8
-0

,0
9

-0
,1

8
-0

,1
3

-0
,1

5
-0

,0
3

0,
02

0,
02

0,
20

-0
,0

3
-0

,0
3

Д
ин

ам
ом

ет
рі

я
 

 
 

 
 

 
 

 
1

-0
,0

1
-0

,1
6

-0
,2

5
-0

,2
0

0,
09

-0
,1

8
0,

07
-0

,0
8

0,
02

0,
00

-0
,0

6
0,

18
0,

03
0,

03
Гн

уч
кі

ст
ь 

(с
то

яч
и)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

-0
,2

1
0,

15
0,

17
-0

,1
1

-0
,1

2
0,

11
0,

28
0,

26
-0

,1
2

0,
22

0,
07

0,
17

0,
17

ЧС
С

 у
д/

хв
. у

 с
по

ко
ї

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

23
0,

10
0,

14
0,

32
-0

,1
5

-0
,2

8
-0

,0
9

-0
,3

3
-0

,3
4

-0
,1

2
-0

,2
6

-0
,2

6
П

іс
ля

 н
ав

ан
та

ж
ен

ня
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

59
0,

56
0,

57
-0

,0
4

0,
01

-0
,0

2
-0

,1
7

0,
01

-0
,0

6
-0

,0
6

-0
,0

6
1 

хв
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

69
0,

63
0,

03
0,

04
-0

,0
3

-0
,2

1
0,

12
0,

27
0,

05
0,

05
2 

хв
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0,
71

-0
,1

9
-0

,2
6

-0
,3

4
-0

,0
9

-0
,0

7
0,

18
-0

,1
6

-0
,1

6
3 

хв
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
-0

,2
2

-0
,3

8
-0

,4
3

-0
,1

6
0,

00
0,

13
-0

,2
2

-0
,2

2
5 

с.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

81
0,

84
0,

65
0,

66
0,

49
0,

92
0,

92
10

 с
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

77
0,

49
0,

59
0,

41
0,

84
0,

84
15

 с
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0,
50

0,
60

0,
44

0,
85

0,
85

20
 с

.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0,
75

0,
45

0,
77

0,
77

25
 с

.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

65
0,

85
0,

85
30

 с
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

69
0,

69
Су

ма
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
1,

00

Х
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2010

77

Та
бл

иц
я 

2
Ко

ре
ля

ці
йн

а 
ма

т
ри

ця
 п

ок
аз

ни
кі

в 
ф

із
ич

но
го

 р
оз

ви
т

ку
, ф

із
ич

но
ї і

 ф
ун

кц
іо

на
ль

но
ї п

ід
го

т
ов

ле
но

ст
і і

 п
си

хо
ф

із
іо

ло
гі

чн
их

 х
ар

ак
т

ер
ис

т
ик

 с
т

уд
ен

т
ів

2 
ку

рс
у

П
ок

аз
ни

ки

Ф
із

ич
ни

й 
ро

з-
ви

то
к

Ф
із

ич
на

 п
ід

го
то

вл
ен

іс
ть

Ф
ун

кц
іо

на
ль

на
 п

ід
го

то
вл

ен
іс

ть
 

(Г
ар

ва
рд

сь
ки

й 
ст

еп
-т

ес
т)

П
си

хо
фі

зі
ол

ог
іч

на
 п

ід
го

то
вл

ен
іс

ть
 (т

еп
ін

г-
те

ст
)

Довжина тіла,см.

Маса тіла,кг.

Обхват грудної 
клітки,см.

Біг -30 м.

Біг -300 м.

15мх2

Стрибок у до-
вжину

Стрибок вгору 

Динамометрія 
(станова)

Гнучкість (стоячи)

ЧСС уд/хв. у 
спокої
Після навантажен-
ня

1 хв.

2 хв.

3 хв.

5 с.

10 с.

15 с.

20 с.

25 с.

30 с.

Сума

Х

Д
ов

ж
ин

а 
ті

ла
,с

м.
1

0,
81

0,
82

-0
,1

4
-0

,2
8

0,
00

-0
,0

7
0,

05
0,

30
-0

,2
6

-0
,0

2
0,

14
-0

,0
9

-0
,0

8
-0

,0
5

-0
,3

8
0,

22
-0

,0
7

-0
,1

0
0,

12
0,

12
-0

,0
7

-0
,0

7
М

ас
а 

ті
ла

,к
г.

 
1

0,
76

-0
,1

8
-0

,2
9

-0
,0

3
-0

,2
0

0,
04

0,
35

-0
,1

3
-0

,0
7

0,
12

-0
,0

3
0,

27
-0

,0
2

-0
,1

8
0,

34
0,

13
0,

12
0,

13
0,

27
0,

20
0,

20
О

бх
ва

т 
гр

уд
но

ї 
кл

іт
ки

,с
м.

 
 

1
-0

,0
2

-0
,2

3
-0

,0
4

-0
,1

2
-0

,1
6

0,
36

-0
,3

4
-0

,0
6

0,
21

-0
,0

2
0,

08
-0

,0
7

-0
,1

9
0,

10
0,

00
-0

,0
3

-0
,2

7
0,

20
-0

,1
0

-0
,1

0

Бі
г 

-3
0 

м.
 

 
 

1
0,

51
0,

64
-0

,3
9

-0
,4

5
-0

,4
4

-0
,3

6
0,

22
0,

24
0,

09
0,

05
0,

34
-0

,0
1

-0
,0

9
0,

01
-0

,2
2

0,
02

-0
,2

8
-0

,1
7

-0
,1

7
Бі

г 
-3

00
 м

.
 

 
 

 
1

0,
50

-0
,4

8
-0

,5
3

-0
,5

3
-0

,3
5

0,
31

0,
44

0,
42

0,
14

0,
46

0,
15

-0
,1

5
0,

29
0,

22
0,

03
-0

,0
7

0,
16

0,
16

15
м-

2
 

 
 

 
 

1
-0

,7
0

-0
,4

1
-0

,3
8

-0
,2

0
0,

07
0,

22
0,

04
0,

20
0,

25
0,

04
-0

,0
6

0,
05

-0
,0

4
0,

04
-0

,1
2

-0
,0

2
-0

,0
2

Ст
ри

бо
к 

у 
до

вж
ин

у
 

 
 

 
 

 
1

0,
48

0,
16

0,
30

-0
,3

1
-0

,4
5

-0
,2

9
-0

,5
2

-0
,3

3
-0

,0
4

-0
,0

7
-0

,2
6

-0
,2

6
0,

02
-0

,1
7

-0
,2

2
-0

,2
2

Ст
ри

бо
к 

вг
ор

у 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

46
0,

43
-0

,1
3

-0
,2

2
-0

,3
2

-0
,2

0
-0

,3
1

-0
,1

3
-0

,2
3

-0
,3

2
-0

,0
8

0,
24

-0
,1

0
-0

,1
6

-0
,1

6
Д

ин
ам

ом
ет

рі
я

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

15
-0

,0
9

-0
,1

3
-0

,2
0

0,
16

-0
,2

9
-0

,0
2

-0
,1

9
-0

,1
6

0,
31

-0
,2

8
0,

32
0,

01
0,

01
Гн

уч
кі

ст
ь 

(с
то

яч
и)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

-0
,0

6
-0

,2
3

-0
,0

2
0,

15
0,

02
-0

,0
1

-0
,2

2
-0

,2
9

0,
14

0,
23

-0
,0

9
-0

,0
3

-0
,0

3
ЧС

С
 у

д/
хв

. у
 с

по
ко

ї
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0,
52

0,
44

0,
11

0,
80

-0
,3

5
-0

,1
4

-0
,2

5
-0

,2
4

0,
14

-0
,1

6
-0

,3
1

-0
,3

1
П

іс
ля

 н
ав

ан
та

ж
ен

ня
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

85
0,

35
0,

73
-0

,2
4

-0
,1

4
0,

24
0,

04
-0

,0
4

0,
42

0,
06

0,
06

1 
хв

.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0,
49

0,
72

-0
,2

6
0,

00
0,

35
0,

14
0,

03
0,

48
0,

18
0,

18
2 

хв
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0,
31

0,
11

0,
08

0,
36

0,
40

-0
,0

1
0,

39
0,

39
0,

39
3 

хв
.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
-0

,2
7

-0
,1

2
-0

,0
6

-0
,1

8
0,

20
0,

02
-0

,1
3

-0
,1

3
5 

с.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

07
0,

35
0,

40
-0

,3
9

0,
17

0,
55

0,
55

10
 с

.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0,
60

0,
03

0,
10

0,
34

0,
55

0,
55

15
 с

.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0,

48
-0

,1
3

0,
66

0,
83

0,
83

20
 с

.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0,
00

0,
41

0,
73

0,
73

25
 с

.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
-0

,3
2

0,
08

0,
08

30
 с

.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0,
63

0,
63

Су
ма

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

1,
00

Х
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

78

повідної структури цих здібностей, компоненти якої 
здійснюють суттєвий вплив на спортивні результати. 
Оцінка цих компонентів є важливим елементом за-
гальної системи спортивного відбору.

Із показників функціональної підготовленості най-
тісніше взаємозв’язані ЧСС у спокої з відновлюван-
ням на 1, 2 і 3 хвилині. Це свідчить про високі віднов-
лювальні властивості футзалістів.

Слід зазначити, що також тісний взаємозв’язок іс-
нує з показниками фізичної підготовленості, так як від 
рівня сформованості швидкості, витривалості, сили і 
технічної підготовленості залежить функціональний 
стан. Чим вищий рівень розвитку фізичних здібнос-
тей, тим швидше будуть проходити відновлювальні 
процеси в організмі спортсменів.

Більшість дослідників і практиків [4, 5, 6] при-
йшли до висновку, що при навчанні техніки рухів, при 
вихованні спортсменів необхідно їх диференціацію 
здійснювати з урахуванням основних властивостей 
нервової системи, типу нервової діяльності, темпера-
менту. До основних типологічних властивостей нер-
вової системи людини відносять такі її особливості, 
як сила, рухливість, урівноваженість. Поєднання цих 
особливостей дає багато типологічних груп, але за 
основу взяті чотири:

- неврівноважені (по темпераменту відповідають 
холерикам); для них характерна циклічність у діях, 
сильні нервові підйоми, а потім знесилення і спад у 
діяльності;

- сильні урівноважені (по темпераменту відповіда-
ють сангвінікам); діяльність проходить рівномірно; 
спади в діяльності від перевтомлення бувають рідко;

- урівноважені (по темпераменту відповідають 
флегматикам); виконує довготривалу роботу, володіє 
високою витривалістю;

- слабкі (по темпераменту відповідають меланхо-
лікам) процеси збудження переважають над гальму-
вання.

Властивості нервової системи, її типологічні осо-
бливості значно впливають на швидкість і якість на-
вчання рухів.

Так, спортсмен із сильною нервовою системою, 
як при показі, так і при пояснені, засвоюють вправи 
швидше ніж слабкі. Різниця в запам’ятовувані вправ 
між студентами з різними типами нервової системи 
пояснюється тим, що у слабких нова вправа викликає 
напружений стан, особливо в період початкового на-
вчання.

Саме типом нервової системи і складовими її влас-
тивостями (елементами) визначається здатність до 
навчання рухів, перенесення тренувальних наванта-
жень, темпу зростання тренованості, а також загальне 
протікання фізіологічних процесів в організмі при ви-
конані вправ, які вимагають появу як фізичних, так і 
рухових здібностей.

Таким чином, стає очевидним те, що спортивний 
результат  залежить від багатьох взаємозв’язаних чин-
ників. Зокрема від генетичних задатків, антропоме-
тричних показників, фізичної і функціональної підго-
товленості, особливостей нервової системи та ін.

Порівняльний аналіз кореляційної матриці сту-
дентів 1 і 2 курсу показав, що кількість і значущість 
досліджуваних нами показників дещо зменшується, 
хоча різниця не є суттєвою, однак на це повинні звер-
тати увагу тренери, викладачі  при плануванні трену-
вальних навантажень у процесі спрямованої фізичної 
підготовки, навчанні техніки фізичним вправам.

Висновки. 
Кореляційний аналіз показників фізичного розви-

тку, фізичної і функціональної підготовленості і пси-
хофізіологічних характеристик показав, що між цими 
параметрами спостерігається тісний взаємозв’язок як 
у студентів-футзалістів 1, так 2 курсів. Однак більша 
кількість взаємозв’язків спостерігається у студентів 1 
курсу. Показники фізичного розвитку тісно пов’язані 
між собою. З іншими характеристиками у них слаб-
кий взаємозв’язок. Що стосується показників фізич-
ної підготовленості, то у студентів 1 і 2 курсів вони 
тісно взаємозв’язані і суттєво впливають на функці-
ональну підготовленість. Не менш залежними вони є 
від психофізіологічних характеристик, що чітко про-
слідковується в показниках бігу на 30 м, де в осно-
ві лежать типологічні особливості нервової системи, 
тип нервової системи, темперамент.

Таким чином, дані, отримані в результаті педаго-
гічного експерименту, дають змогу вносити корек-
тиви при плануванні та організації занять з фізичної 
підготовки зі студентами різних напрямків та спеці-
альностей.

Подальші дослідження передбачаються провести з 
метою визначення взаємозв’язку між досліджуваними 
показниками зі студентами 3 і 4 курсів навчання.
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Біологічне дозрівання – чинник, що обумовлює спеціальну 
працездатність і функціональні можливості юних баскетболісток

Маслова О.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Висвітлено питання з проблем су-
часної системи підготовки юних 
баскетболісток. У обстеженні взя-
ли участь дівчатка у віці 13-15 
років, спеціалізація баскетбол, в 
кількості 99 чоловік. З них для про-
ходження подальшого комплек-
сного обстеження були відібрані 24 
дівчини (поділено на 2 групи). По-
казані напрямки урахування рівня 
біологічного дозрівання в команді 
баскетболісток одного паспортного 
віку. Встановлено вплив біологічно-
го дозрівання юних баскетболісток 
на прояв їх спеціальної працездат-
ності й функціональних можливос-
тей. Запропоновано рекомендації 
з оптимізації тренувального про-
цесу юних баскетболісток.

Маслова Е.В. Биологическое созревание 
– фактор, обуславливающий специаль-
ную работоспособность и функциональ-
ные возможности юных баскетболисток. 
Рассмотрены вопросы по проблемам совре-
менной системы подготовки юных баскетбо-
листок. В обследовании приняли участие 
девочки в возрасте 13-15 лет, специализа-
ция баскетбол, в количестве 99 человек. 
Для прохождения дальнейшего комплекс-
ного обследования были отобраны 24 де-
вушки (разделены на 2 группы). Показаны 
направления учета уровня биологическо-
го созревания в команде баскетболисток 
одного паспортного возраста. Установлено 
влияние биологического созревания юных 
баскетболисток на проявление их специаль-
ной работоспособности и функциональных 
возможностей. Предложены рекомендации 
по оптимизации тренировочного процесса 
юных баскетболисток.

Maslova O.V. Biological ripening – as 
factor for influences of special capaci-
ty and functional possibilities of young 
basketball-players (girls). Questions 
are considered on the problems of the 
modern system of preparation of young 
basketball-players. In an inspection girls 
took part in age of 13-15 years old, spe-
cialization basket-ball, in an amount 99 
persons. For passing of further complex 
inspection 24 girls were selected (part on 
2 groups). Directions of account of level 
of the biological ripening are rotined in the 
command of basketball-players of one 
passport age. Influence of the biological 
ripening of young basketball-players is 
set on the display of their special capac-
ity and functional possibilities. Offered to 
recommendation on optimization of train-
ing process of young basketball-players.

Ключові слова:
біологічний, працездатність, фі-
зичний розвиток, гормональний, 
баскетбол. 

биологический, работоспособность, фи-
зическое развитие, гормональное, баскет-
бол.

biological, capacity, physical development, 
hormonal, basket-ball.

Вступ.1

Згідно регламенту проведення ігор Чемпіона-
ту України за останніх 3 роки, сезони 2005-2006, 
2006-2007 і 2007-2008, серед команд дівчат Всеукра-
їнської юнацької баскетбольної ліги, змагання прово-
дяться у вікових групах, починаючи з 10-річного віку 
і молодше. У регламенті Чемпіонату України серед 
команд жіночої ліги вказано, що брати участь в іграх 
Вищої та першої жіночих ліг мають право баскетбо-
лістки, задіяні в юнацькому чемпіонаті, не молодше 
15 років. У сезоні 2006-2007 Федерація баскетболу 
України затвердила регламент і провела Чемпіонат 
України серед жіночих команд другої ліги, де вік учас-
ниць не має вікових обмежень. Таким чином, можли-
вість участі дівчат в змаганнях різного рангу значно 
збільшилася. Багато СДЮШОР і ДЮСШ, а так само 
клубні команди знайшли можливість для участі своїх 
команд не лише в юнацькому чемпіонаті, але і в зма-
ганнях серед жіночих команд другої і першої ліг. При 
цьому високопотенційні спортсменки задіяні як грав-
ці основних складів команд Вищої ліги.

Таким чином, вже в 13-15 років дівчинки беруть 
участь в тренувальному і змаганні процесах разом з 
висококваліфікованими  спортсменками, де дуже рід-
ко береться до уваги їх вік, рівень розвитку організму 
і його здатність переносити великі навантаження [3]. 
При цьому забувають, що дані вікові кордони відно-
сяться до підліткового віку – надзвичайно важливого 
етапу становлення людини, недаремно його вважають 
критичним, важким. Важлива особливість даного пе-
ріоду – невідповідність, що виникає в частини під-
літків, між календарним (паспортним) і біологічним  
віком.

Дослідження, що стосуються впливу спортивних 
навантажень на статеве дозрівання дівчат в пре- і 
© Маслова О.В., 2010

пубертатному віці не чисельні. Заняття в шкільних 
спортивних секціях, де час тренувань відповідає 
оптимальному рівню рухової активності підлітка, не 
роблять негативного впливу на процес статевого до-
зрівання дівчаток [8].

У результаті час і характер настання статевої зрі-
лості спортсменок в подальшому можуть негативно 
відбитися на репродуктивній функції їх організму.   

Відомо, що біологічний розвиток, важливою скла-
довою частиною якого є статеве дозрівання, різний 
після 7 років у хлопчиків і дівчат. Дівчата у віці 11-12 
років випереджають хлопчиків цього ж віку за вагови-
ми та ростовими параметрами, рядом показників фі-
зичного розвитку. Потім, з 13-15 років, хлопці беруть 
реванш в розвитку, випереджаючи в майбутньому за 
всіма вище зазначеними  показниками дівчат [1, 5].

Інтенсивні спортивні тренування, початі в пубер-
татному періоді, гальмують процес дозрівання жіно-
чої статевої системи. Особливий цей вплив виражено 
у віці 10-12 років, а до 15-16 років відмінності між 
спортсменками і не спортсменками згладжуються. 
Статеве дозрівання дівчаток при ранній спортивній 
спеціалізації може продовжуватися до 16-18 років і 
навіть пізніше [8].

В даний час при підготовці жінок в спорті вищих 
досягнень необхідно вирішити низку серйозних запи-
тань, одним з яких є наукове обґрунтування можли-
вості і характеру вживання високих фізичних наван-
тажень в тренуванні юних спортсменок, і, зокрема, 
планерування побудови тренувальних навантажень в 
системі їх спортивної підготовки [2, 4].

У теорії і методиці спортивного тренування пи-
тання статевого диморфізму, практично, не врахову-
ються, що відбивається на результатах спортивного 
відбору і тренувальному процесі юних спортсменів, 
основою яких є паспортний вік [8].
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Успіх  тренувального процесу спортсменок немож-
ливий без глибоких знань специфічних особливостей 
жіночого організму, без врахування цих особливостей 
з початку їх багатолітньої спортивної підготовки у ви-
браному вигляді спорту, коли закладаються основи 
подальшої спортивної діяльності. Важливий і цікавий 
процес становлення жіночого  організму в пре- і пу-
бертатний періоди, коли в нім відбувається складна 
нейро-гормональна перебудова. У ці періоди ще не 
сформовані остаточно структурно-функціональні сис-
теми організму, їх нейро-гуморальні механізми біоло-
гічної регуляції, тому функціональна вартість викону-
ваного навантаження висока, час відновлення функцій 
організму після тренувальних і змагань навантажень 
триваліший і це має велике практичне значення при 
використанні тренером повторних навантажень [7]. 

Незнання цих особливостей може стати одній з сер-
йозних причин порушення здоров'я організму спортс-
менок, що, природно, відіб'ється і на їх спортивних 
результатах. У ці періоди велика відповідальність за 
здоров'я підлітка – майбутнього спортсмена покла-
дається на тренера і лікаря. Проте при правильному 
планеруванні тренувальних навантажень дані періоди 
характеризуються і колосальними можливостями до-
сягнення високих спортивних результатів [6].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – встановити вплив біоло-

гічного дозрівання юних баскетболісток на прояв їх 
спеціальної працездатності і функціональних мож-
ливостей юних баскетболісток. Нами було проведено 
комплексне обстеження групи баскетболісток в при-
родних умовах тренувального процесу. Дослідження 
проводилися на базі Спеціалізованої дитячо-юнацької 
школи олімпійського резерву № 3 р. Києва. У обсте-
женні взяли участь дівчатка у віці 13-15 років, спеці-
алізація баскетбол, в кількості 99 чоловік, з яких для 
проходження подальшого комплексного обстеження 
були відібрані 24 дівчини, що склала 2 групи. Групи 
були сформовані на підставі проведення вторинного 
відбору, який включав перевідне педагогічне тесту-
вання з врахуванням спортивного потенціалу кожної 
спортсменки окремо. Першу групу склали 12 спортс-
менок, що показали хороший і задовільні результати 
перевідного тестування, з потенційними можливос-
тями підтримувати високий рівень здоров'я завдяки 
баскетболу і брати участь в рядових змаганнях. У 
другу групу було визначено 12 дівчаток з відмінним 
результатом перевідного тестування, оптимальними 
антропометричними даними і потенційними можли-
востями досягнення високого спортивного результату 
в баскетболі. 

У дослідженнях були використані наступні мето-
ди досліджень:

- педагогічні методи дослідження: педагогічне тес-
тування для визначення спеціальної працездатності 
баскетболісток;

- методи дослідження функціональних можли-
востей: фізіологічні методи: визначення рівня біоло-
гічного дозрівання організму спортсменок (вторинні 

статеві ознаки, менархе, рівень фізичного розвитку); 
дослідження гормонального статусу дівчаток (базаль-
на температура, естрогенна насиченість організму по 
феномену «папороті»); пульсометрія.

 - психофізіологічні методи дослідження: визна-
чення часу простій і складною сенсомоторних реак-
цій, лабільності нервових процесів. 

 - методи математичної статистики.
На підставі аналізу даних фізіологічного дослі-

дження згідно встановленому рівню біологічного 
дозрівання, який включав визначення фізичного роз-
витку і статевого дозрівання за допомогою вивчення 
розвитку вторинних статевих ознак, базальної темпе-
ратури і рівня естрогенної насиченості організму кож-
ної спортсменки окремо (табл. 1), групу спортсменок 
одного паспортного віку розподілили на наступні три 
підгрупи:

у першу підгрупу були  включені спортсменки із • 
сталою менструальною функцією (вік менархе 1,5-2 
роки);
до другої підгрупи увійшли спортсменки,  в яких • 
менструація не настала, проте, за результатами фі-
зіологічного дослідження було встановлено наяв-
ність гормональної циклічності їх організму. Дана 
циклічність була ідентична динаміці зміни гормо-
нального фону організму спортсменок, включених 
в першу підгрупу баскетболісток, з наявністю мен-
струальної функції. 
третю підгрупу склали спортсменки, в яких за від-• 
сутності менструальної функції не виявлені цикліч-
ні зміни естрогенній насиченості організму.

Результати дослідження і їх обговорення. 
Аналіз результатів педагогічного тестування, 

що складається з 5 тестів тих, що характеризують 
швидкісно-силові, координаційні якості, ефективність 
кидкової підготовки юних спортсменок проводився в 
кожній з підгруп спортсменок (табл. 2).

Отримані результати дали можливість укласти, 
що достовірне підвищення швидкісних можливостей 
при кристалізації, відповідно 2 і 4 фази менструально-
го циклу в першій і в другій підгрупах спортсменок, 
що не відмічене в третин підгрупі. Така ж тенденція 
спостерігається при дослідженні координаційних зді-
бностей. 

На наш погляд на особливу увагу заслуговує тест, 
що характеризує рівень кидкової підготовленості 
юних баскетболісток. Встановлено, що в 1-ой під-
групі спортсменок прояв ефективності кидкової ді-
яльності має циклічний характер. Достовірно вище 
ефективність в 2 і 4 фазу, при виконанні в ці фази най-
більшої кількості як кидків так і попадань. Результати 
психофізіологічного дослідження свідчать про те, що 
оптимальний психофізіологічний стан характерний 
для 2 і 4 фаз циклу, що підтверджується найменшим 
часом простій і складною зорово-рухових реакцій і 
найменшою кількістю допущених при цьому помилок 
в порівнянні з менструальною, передменструальною 
і особливо овуляторною фазами. Циклічні зміни пси-
хофізіологічного статусу підтверджують і можливо 
обумовлюють циклічні зміни спеціальній працездат-
ності.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2010

81

Аналіз результатів кидкової діяльності дівчаток 
другої підгрупи показав, що найкращі результати ви-
конання тесту зареєстровані при кристалізації відпо-
відною менструальної, і особливо, постовуляторної 
фазам МЦ. Саме у ці фази достовірно вище ефек-
тивність виконання тесту ((+)+) – 37 і (++) – 39 %, 
обумовлена найбільшою кількістю кидків (+)+ – 46 і 
(++) – 46 і найкращою точністю попадань (+)+ – 14 і 
(++) – 18. Низька ефективність виконання тесту при 
кристалізації (+) – 22 і (+++) – 21 %, з характерний 
низькою кількістю кидків (+) – 41 і (+++) – 42 і по-

падань (+) – 9 і (+++) – 9. При цьому слід зазначити, 
що психофізіологічний стан дівчаток змінюється так 
само циклічно.

Обстеження спортсменок третин підгрупи дало 
можливість укласти, що за відсутності циклічнос-
ті гормональних змін організму, психофізіологічний 
стан спортсменок не змінюється циклічно, проте тіс-
но пов'язано з характером прояву спеціальної працез-
датності.

Вивчення пульсової вартості виконаного наванта-
ження дозволило укласти, що принцип економічнос-

Таблиця. 1. 
Взаємозв'язок темпів фізичного розвитку і статевого дозрівання обстежуваних баскетболісток

Показники
Вік

Групи 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Довжина тіла, см 145,6
±1,02

158,1
±1,34

148,9
±0,94

159,6
±2,31

152,1
±0,86

165,6
±3,78

154,3
±1,03

169,4
±4,73

156,6
±0,72

172,5
±5,18

Маса тіла, кг
41,4
±
0,23

47,4
±
2,34

43,2
±
0,45

51,5
±
2,75

47,3
±
0,61

53,3
±
2,87

49,5
±
1,06

55,4
±
3,04

52,0
±
1,01

59,2
±
3,56

Наявність менархе % 0 0 0 0 0 11 50 33 58 42
Наявність 
гормональної 
циклічності %

25 0 38 25 50 40 75 58 83 75

Вторинні статеві озна-
ки, бали

0,8
±
0,02

0,2
±
0,02

1,1
±
0,03

0,8
±
0,02

1,9
±
0,09

1,4
±
0,15

3,4
±
1,35

2,2
±
1,96

5,2
±
1,59

3,7
±
1,34

Таблиця 2
Результати педагогічного тестування

Тести/Кристалізация Підгрупи (-) (++) (+++) (+)+ (+)

Змінний швидкісний біг, 
98 м (с)

1-я
2-я

3-я

17,22±0,009*
18,25±0,049 *
17,97±0,084 *

16,35±0,024*
17,82±0,032 *
17,92±0,048 *

16,59±0,038
17,92±0,061 

16,41±0,01*
17,88±0,074 
17,97±0,062 

17,09±0,079
18,19±0,058
17,92±0,064 

Ведення м'яча  по пе-
риметру баскетбольної 
зони трьох секунд (с) 

1-я
2-я

3-я

4,09±0,012*
4,07±0,028*
3,96±0,027*

3,93±0,036
3,79±0,018*
3,98±0,041*

3,97±0,013
3,97±0,016*

3,86±0,031*
3,81±0,022*
3,95±0,047*

4,01±0,013
4,02±0,031*
4,01±0,036*

Виконання 15 кидків в 
корзину по три кидки з 
п'яти крапок, з дистанції 
4,5 м (к-ть попадань)

1-я
2-я

3-я

9±0,55
9±0,45
11±0,51

10±0,51
11±0,53
10±0,53

8±0,48
7±0,82

10±0,50
10±0,28
11±0,38 

8±0,58
8±0,67
10±0,96

Виконання максимальної 
кількості кидків м'яча в 
корзину з різних крапок 
за 2 хвилини:

кількість кидків•	

1-я
2-я

3-я

32±0,86*
35±0,87*
38±0,72*

44±0,91*
46±0,91*
41±0,05*

37±0,71
42±0,57

42±0,59*
46±0,81
34±0,84*

39±0,83
42±0,08*
41±0,71

кількість попа-•	
дань

1-я
2-я

3-я

14±0,82
11±0,54
17±0,19

18±0,51*
18±0,17 *
18±0,92

13±0,71*
9±0,61 *

17±0,89
14±0,72
17±0,40

13±0,66*
9±0,73 *
17±0,64

ефективність ви-•	
конання %

1-я
2-я

3-я

43,6±1,23*
31,4±1,73
39,5±1,41*

41,0±1,11*
39,1±1,67*
43,6±1,23

35,1±1,69
21,4±1,96*

41,1±1,85*
37,0±1,21*
50,0±1,06*

33,3±1,41*
22,0±1,38*
40,4±1,67

Виконання максимальної 
кількості передач за 30 
секунд  (к-ть передач)

1-я
2-я

3-я

22±0,94
19±0,73
24±0,91 

24±0,67
26±0,71
24±0,44

23±0,96
20±0,98

24±1,21
25±0,86
25±0,58

24±0,58
24±0,92
25±0,87
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ті, і зокрема, найменший приріст ЧСС при виконанні 
більшої кількості точно виконаних кидків, тобто при 
більшій ефективності кидкової діяльності, встановле-
ний при кристалізації відповідною другій і четвертій 
фазам МЦ в першій підгрупі спортсменок. При цьому 
достовірне зниження ефективності кидкової діяль-
ності, обумовлене зниженням точності попадань, осо-
бливо в завершальній частині тренувального заняття, 
характерний для менструальної, передменструальної і 
особливо, овуляторної фаз МЦ.

Така ж закономірність зміни ЧСС в динаміці трену-
вального заняття відмічена і в другій підгрупі спортс-
менок, де при більшій ефективності виконаних кидків 
менша ЧСС характерна для кристалізації відповідно 
менструальній і постовуляторної фазам, в порівнянні 
з кристалізацією для 1, 3 і 5 фаз. 

У третій підгрупі дівчаток не встановлена специ-
фічна циклічність зміни ефективності виконаної ро-
боти і при цьому зміни ЧСС характерних для перших 
двох груп.

Вивчаючи характер відновлення ЧСС після стан-
дартних виконаних тренувальних навантажень нами 
встановлено, що процес відновлення так само носить 
циклічний характер. У першій і в другій підгрупах 
спортсменок найбільша швидкість відновлення часто-
ти сердечних скорочень спостерігається при кристалі-
зації, відповідній 2 і 4 фазам, і найменшою – відпо-
відно передменструальній, менструальній, і особливо 
овуляторній фазам МЦ, про що свідчать значення 
ЧСС в першу, третю і п'яту хвилини відновлення піс-
ля тренувального заняття. Тоді як в третин підгрупі 
динаміка зміни швидкості відновлення ЧСС не має 
специфічної циклічності.

На підставі отриманих результатів дослідження, 
нами запропонована програма планерування розви-
тку рухових якостей і побудови тренувального проце-
су на прикладі одного тренувального мезоцикла для 
команди баскетболісток 13-15 років, що займаються 
в учбово-тренувальній групі третього року навчання 
з об'ємом тренувального навантаження 16 годинами в 
тиждень (рис. 1). 

Як нами було встановлено, дівчатка одного пас-
портного віку відрізняються по рівню біологічного 
розвитку організму. Саме тому планерування трену-
вального мезцикла можливо для дівчаток зі встановле-
ною менструальною функцією на підставі фаз 28-дне-
ного менструального циклу, а також для спортсменок 
з відсутністю менструальної функції за наявності ци-
клічних змін гормональній насиченості їх організму.

Висновки. 
Результати педагогічного тестування юних баскет-

болісток свідчать про те, що для 1-ой і 2-ой підгруп 
дівчат в першому мікроциклі, при кристалізації (++), 
що відповідає постместруальної фазі МЦ, найбільшу 
увагу слід приділяти розвитку координаційних мож-

ливостей. У другому мікроциклі при кристалізації 
(+++), що відповідає фазі овуляції згідно з результа-
тами педагогічних досліджень спостерігається зни-
ження прояву координаційних і швидкісно-силових 
можливостей спортсменок 1-ой і 2-ой підгруп. Таким 
чином, розподіл навантаження, направленого на роз-
виток рухових якостей в даному мікроциклі повинно 
складати 30-40, що рекомендується % для спеціаль-
ної витривалості, 20-25 % - координаційні здібності, 
20-25 % швидкісно-силові можливості і 5-10 % - інші 
фізичні якості. У третьому микроциклі основний ак-
цент в спеціальній фізичній підготовці слід зробити 
на розвиток швидкісно-силових можливостей 50-60 
%. Розподіл спеціальної фізичної підготовки четвер-
тому мікроциклі склало: для швидкісно-силових якос-
тей – 20-50%, координаційних – 20-25 %; спеціальна 
витривалість – 25-40 %, і для розвитку інших якостей 
– 5-10 %.

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Отримані результати свідчать про те, що 
дівчата-підлітки одного паспортного віку розрізнять-
ся по рівню біологічного розвитку. Ці відмінності 
відрізняються в прояві спеціальної працездатності, 
що характеризує ігрову діяльність в баскетболі, а так 
само функціональними змінами психофізіологічного 
стану і системи кровообігу. 

Важливим на наш погляд є специфіка процесу від-
новлення після виконання стандартного навантажен-
ня дівчатками, що має велике практичні значення при 
планеруванні тренувальних навантажень і зокрема їх 
повторенні. 

Навантаження в цьому віці у стані недовідновлен-
ня можуть бути багаті порушенням структури і функ-
ції зростаючого організму, що природно відбитися на 
їх здоров'ї, а так само на можливості вдосконалення 
спортивної майстерності. Тому тренерам необхідно 
знати специфічні особливості організму підлітків, і 
зокрема дівчат і дівчаток.
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Дослідження стану м’язового тонусу у дітей першого 
року життя з затримкою рухового розвитку 

Нагорна О. Б.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Анотації:
Мета: обґрунтувати необхідність 
нормалізації м’язового тонусу у ді-
тей першого року життя з затрим-
кою рухового розвитку засобами 
фізичної реабілітації. У результаті 
застосування розробленої програ-
ми ранньої фізичної реабілітації 
дітей основної групи, що складена 
індивідуально для кожної дитини 
з урахуванням її особливостей та 
можливостей, були забезпечені всі 
передумови для всебічного розви-
тку дитини, які дозволили швидше 
нормалізувати м’язовий тонус, тим 
самим прискорити розвиток рухо-
вої сфери.   

Нагорная О. Б. Исследование состояния 
мышечного тонуса у детей первого года 
жизни с задержкой двигательного раз-
вития. Цель: обосновать необходимость 
нормализации мышечного тонуса у детей 
первого года жизни с задержкой двига-
тельного развития средствами физической 
реабилитации. В результате применения 
разработанной программы ранней физиче-
ской реабилитации детей основной группы, 
которая составлена индивидуально для 
каждого ребенка с учетом его особенно-
стей и возможностей, были обеспечены все 
предпосылки для всестороннего развития 
ребенка, которые позволили быстрее нор-
мализовать мышечный тонус, тем самым 
ускорить развитие двигательной сферы.

Nagorna O. B. The research of the state 
of muscular tone for children of first-
year of life with the delay of motive de-
velopment. Purpose: to ground the ne-
cessity of normalization of muscular tone 
for the children of first-year of life with the 
delay of motive development by facilities 
of physical rehabilitation. As a result of 
application of the developed program of 
early physical rehabilitation of children of 
basic group which is made individually for 
every child taking into account its features 
and possibilities, all pre-conditions were 
well-to-do for comprehensive develop-
ment of child, which allowed quick to nor-
malize muscular tone, the same to accel-
erate development of motive sphere.   

Ключові слова:
м’язовий  тонус, гіпертонус, гі-
потонус, програма  ранньої комп-
лексної реабілітації, затримка ру-
хового розвитку.

мышечный тонус, гипертонус, гипотонус, 
программа ранней комплексной реабили-
тации, задержка двигательного разви-
тия.

tone of muscles, hypertonicity, hypotonia, 
program of early complex rehabilitation, 
delay of motive development.

 

Вступ. 1

В Україні щороку збільшується кількість дітей з 
затримкою локомоторного розвитку. 

Причини затримки статокінетичного розвитку мо-
жуть бути різними – недоношеність різного ступеня, 
знижена вага при народженні, RH-фактор чи групова 
несумісність крові матері і плоду за системою А-В-О, 
інфікування матері під час вагітності вірусними за-
хворюваннями, гідроцефалія, гіпоксично-ішемічне 
ураження ЦНС, пологова черепно-мозкова травма, 
синдром тонусних порушень, асфіксія дитини під час 
пологів чи гостра гіпоксія (недостатність поступання 
кисню в головний мозок дитини, що веде до загибелі 
клітин мозку, крововиливів), перинатальна енцефало-
патія [1].

Міжнародна та вітчизняна практики свідчать, що 
реабілітаційні заходи повинні розпочинатись досить 
рано, програма повинна проводитись комплексно – 
медикаментозне лікування, засоби фізичної реабілі-
тації: масаж, ЛФК, гідротерапія. Необхідно створити 
максимальні умови для реабілітації, розпочавши її 
відразу після встановлення діагнозу дитині, що має 
затримку чи розлади рухового розвитку.  

Розпочавши спеціальні заняття в перший рік життя 
дитини, можна значно краще коригувати наявні пору-
шення, попередити формування рухових патологічних 
стереотипів і тим самим сприяти розвитку повноцінної 
особистості. Сучасна медицина довела необхідність 
раннього початку лікувально-реабілітаційних заходів 
для дітей із затримкою статокінетичного розвитку, 
тому, що в перші роки життя мозок дитини розвиваєть-
ся найбільш інтенсивно, формуються рухові навички 
за рахунок автоматизації рухових функцій [2, 4].

На сьогоднішній день при народженні дитини, 
що має з певних причин затримку рухового розвитку, 
батьки починають нелегкий шлях подолання цієї за-
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тримки, страху за майбутнє дитини.  Не дивлячись на 
те, що нині у кожному місті України все доступнішою 
є фізична реабілітація для дітей з затримкою рухово-
го розвитку, наявність різних методик, все це вирішує 
проблему не комплексно, а з позиції важливої, але об-
меженої вузькими рамками задачі. У зв’язку з цим ви-
никає потреба в створенні  індивідуально розробленої 
програми відновлення і розвитку для кожної дитини, 
яка буде включати в себе засоби фізичної реабілітації, 
психічний розвиток, сенсорний вплив для взаємодо-
повнення та взаємопідсилення корекційних заходів, а 
також активне залучення батьків дітей до безперерв-
ного процесу реабілітації дитини. 

Ранні ознаки затримки рухового розвитку прояв-
ляються з перших трьох місяців життя дитини до 1 
року.  При огляді помітно, що у дитини недостатньо 
розвиваються рухові навички, притаманні типовому 
хронологічному віку: вона не може перевернутись, 
сісти, утримувати голову, не розвивається опора на 
руки, маніпулятивна активність рук. 

Одним з основних діагностичних і клінічних 
проявів затримки рухового розвитку є порушення 
м’язового тонусу – підвищений (гіпертонус) чи по-
нижений (гіпотонія). Як наслідок – пози дитини не-
типові і неприродні: дитина або зовсім не робить при-
таманних її віку рухів, або вони недостатні за своїм 
об’ємом, силою, асиметричні з правої та лівої сторони 
тіла, швидко затухають [1, 3, 5].

Робота виконана згідно теми: «Ефективність фі-
зичної реабілітації осіб різного віку при порушен-
ні функціонування систем організму. Відновлення 
психофізичних властивостей спортсменів засобами 
фізичної реабілітації» (номер державної реєстрації 
0109U003032).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: обґрунтувати необхідність 

нормалізації м’язового тонусу у дітей першого року 
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життя з затримкою рухового розвитку засобами фізич-
ної реабілітації.

Завдання дослідження:
провести діагностику стану м’язового тонусу в ді-• 
тей з затримкою рухового розвитку; 
вивчити залежність рухового розвитку дітей першо-• 
го року життя від  стану м’язового тонусу;
довести ефективність впливу запропонованої інди-• 
відуальної комплексної програми фізичної реабілі-
тації на стан м’язового тонусу та розвиток рухової 
сфери.  

Результати дослідження.
Дослідження проводилося на базі Рівненського 

центру медико-соціальної реабілітації дітей з органіч-
ним ураженням нервової системи. У ньому було заді-
яно 44 дитини віком від 3 до 12 місяців з діагнозом: 
синдром затримки  рухового розвитку: основна група 
(n = 22), контрольна група (n = 22). Команда фахівців 
включала лікаря-невролога, реабілітолога, психолога. 

При оцінці стану м’язового тонусу ми використо-
вували наступні тести. 

Гіпотонус визначали за допомогою: тесту  «шалі», 
«положення жабки», проби на тракцію за руки, про-
би на вертикальну підтримку, проби на горизонтальну 
підтримку. При діагностиці м’язової гіпотонії клініч-
но на перший план у дитини першого року життя ви-
ступала характерна «поза жабки»: кінцівки розігнуті, 
руки пасивно лежать вздовж тіла чи зігнуті в ліктях, 
китиці (долоні) лежать біля голови, пальці розкриті; 
стегна в положенні абдукції і зовнішньої ротації. У 
дитини знижена рухова активність, вона малоактивна, 
спостерігається гіпермобільність в суглобах, поруше-
ні активні, спонтанні рухи в руках і ногах, характер-
них для здорової дитини.

Діагностуючи м’язовий гіпертонус, ми застосо-
вували наступні тести в положенні дитини на живо-
ті: проба на розгинання голови і шиї, тракція за руки,  
визначали спастику верхніх та нижніх кінцівок;  в по-
ложенні дитини на животі:  проба на захисну реакцію 
голови, проба на флексорну спастичність рук, проба 
на захисну екстензію рук, проба на реакцію опори.

Застосовували  проби  для виявлення спастичності 
в м’язах кінцівок: 

проба на розгинання голови і шиї (дитині, що ле-• 
жить на спині, намагаємось повільно зігнути голову 
– дитина з типовим розвитком може повністю зігну-
ти голову до грудей, виводячи при цьому руки впе-
ред, при м’язовій гіпертонії це зробити важко);
при спробі підтягнути вверх дитину з гіпертонусом • 
за руки, її голова закидається назад [4].

Під час проведення первинного огляду дітей пер-
шого року життя, що мають затримку рухового роз-
витку, лікар-невролог і реабілітолог визначали рівень 
рухового розвитку відповідно до хронологічного 
віку, проводили діагностику стану м’язового тонусу 
(табл. 1).

Гіпотонічний стан м’язів мали 6 (27,27%) дітей 
основної групи та 7 (31,81%) дітей контрольної групи. 
М’язовий гіпертонус було зафіксовано у 16 (72,73%) 
дітей основної групи та у 15 (68,18%) контрольної.

Після проведеного первинного огляду ми скла-

ли програму реабілітаційних заходів індивідуально 
для кожної дитини основної групи. Діти контрольної 
групи проходили курс реабілітації за традиційною за-
гальноприйнятою схемою. 

Індивідуальна програма ранньої комплексної фі-
зичної реабілітації включала в себе, крім традиційних 
сеансів масажу та ЛФК, також заняття з гідрокінезо-
терапії, ігротерапії, використання сенсорного впливу, 
залучення батьків до співпраці з командою фахівців.

Основне завдання у відновному періоді – сприяти 
формуванню і розвитку фізіологічних рухових нави-
чок за принципом онтогенетичної послідовності. 

При складанні індивідуальної програми реабіліта-
ції ми ставили завдання:

визначити стан м’язового тонусу у дітей,• 
максимально нормалізувати патологічний тонус, • 
що є запорукою кращого рівня моторного розвитку, 
профілактики рухових порушень,
попередити утворення тугорухливості в суглобах • 
кінцівок,
попередити виникнення патологічних стереотипів • 
руху і положення тіла.

Окремі завдання для дітей основної групи:
розслаблення м’язів при наявності гіпертонусу, сти-• 
муляція ослаблених м’язів для профілактики утво-
рення патологічних положень і забезпечення мо-
більності в суглобах; 
сприяти своєчасному розвитку установочних реф-• 
лексів, що забезпечують утримання голови, сидін-
ня, стояння, а також стимуляція рефлексів, на основі 
яких формуються навички пересування (повзання, 
переступання, ходіння), розвиток дрібної маніпуля-
тивної активності.

Основним правилом, яким ми керувались при 
складанні програми реабілітації дітям від 3 місяців 
до 12 місяців життя з затримкою рухового розвитку, 
це зберігання послідовності в розвитку установочних 
рефлексів і життєво-необхідних рухових навичок у 
відповідності з етапами розвитку рухових функцій  
здорової дитини.

Також завданням реабілітаційної програми ми вва-
жали покращення рухливості в суглобах, стабілізацію 
опороздатності рук та ніг,  виховання схеми тіла, роз-
виток системи рівноваги, координації.

Засобами корекції були використані ЛФК, масаж, 
гідротерапія, особлива  ігротерапія, як супроводжую-
чий фактор – сенсорний вплив. Батьків дітей навчали 
проведенню гідротерапії, ігротерапії, ЛФК в домаш-
ніх умовах.  

ЛФК, гідротерапія, ігротерапія проводилися що-
денно, протягом дня, навантаження збільшувалось 
поступово за рахунок збільшення кількості повторень 
вправ, інтенсивності проведення процедур, подовжен-
ня часу заняття.  

Масаж проводився курсами (10 процедур) через 
кожні 2 місяці, вид масажу визначався необхідністю 
впливу на м’язовий тонус, супроводжувався пасивною 
та активною гімнастикою. На заняттях ЛФК та маса-
жу ми використовували фітболи різних розмірів в за-
лежності від віку дитини, музичний супровід, яскраві 
іграшки, вправи проводили перед великим дзеркалом. 
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Розвиток рухових навичок за принципом онтоге-
нетичної послідовності проводився у формі ігри, що 
є найкращим мотивом для активності самої дитини, 
залучення її до процесу навчання. 

Щоденний, послідовний, посилений потік афе-
рентних сигналів, пов’язаних зі збудженням рецепто-
рів м’язів, сухожилків, суглобово-зв’язкового апарату, 
інших периферичних рецепторів, що надходять у го-
ловний мозок під час проведення корекційних занять, 
позитивні емоції, якими супроводжуються заняття, до-
зволяють досягти позитивного результату: сумуючись, 
такі сигнали є достатньо сильними для збудження клі-
тин головного мозку, його рухових центрів, що, в свою 
чергу, покращує та пришвидшує руховий розвиток.   

Після проведених реабілітаційних процедур за ін-
дивідуальною комплексною програмою у дітей осно-
вної групи та за традиційною схемою реабілітації у 
дітей контрольної групи через 6 місяців ми провели 
контрольний огляд. При оцінюванні дітей зверталась 
увага як на зміну м’язового тонусу так і на динаміку 
рухового розвитку (табл. 2).

У контрольній групі дітей було відмічено, що у 6 
(27,27%) дітей визначалася гіпотонія, у 11 (50,00%) – 
гіпертонічний тонус, з них у 4 (18,18%) м’язовий то-
нус мав тенденцію до ригідності, нормотонія була у 
5 (22,72%) дітей. При оцінюванні рухового розвитку 
у дітей з гіпертонусом, які мали ригідність м’язів, ми 
виявили при виконанні пасивних рухів тугорухливість 
у ліктьових суглобах, обмежену мобільність у плечо-
вих, кульшових суглобах, різко обмежену загальну ру-
хову активність, негативну реакцію на пасивну зміну 
положення тіла дитини. 4 (18,18%) дітей з гіпотонією 
мали патологічну установку положення тіла (ноги в 
«позі жабки» при положенні дитини на спині), обме-
жену рухову активність. 

У дітей основної групи відмічено кращу позитив-
ну динаміку: гіпотонічний стан м’язів спостерігався 
лише у 4 (18,18%), у 9 (40,91%) – гіпертонус та у 9 
(40,91%) дітей визначали нормотонію. У 9 (40,91%) ді-
тей, що мали нормотонію (фізіологічний стан м’язів), 
руховий розвиток відповідав віковим нормам.  

Висновки.
Порушення м’язового тонусу є одним з основних 

ознак у клініці і діагностиці рухових розладів у дітей, 
що проявляється в появі спастичності, ригідності, гі-
потонії, перемінного тонусу. 

При порушенні м’язового тонусу в сторону зни-
ження чи в сторону підвищення порушується рухо-
вий розвиток, становлення лабіринтних рефлексів, які 
сприяють  навичкам повзання, сидіння, стояння, зміні 
положення тіла в просторі, обмеження мобільності в 
суглобах кінцівок. Нормалізація м’язового тонусу при 
затримці рухового розвитку та контроль за патологіч-
ним м’язовим тонусом є одним з основних завдань 
при проведенні реабілітаційної терапії. 

У дітей основної групи, які проходили реабілітацію 
за програмою ранньої фізичної реабілітації, що скла-
дена індивідуально для кожної дитини з урахуванням 
її особливостей та можливостей, були забезпечені всі 
передумови для всебічного розвитку дитини, які до-
зволили швидше нормалізувати м’язовий тонус, тим 
самим прискорити розвиток рухової сфери. 

Подальші дослідження планується присвятити ви-
вченню особливостей рухової сфери дітей першого 
року життя в процесі фізичної реабілітації.
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Таблиця 1
Результати первинного огляду дітей

Діти Гіпертонус Гіпотонус Нормотонія
кількість % кількість % кількість %

основна група
(n=22)  16 72,73  6 27,27 0 0

контрольна група
(n=22) 15 68,18 7 31,81 0 0

Таблиця 2
Результати контрольного огляду дітей

Діти Гіпертонус Гіпотонус Нормотонія
кількість % кількість % кількість %

основна група
(n=22) 9 40,91 4 18,18 9 40,91

контрольна група
(n=22) 11 50 6 27,27 5 22,72
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фактори індивідуально-психологічної та психофізиологічної 
сумісності спортсменок при відборі в команди з 

групових вправ художньої гімнастики
Нестерова Т.В., Кожанова О.С.

Національний університет фізичного виховання та спорту України

Анотації:
На підставі аналізу 
індивідуально-психологічних і 
психофізіологічних характерис-
тик спортсменок сформовано 
склад команди в групових впра-
вах художньої гімнастики. Вста-
новлено, що при розбіжностях 
у складі команди за даними 
показниками, вирішальним 
має бути чинник індивідуально-
психологічної сумісності 
спортсменок. Обґрунтовано 
основоположне значення прин-
ципу сумісності при відборі в 
команди з групових вправах ху-
дожньої гімнастики, згідно яко-
му встановлюється схильність 
спортсменки до ефективної 
реалізації індивідуальних ба-
гатокомпонентних здібностей в 
умовах командної діяльності.

Нестерова Т.В., Кожанова О.С. Факто-
ры индивидуально-психологической и 
психофизиологической совместимости 
спортсменок при отборе в команды по 
групповым упражнениям художествен-
ной гимнастики. На основании анализа 
индивидуально-психологических и психофи-
зиологических характеристик спортсменок 
сформирован состав команды в групповых 
упражнениях художественной гимнастики. 
Установлено, что при расхождениях в соста-
ве команды по данным показателям, решаю-
щим должен быть фактор индивидуально-
психологической совместимости спортсменок. 
Обоснованно основополагающее значение 
принципа совместимости при отборе в коман-
ды по групповым упражнениям художествен-
ной гимнастики, согласно которому устанав-
ливается предрасположенность спортсменки 
к эффективной реализации индивидуальных 
многокомпонентных способностей в условиях 
командной деятельности.

Nesterova T.V., Kojanova O.S. Fac-
tors of individually-psychological and 
psychophysiological compatibility of 
sportswomen at selection to commands 
on group exercises of rhythmic gym-
nastics. On the basis of the analysis of in-
dividually-psychological and psychophysi-
ological characteristics of sportswomen 
the composition in group exercises of art 
gymnastics is formed. It is established that 
at divergences in a composition on the 
given indicators, solving should be a factor 
of individually-psychological compatibility 
of sportswomen. Basic value of a principle 
of compatibility at selection in commands 
on group exercises of art gymnastics is 
proved, according to which predisposition 
of the sportswoman to effective realization 
of individual multicomponent abilities in the 
conditions of command activity is estab-
lished.

Ключові слова:
художня гімнастика, групо-
ві вправи, сумісність, відбір, 
психологічні характеристики, 
психофізіологічні показники.

психофизиологические показатели, пси-
хологические характеристики, совмести-
мость, отбор, художественная гимнасти-
ка, групповые упражнения.

psychophysiological indicators, 
psychological characteristics, compatibility, 
selection, rhythmic gymnastics, group 
exercises .

Вступ.1

Групові вправи в цей час входять у програми всіх 
головних змагань з художньої гімнастики. Композиції 
групових вправ виконуються  одночасно п’ятьма гім-
настками, що обумовлює наступні особливості: біль-
ша розмаїтість можливих шикувань і перешикувань; 
узгодженість взаємодій гімнасток під час виступів; 
розмаїтість варіантів рухових взаємодій, що характе-
ризується  узгодженістю виконання, як однакових, так 
і різних рухів. Уніфікованість, погодженість, чіткість 
і злитість розглядаються, як основні складові успіш-
ного виступу в групових вправах. Крім того гімнаст-
ки мають бути завжди готові до незапланованих дій 
партнерок [1, 7].

Питанням сумісності в малих спортивних групах, 
до яких можна віднести й групові вправи, присвяче-
ний ряд робіт психології спорту [2, 3, 6]. При відборі 
в групові вправи художньої гімнастики одне з провід-
не місць займають психофізіологічна й психологічна 
сумісність гімнасток. Сумісність і спрацьованість за-
лежать від конкретних індивідуально-психологічних 
особливостей спортсменок, а також їх відповідності  
специфічним особливостям  виду спорту [3, 4, 10]. У 
перелік психічних функцій спортсменок, які претен-
дують на високі досягнення в художній гімнастиці 
входять адекватний рівень домагань і тривожності, 
високу емоційну чутливість і стійкість, уміння ухва-
лювати рішення на свій розсуд. Для гімнасток, які 
спеціалізуються в групових вправах, нарівні з пере-
рахованими функціями важливим є високий рівень 
розвитку колективістичних почуттів, індивідуально-
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психологічна сумісність з членами команди [10]. Пси-
хологічна сумісність розглядається як феномен, що 
включає міжособистісні відносини, і припускає на-
ступне: компліментарність і конгруентність потреб, 
компліментарність навичок і знань, спільність цін-
ностей. 

Відомо, що для підвищення ефективності 
навчально-тренувального процесу й виявлення най-
більш обдарованих спортсменок, здатних досягти ви-
соких спортивних результатів, необхідно проведення 
якісного відбору [8, 9]. У першу чергу це пов’язано з 
тим, що ефективність процесу навчання спортивним 
вправам, де субстратом є спільна рухова діяльність, 
залежить від  психологічної, генетичної та рухової 
сумісності спортсменів [2]. Тому важливо, щоб гім-
настки, які спеціалізуються в групових вправах, мали 
як мінімум подібні зовнішні, технічні, фізичні й пси-
хофізіологічні дані. Однак у практиці відбору ці дані 
враховуються частково [8]. Також слід відзначити, 
що відбір гімнасток до групових вправ проходить в 
умовах малої або недостатньої кількості претенден-
ток, суттєвої неоднорідності за основними ознаками 
гімнасток, які за розрядом і віком входять до однієї 
групи. 

Аналіз питання показав, що психологічні аспекти 
відбору в групових вправах художньої гімнастики не-
достатньо розроблені й практично не застосовують-
ся на практиці. Рішення даного питання представляє 
особливу актуальність і значимість для  практичного 
впровадження.

Дослідження виконано відповідно до Зведеного 
плану НДР Комітету України у справах сім’ї, молоді 
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та спорту на 2006 – 2010 рр. за темою 2.1.6. «Раціо-
нальна побудова тренувального процесу у спортивних 
видах гімнастики на етапах багаторічної підготовки».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтувати сумісність, як 

основоположний принцип при комплектуванні ко-
манд у групових вправах художньої гімнастики, на 
прикладі дослідження індивідуально-психологічних 
та психофізіологічних характеристик і показників 
спортсменок.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення 
спеціальної літератури; методи психодіагностики 
(методика Г. Айзенка–ЕРQ, методика діагностики 
міжособистісних відносин Т. Лірі, методика 
«Q-сортування» В. Стефансона [11]), рефлексометрія 
(оцінка рухової реакції на предмет, що рухається), 
динамометрія (оцінка кінестетичної чуттєвості), 
методи математико-статистичної обробки отриманих 
даних. 

У дослідженні брали участь 15 студенток НУФВСУ 
– кандидати у майстри спорту України та майстри 
спорту України. 

Результати дослідження.
Результат будь-якої діяльності прямо залежить 

від злагодженості,  погодженості дій виконавців. У 
психології сумісність розуміють, як здатність пари 
або групи ефективно взаємодіяти для досягнення 
загальної мети. Психологічно несумісні люди, 
безумовно, можуть працювати разом, але очікувати 
високого результату від їхньої діяльності в цьому 
випадку не треба. Тоді як прагнення до максимальної 
результативності є невід’ємною частиною в спорті 
вищих досягнень. Психологічну сумісність можна 
розділити на три напрямки - сумісність по вроджених 
властивостях (часто згадують темперамент), сумісність 
по придбаних якостях (характер) і ціннісну орієнтацію 
особистості як основу мотивації спортсмена до 
виконання своїх професійних обов’язків [3]. Успішна 
діяльність спортсменок у групових вправах  художньої 
гімнастики припускає урахування їхньої психологічної 
сумісності, основними критеріями якої є подібність 
психофізіологічних властивостей особистості гімнасток, 
ціннісно-орієнтована єдність і згуртованість групи на 
поведінковому рівні,  позитивна оцінка емоційних 
відносин у групі [4]. 

Особливо важливе значення для роботи  в 
групових вправах мають  індивідуально-психологічні 
особливості (тип темпераменту, спрямованість 
психіки, емоційна стійкість, тривожність) гімнасток 
[12]. Соціально-психологічна адаптованість 
гімнасток у групових вправах визначається високим 
рівнем дружелюбності, альтруїзму, прагнення до 
співробітництва, низькою агресивністю, відсутністю 
схильності до домінування над іншими, що, в 
остаточному підсумку, обумовлюють результативність 
групової спортивної діяльності в художній гімнастиці.

Було встановлено, що з п’ятнадцяти дев’ять 
гімнасток виражені екстраверти (від 15 до 20 балів), 
інші п’ять мали середні показники екстраверсії (11 - 
14 балів)  і одна виявилася в зоні вираженої інтроверсії 
(9 балів). 

Отримані дані свідчать про перевагу в групі гім-
насток з типовими для екстраверта характеристиками. 
Даний факт, на наш погляд, є позитивним, оскільки 
гімнастки - екстраверти найбільш кращі для роботи 
в групових вправах [5], тому що їм властиві такі риси 
особистості, як товариськість, спрямованість індиві-
да зовні, уміння контактувати, діяти під впливом мо-
менту, імпульсивність, швидкість реакції, оптимізм, 
добродушність, схильність до ризикованих учинків, 
рухливість нервових процесів.

Було встановлено, що шість гімнасток із групи – 
нейротичні особистості (17 - 21 бал), тобто емоційно 
нестабільні. Відповідно до характеристики для лю-
дей з даними показниками властиві надзвичайна не-
рвовість, нестійкість, погана адаптація, схильність до 
швидкої зміни настрою (лабільність), почуття прови-
ни, занепокоєння, заклопотаності, депресивні реакції, 
неуважність, нестійкість у стресових ситуаціях.  П'ять 
гімнасток  - емоційно стабільні (4 - 14 балів). Таким 
особистостям властива стійкість збереження органі-
зованого поводження, ситуативної цілеспрямованості  
у звичайних і стресових ситуаціях. Дана група гімнас-
ток характеризується зрілістю, відмінною адаптаці-
єю, відсутністю великої напруженості, занепокоєння, 
а так схильністю до лідерства, товариськості. І чоти-
ри спортсменки мали показники нейротизма на рівні 
15-16 балів, що близько до прикордонної зони. Даним 
гімнасткам властиві як емоційна стабільність, так і 
емоційна нестабільність.

Таким чином, отримані дані свідчать про перевагу 
гімнасток, яким властива емоційна стійкість. Даний 
факт є позитивним, оскільки спортсменки, що відріз-
няються емоційною стійкістю найбільш придатні для 
роботи в групових вправах.

По типам темпераменту з п'ятнадцяти гімнасток 
у тринадцяти сильна нервова система, у більшості по 
типу сангвінік і холерик. Даний факт, на наш погляд, 
є позитивним, оскільки такі типи темпераменту кра-
щі для гімнасток, які працюють у групових вправах. 
Сангвінікам властива сильна й рухлива нервова сис-
тема. Вони краще переносять психічні навантаження, 
менше стомлюються емоційно, скоріше перебудо-
вуються в ситуаціях вибору, швидше й точніше реа-
гують на вказівки тренера. Вони активні, без зусиль 
тримаються в потрібнім емоційному «руслі», їхня мі-
міка багата, виразна, рухлива. У роботі вони бадьорі, 
спокійно-життєрадісні, розумні у вчинках [10]. 

Було встановлено, що дванадцять спортсменок 
дружелюбно настроєні стосовно оточуючих. По кіль-
кості набраних балів вони діляться на три підгрупи 
з різними поведінковими якостями. Показники семи 
гімнасток свідчать про їхню дружелюбність (0 - 9 ба-
лів). Від них можна чекати схильності до співпраці, 
кооперації, гнучкості й компромісу при рішенні про-
блем і здатності враховувати інші думки у конфлік-
тних ситуаціях. Показники п'яти гімнасток свідчать 
про високий рівень прояву дружелюбності (14 - 18,5 
балів). Відповідно до характеристики, ці спортсменки 
дружелюбні й люб'язні з усіма, орієнтовані на при-
йняття й соціальне схвалення, прагнуть задовольни-
ти вимоги, «бути гарними» для всіх без урахування 
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ситуації, емоційно лабільні. Лише у трьох гімнасток 
було виявлено агресивність у відносинах з оточуючи-
ми, про що свідчить низька  сума балів  по показнику 
агресивності (-0,3; -5,1). Відповідно до стандартної 
характеристики [4] люди з даними показниками впер-
ті, наполегливі й енергійні особистості, орієнтуються 
більшою мірою на себе, ніж на колектив.

Отримані результати свідчать про перевагу в групі 
гімнасток дружелюбних у відносинах з оточуючими, 
з адаптивним поводженням. У їх колективі  можливий 
дружній, згуртований та  позитивно емоційний фон, 
що важливо для досягнення високої спортивної май-
стерності в групових вправах художньої гімнастики.

Аналіз міжособистісних відносин у групі пока-
зав, що  поведінка восьми гімнасток характеризуєть-
ся як адаптивна. Показники двох гімнасток вказу-
ють на екстремальне поводження й лише чотирьом 
спортсменкам властиве підпорядкування у відноси-
нах з оточуючими, їхнє поводження можна вважати 
адаптивним. 

Шляхом використання методики «Q-сортування» 
В. Стефансона, що дає можливість визначити основні 
тенденції поведінки в реальній групі було встановле-
но, що в дев'яти гімнасток з п'ятнадцяти, у більшо-
му або меншому ступені, простежувалася тенденція 
до залежності. Відповідно до характеристики для 
людей даного типу властиве прагнення до прийнят-
тя групових стандартів і цінностей - соціальних і 
морально-етичних. По показнику товариськість - не-
товариськість було встановлено, що для більшості 
гімнасток характерна тенденція до товариськості, що 
свідчить про контактність, прагнення утворити емо-
ційні зв'язки, як у своїй групі, так і за її межами. По 
показнику «прийняття боротьби – уникнення бороть-
би» було встановлено, що більшість гімнасток праг-
нуть до самоусунення від «боротьби». Відповідно до 
характеристики людям з даними показниками власти-
ве прагнення піти від взаємодії, зберегти нейтралітет 
у групових суперечках і конфліктах, схильність до 
компромісних рішень. 

На підставі наведених результатів дослідження, 
була виділена група, до якої  увійшли п’ять гімнасток, 
за психологічними характеристиками більш придат-
них для роботи в групових вправах: екстраверсія – 5 
осіб, емоційна стабільність – 3 особи, середній рівень 
нейротизму – 2 особи, сангвінік – 3 особи, холерик – 1 
особа, холеро-меланхолік – 1 особа, адаптивне пово-
дження з низько вираженим домінуванням – 4 особи, 
адаптивне поводження з вираженим підпорядкуван-
ням – 4 особи, дружелюбність – 5 осіб, здатність до 
компромісу й співробітництва в конфліктній ситуації 
– 5 осіб, прагнення до прийняття групових стандартів 
і цінностей – 5 осіб, товариськість – 5 осіб. 

Відомо, що рівень розвитку психофізіологічних 
показників гімнасток значно впливає на результат їх 
змагальної діяльності [13]. До числа значущих пси-
хофізіологічних особливостей гімнасток відносяться: 
активність зорового, слухового, вестибулярного та 
рухового аналізаторів; зосередженість уваги, чіткість 
уявлень, пам'ять, мислення; рівень координаційних 
здібностей, виразність, спритність, точність м'язових 

зусиль і сприйняття просторових параметрів руху. 
Вважаємо, що урахування цих показників має сприя-
ти підвищенню ефективності відбору спортсменок до 
команд у групових вправах художньої гімнастики.

Згідно з результатами досліджень, точність 
м'язових зусиль тільки у вісьмох з п'ятнадцяти гімнас-
ток була у межах норми. В той же час, група випро-
бовуваних була неоднорідною (V=35%). Даний факт 
свідчить про низький рівень прояву точності м'язових 
зусиль гімнасток, що може в значній мірі негативно 
впливає на роботу з предметом (головним чином кид-
ків) і тілом в композиціях групових вправ.

Відомо, що прудкість складної рухової реакції, 
впливає на виконання більшості рухових дій в худож-
ній гімнастиці, що пов’язані з реакцію вибору і реак-
цію на об'єкт, що рухається. Особливе значення вона 
має в групових вправах. За результатами досліджен-
ня точності рухової реакції на предмет, що рухаєть-
ся сім гімнасток не вклалися в норму. Але за даними 
математико-статистичної обробки, група за цим показ-
ником була однорідною (V=14%). Реакція на виперед-
ження руху спостерігалася у одинадцяти гімнасток, а 
на відставання у чотирьох. Точно потрапити в норму 
(максимум 2 рази) удалося восьми гімнасткам. 

Показники результатів психофізіологічного випро-
бування були переведені в рангові значення, визначе-
но рейтинг гімнасток, на підставі якого був сформо-
ваний склад команди. Виявилось, що склади команди 
за психологічними та психофізіологічними показни-
ками співпали по чотирьох гімнастках. При визначен-
ні остаточного складу команди, нами було прийнято 
до уваги, що психофізіологічні показники на відміну 
від індивідуально-психологічних динамічні, залежать 
від впливу багатьох факторів і при оптимальній ме-
тодиці підготовки можуть цілеспрямовано покращу-
ватися. Тому перевагу отримали гімнастки сумісні за 
індивідуально-психологічними характеристиками. 

Висновки. 
Формування складу команди з групових вправ за 

психологічними та психофізіологічними характерис-
тиками гімнасток висвітлило прогнозовану нами про-
блему. Вона полягає у тому, що до цього часу не ви-
значені принципи, за якими має відбуватися відбір у 
команди з групових вправ, враховуючи багатоскладо-
ву систему ознак і критеріїв придатності спортсменок 
для підготовки в цьому виді художньої гімнастики. 

Беручи до уваги специфіку змагальної діяльності 
в групових вправах, відбір за змагальним результатом 
в індивідуальних вправах, за рівнем технічної і фізич-
ної підготовленості гімнасток, досвідом роботи у гру-
пових вправах, станом здоров’я і травмованості, мор-
фологічними ознаками, нарешті за психологічними чи 
психофізіологічними характеристиками, як показав ба-
гаторічний практичний досвід, не є ефективним. Тому 
системоутворюючим принципом відбору до групових 
вправ, на наш погляд, має бути принцип суміснос-
ті, що полягає у визначенні спроможності гімнасток 
ефективно реалізовувати індивідуальні багатокомпо-
нентні здібності в умовах командної діяльності. Мова 
йде про розробку алгоритму, яким враховуються: зна-
чущість впливу окремих показників і характеристик, 
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що визначаються при відборі, на результат змагальної 
діяльності у групових вправах; можливість керовано-
го підвищення або вдосконалення деяких показників, 
доведення їх у короткі строки до сумісного з іншими 
гімнастками рівня; неможливість, з об’єктивних при-
чин, в процесі групової підготовки корекції окремих 
показників, станів та характеристик.

Перспективи подальшого дослідження полягають 
у обґрунтуванні ефективності відбору в команди з 
групових вправ художньої гімнастики з урахуванням 
факторів рухової та функціональної сумісності, суміс-
ності спортсменок за морфологічними ознаками.
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Фактори впливу на час рухової реакції та швидкість захисних 
дій боксерів на етапі попередньої базової підготовки

Никитенко А.О., Нікітенко С.А., Никитенко А.А.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглядаються фактори, що 
впливають на швидкість рухових 
реакцій та швидкість захисних 
дій боксерів на етапі попередньої 
базової підготовки. На зазна-
ченому етапі багаторічної підго-
товки боксерів масових розрядів 
встановлено: чим більша маса 
частин тіла спортсменів, які при-
ймають участь у певній захисній 
дії та руховому реагуванні на по-
дразник (сигнал, атакуючий удар 
суперника), тим більший час ви-
користовується на їх виконання. 
Збудження нервової системи 
боксерів масових розрядів (здій-
снення рухової дії на сигнал) 
впливає на підвищення швидко-
сті їх захисних дій.

Никитенко А.О., Никитенко С.А., Никитен-
ко А.А. Факторы влияния на время дви-
гательной реакции и быстроты защитных 
действий боксеров на этапе предвари-
тельной базовой подготовки. Рассматри-
ваются факторы, влияющие на скорость 
двигательной реакции и скорость защитных 
действий боксеров, которые находятся на 
этапе предварительной базовой подготовки. 
На указанном этапе многолетней подготовки 
боксеров установлено: чем большая масса 
частей тела спортсменов принимает участие 
в определенном защитном действии и дви-
гательном реагировании на раздражитель 
(сигнал, атакующий удар соперника), тем 
большее время необходимо на выполнение 
этих двигательных действий. Возбуждение 
нервной системы боксеров массовых разря-
дов (выполнение двигательного действия на 
сигнал) влияет на повышение скорости их за-
щитных действий.
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 Вступ1

Сучасна система підготовки спортсменів 
забезпечує різнобічний і гармонійний фізичний 
розвиток людини, створює умови з метою 
комплексного вирішення спеціальних задач: навчання 
і вдосконалення різноманітних навиків для оцінки 
просторових, часових характеристик, розвиток реакцій 
та координованих рухів за умовою їх варіативного 
застосування у складних ситуаціях спортивних 
змагань [1, 5, 8, 9, 10].

В 1997 р. відбулися значні зміни правил змагань 
в аматорському боксі: зміна формули бою з трьох 
раундів по три хвилини на чотири раунди по дві 
хвилини; введено рукавиці для бою нового типу, які 
значно знижують силу ударів; введено електронну 
систему визначення переможця двобою, яка суттєво 
вплинула на техніко-тактичну виконавчу майстерність 
боксерів у період змазань [7]. Зміна формули бою 
вплинула на підвищення його щільності, в зв’язку з 
чим відбулося збільшення коефіцієнту ефективності 
ударних дій та зниження коефіцієнту захисних 
дій боксерів [11]. Тобто, суттєві зміни у правилах 
проведення змагань в аматорському боксі вплинули 
на зниження ефективності захисних дій боксерів. 
Фахівці вважають, що на сучасному етапі розвитку 
аматорського боксу становлення майстерності 
боксерів доцільно спрямовувати на пошук шляхів 
підвищення ефективності застосування ударних і 
захисних дій [9 ].

Швидкісно-силові якості спортсменів є базою, 
що визначає рівень фізичної підготовленості 
спортсменів. Недостатній їх розвиток збільшує 
тривалість формування спеціальних навичок 
упродовж оволодіння технікою виду спорту і знижує 
ефективність їх використання в умовах змагального 
© Никитенко А.О., Нікітенко С.А., Никитенко А.А., 2010

поєдинку [1, 5, 8, 9, 10].
Науковцями доведено, що час простої рухової 

реакції спортсменів змінюється у річному циклі 
підготовки за рахунок моторного компоненту та 
може служити інформативним показником стану їх 
підготовленості [1, 3, 5, 8, 9].

В процесі підготовки молодих боксерів доцільно 
здійснювати пошук таких вправ, застосування яких 
відзначається найбільшою ефективністю при оволо-
дінні техніки боксу [9, 10].

Актуальність роботи полягає в підвищенні ефек-
тивності захисних дій боксерів на етапі попередньої 
базової підготовки, завдяки раціоналізації рухових дій 
при застосуванні різних частин тіла спортсменів (за-
хисти за допомогою рук, тулуба, маси всього тіла).

Дослідження проведено в рамках виконання ініці-
ативної теми НДР Львівського державного універси-
тету фізичної культури на 2008-2010 рр. “Оптимізація 
фізичної підготовки спортсменів-одноборців на ета-
пах початкової та попередньої базової підготовки ”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – оптимізація захисних дій 

боксерів на етапі попередньої базової підготовки.
 До основних завдань дослідження було поставле-

но:
визначити швидкість захисних дій боксерів та час • 
рухової реакції із застосуванням різних частин тіла;
визначити фактори, що впливають на динаміку • 
швидкості захисних дій та рухової реакції боксерів;
розробити рекомендації для оптимізації захисних • 
дій боксерів на етапі попередньої базової підготов-
ки.

Методи і організація дослідження. У роботі засто-
совано такі методи дослідження: аналіз літературних 
джерел і узагальнення, хронометрія, педагогічне тес-
тування, методи математичної статистики.
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 В дослідженнях прийняли участь 25 боксерів ма-
сових розрядів. Вік боксерів 16 – 18 років.

 Дослідження були спрямовані за такими напрям-
ками:

визначався час рухової реакції та швидкість дії за-• 
хисту боксерів при 
застосуванні різних частин тіла (підставка руки, • 
ухил тулуба, відхід кроком назад із застосуванням 
маси всього тіла);
здійснювався порівняльний аналіз часу рухової ре-• 
акції, швидкості 
дії захисту боксерів при застосуванні різних частин • 
тіла (рука, тулуб, маса всього тіла);
здійснювався порівняльний аналіз часу дії захисту • 
боксерів на 
сигнал подразника зорового аналізатора, а також са-• 
мостійне виконання імітації захисту із застосуван-
ням різних частин тіла.

 Час рухової реакції та швидкість захисної дії бок-
серів вимірювався із застосуванням п’ятиканального 
електронного хроновимірювача [4, 6], обладнаного 
неоновими лампами та механічними контактами. За-
значений прилад дозволяє визначати окремо час рухо-
вих реакцій боксерів, швидкість ударів, швидкість дії 
захисту певною частиною тіла спортсменів. Відстань 
удару і дії захисту установлюються вільно.

 В дослідженні визначали три відрізки часу:
 - час простої реакції в межах сигналу неонової 

лампи та початку дії захисту окремо за допомогою 
руки, тулуба, всього тіла;

 - час дії захисту, що виконується на сигнал, послі-
довно в межах руху 

окремо руки, тулуба, всього тіла;
- час дії захисту послідовно в межах руху окремо 

руки, тулуба, всього 
тіла, що виконується самостійно за відсутністю 

сигналу.
Тобто, визначали час захисної дії боксерів на по-

дразник зорового 
аналізатора, а також визначали час самостійного 

виконання імітації захисту із застосуванням різних 
частин тіла. Боксери здійснювали імітацію захис-
ту підставкою долоні на уявлення атакуючого удару 
партнера (дія на сигнал - запалення неонової лампи).

 Відстань, на яку боксери виконували імітацію за-
хисту, дорівнює 30 сантиметрів. На сигнал неонової 
лампи спортсмени імітували захист послідовно за-
стосовуючи рух руки (підставка долоні), рух тулуба 
(ухил вліво або вправо), пересування маси всього тіла 
(відхід кроком назад).

 Після стандартної розминки [4] боксер приймав 
зручну бойову стійку і на подразник зорового аналіза-
тора (сигнал неонової лампи) з максимальною швид-
кістю виконував імітацію захисту різними частина-
ми тіла в такій послідовності: захист рукою (захист 
підставкою долоні), тулубом (ухил вліво або вправо), 
всім тілом (відхід кроком назад). Механічні контакти 
установлювалися на шляху пересування частини тіла 
боксера, яка приймала участь при виконанні імітації 
певного захисту на відстані 30 см (підставка долоні 
правої руки, ухил тулуба, відхід кроком назад).

Тестування часу рухової реакції боксерів відбува-
лося в трьох варіантах.

В першому варіанті боксери реагували на сигнал 
запалення неонової лампи (подразник зорового ана-
лізатора) рухом долоні сильнішої руки. Визначався 
окремо час простої рухової реакції та час захисту ру-
кою на відстані 30 см.

В другому варіанті боксери реагували на сигнал 
рухом тулуба. Відбувалася імітація захисту ухилом 
тулуба вліво або вправо.

В третьому варіанті на сигнал (запалення неонової 
лампи) боксери здійснювали імітацію захисту кроком 
назад із застосуванням маси всього тіла.

Кожний варіант захисту спортсменів відрізняється 
застосуванням різних частин тіла з певною масою [2]. 
У захисті боксерів підставкою долоні приймає участь 
6 % маси всього тіла (плече – 3 %, передпліччя – 2 %, 
кисть – 1 %). У захисті ухилом тулуба приймає участь 
50 % маси всього тіла (голова – 7 %, тулуб 43 %). У 
захисті відходом кроком назад приймає участь 100 % 
маси всього тіла.

Результати дослідження.
Проведені дослідження свідчать, що швидкість 

дій захисту і швидкість рухових реакцій боксерів, які 
знаходяться на етапі попередньої базової підготовки, 
залежать від маси частин тіла, які приймають участь у 
певній дії. Так встановлено, що чим більша маса тіла 
боксера приймає участь у дії захисту, тим більше часу 
витрачається на виконання даного захисту (табл. 1).

З достовірно меншим часом (вищою швидкістю) 
боксери виконують захист рукою (підставка долоні), 
ніж захист ухилом тулуба. При виконанні захисту на 
сигнал різниця складає 107 мс: 82 мс проти 189 мс 
(Р<0,001). При самостійному виконанні рухової дії 
різниця складає 116 мс: 91 мс проти 207 мс (Р<0,001).

Захист ухилом тулуба виконується з достовірно 
меншим часом, ніж захист відходом кроком назад (пе-
ресування маси всього тіла). При виконанні захисту на 
сигнал різниця складає 37 мс: 189 мс проти 226 мс (Р 
< 0,001). При самостійному виконанні рухової дії різ-
ниця складає 41 мс: 207 мс проти 248 мс (Р<0,001).

На етапі попередньої базової підготовки боксерів 
збудження нервової системи позитивно впливає на 
швидкість дії певного захисту. Результати досліджень 
свідчать, що час дії захисту боксерів (підставка доло-
ні руки, ухил тулуба, відхід кроком назад) достовірно 
менший за умовою виконання певної дії захисту на 
сигнал (на подразник зорового аналізатора), ніж час 
цієї дії захисту за умовою самостійного виконання із 
відсутністю сигналу. Так, дія захисту рукою (підстав-
ка долоні) виконується на сигнал з достовірно мен-
шим часом, ніж самостійна імітація даної дії. Різниця 
складає 9 мс: 82 мс проти 91 мс (Р<0,05).

Час захисту боксерів ухилом тулуба на сигнал до-
стовірно менший, ніж самостійна імітація захисту. 
Різниця складає 18 мс: 189 мс проти 207 мс (Р<0,05).

Час захисту відходом назад із застосуванням маси 
всього тіла на сигнал достовірно менший, ніж само-
стійна імітація даної дії. Різниця складає 22 мс: 226 мс 
проти 248 мс (Р<0,05).

Отже, збудження нервової системи боксерів мож-
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на вважати як фактор, що впливає на динаміку часу 
дій захисту.

Дослідження показників часу рухової реакції у 
спеціальних діях боксерів при застосуванні різних 
частин тіла (частини тіла з різною масою) встановле-
на залежність тривалості інтервалів часу рухової ре-
акції від маси частини тіла, яка приймає участь в реа-
гуванні на сигнал: чим більша маса тіла спортсменів 
приймає участь при реагуванні на певний сигнал, тим 
більший інтервал часу даної рухової реакції (табл. 2).

Час рухового реагування боксерів на сигнал рукою 
достовірно менший, ніж час реагування тулубом. Різ-
ниця складає 25 мс: 236 мс проти 261 мс (Р<0,05).

Час рухової реакції боксерів на сигнал із застосу-
ванням тулуба достовірно менший, ніж час рухової 
реакції із застосуванням маси всього тіла. Різниця 
складає 50 мс: 261 мс проти 311 мс (Р<0,001).

Висновки.
Встановлено фактори, що впливають на динаміку 

показників часу захисних дій та рухових реакцій бок-
серів масових розрядів:

маса частин тіла, які приймають участь в руховій • 
дії;
 збудження нервової системи боксерів із застосуван-• 
ням подразника зорового аналізатора.

Швидкість захисної дії боксерів масових розрядів 
залежить від маси частин тіла, що приймають участь у 
певній дії. Чим менша маса частини тіла, що приймає 
участь у захисті, тим з вищою швидкістю виконується 
певна рухова дія захисту. З достовірно вищою швид-
кістю виконується захист рухом руки (застосовується 
6% від маси всього тіла), ніж захист ухилом тулуба 
(застосовується 50% від маси всього тіла). З досто-
вірно вищою швидкістю виконується захист ухилом 
тулуба, ніж захист відходом кроком назад (застосову-

ється 100% маси тіла).
Встановлено, що маса частин тіла, які прийма-

ють участь в реагуванні боксерів на певний сигнал, 
впливає на динаміку показників часу рухової реакції. 
Час рухової реакції боксерів масових розрядів прямо 
пропорційно залежить від маси частин тіла, які при-
ймають участь в реагуванні на певний сигнал (рука, 
тулуб, маса всього тіла): чим менша маса частини тіла 
боксера, тим менший час (вища швидкість) рухової 
реакції. Час реагування підставкою долоні руки до-
стовірно менший, ніж час реагування ухилом тулуба. 
Час реагування на сигнал ухилом тулуба достовірно 
менший, ніж час реагування відходом кроком назад.

З метою підвищення ефективності тренувального 
процесу боксерів масових розрядів у першій полови-
ні етапу підготовки доцільно надавати увагу розвитку 
швидкості рухової реакції та швидкості захисних дій 
із застосуванням окремо кожної частини тіла спортс-
менів:

- верхньої кінцівки (підставка долоні, ліктя, перед-
пліччя, плеча);

- тулуба (ухил вліво, ухил вправо, ухил назад);
- маси всього тіла (відхід кроком назад, відхід влі-

во, відхід вправо).
В другій половині етапу підготовки боксерів ма-

сових розрядів доцільно спрямовувати тренувальний 
процес з метою оптимізації захисних дій завдяки їх 
інтеграції. На певний удар суперника вдосконалювати 
захист, який поєднує рухи руки, тулуба, частин всього 
тіла:

- захист із застосуванням одночасно рук (підставка 
долоні, ліктя, передпліччя, плеча) і тулуба (ухил вліво 
або вправо, нирок вліво або вправо);

- захист із застосуванням одночасно рук і відходу 
кроком (назад, вліво або вправо);

Таблиця 1
Показники часу дії захисту боксерів масових розрядів  при застосуванні різних частин тіла (n = 25)

Варіант захисту Час дії захисту
на сигнал, мс

Час імітації захисту 
(самостійно), мс Р

Х V% Х V%
1. Рукою (підставка долоні) 82 10% 91 15% <0,05

P<0,001 P<0,001
2. Тулубом (ухил вліво-вправо) 189 13% 207 14% <0,05

P<0,001 P<0,001
3. Всім тілом (відхід кроком 
назад) 226 14% 248 17% <0,05

Таблиця 2
Показники часу рухової реакції боксерів масових розрядів  при застосуванні різних частин тіла (n = 25)

Частина тіла боксерів, що приймає участь в 
реагуванні на сигнал Час рухової реакції, мс

Х V%
1. Рука (підставка долоні) 236 13%

 Р < 0,05
2. Тулуб (ухил вліво або вправо) 261 17%

 Р < 0,001
3. Все тіло (відхід кроком 
назад) 311 18%
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- захист із застосуванням одночасно тулуба (ухил 
вліво або вправо, нирок вліво або вправо) і відходу 
кроком (назад, вліво або вправо).

На етапі попередньої базової підготовки боксерів 
збудження їх нервової системи доцільно застосовува-
ти як фактор, що позитивно впливає на швидкість за-
хисних дій рукою, тулубом, всім тілом.

Перспективи подальших досліджень. Передба-
чається продовження досліджень у напрямку екс-
периментального обґрунтування ефективності за-
стосування захисних дій єдиноборців (боксерів, 
фехтувальників, каратистів, спортсменів з рукопашу 
гопак) на різних етапах багаторічної підготовки. 
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Швидкісна характеристика структури руху системи 
“спортсмен-штанга” у важкоатлетів різної статі

Олешко В.Г., Антонюк О.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Визначені швидкісні характерис-
тики структури руху штанги під 
час виконання змагальних вправ 
важкоатлетами високої кваліфі-
кації різної статі. У досліджен-
нях використано дані виконання 
вправ 235 найсильнішими важко-
атлетами світу. Виділено три най-
більш інформативних параметрів 
руху штанги. Методи дослідження 
-  відеокомп’ютерний аналіз, мате-
матична статистика. Встановлена 
залежність даних параметрів  від 
розмірів і маси тіла спортсмена 
та їхньої статі. У всіх спортсменів 
з підвищенням вагової категорії 
спостерігається поступове зрос-
тання вертикальної швидкості руху 
штанги тільки у ривку в фазі попе-
реднього розгону.

Олешко В.Г., Антонюк А.В. Скоростная 
характеристика структуры движения 
системы “спортсмен-штанга” у тяже-
лоатлетов разного пола. Определены 
скоростные характеристики структуры дви-
жения штанги во время выполнения сорев-
новательных упражнений тяжелоатлетами 
высокой квалификации разного пола. В 
исследованиях использованы данные вы-
полнения упражнений 235 сильнейшими 
тяжелоатлетами мира. Выделено три наи-
более информативных параметра движе-
ния штанги. Исследовательские приемы 
-  видеокомпьютерный анализ, математиче-
ская статистика. Установлена зависимость 
данных параметров  от размеров и массы 
тела спортсмена и пола. У всех спортсме-
нов с повышением весовой категории на-
блюдается постепенный рост вертикальной 
скорости движения штанги только в рывке в 
фазе предыдущего разгона.

Oleshko V.G., Antoniuk O.V.  Speed 
characteristics of structure motion 
of the system  «athletes-weight» in 
weightlifters of various gender. Speed 
descriptions of structure of motion of bar-
bell are certain during implementation of 
competition exercises weightlifters of high 
qualification of different floor. In research-
es these implementations of exercises 
are used 235 strongest weightlifters of the 
world. It is selected three most informing 
parameter of motion of barbell. Research 
receptions are  a videocomputer analy-
sis, mathematical statistics. Dependence 
of these parameters  is set on sizes and 
mass of body of sportsman and floor. All 
sportsmen with the increase of gravimet-
ric category have gradual growth of rate 
of climb of motion of barbell only in a jerk 
in the phase of previous acceleration.

Ключові слова:
важкоатлет, стать, вага, кате-
горія, вправи, швидкість, сила, по-
тужність. 

тяжелоатлет, пол, вес, категория, упраж-
нения, скорость, сила, мощность. 

weightlifters, half, weight, category, 
exercises, speed, force, power.

Вступ.1

Рівень розвитку швидкісно-силових якостей вели-
кою мірою визначає досягнення високих результатів 
у змагальних вправах, тому уміння проявляти спортс-
менами максимальну силу в короткий час такою ж є 
важливою, як і володіння сомою силою. Це означає, 
що головними компонентами швидкісно-силових 
якостей важкоатлетів є сила і швидкість виконання 
одиночного руху. Тобто вміння атлетами розвива-
ти високу швидкість руху штанги тісно пов’язане з 
успішним виконанням вправи [3, 9, 13].

Аналіз літературних джерел свідчить, що в теорії 
і практиці важкої атлетики існують суперечливі дані  
щодо  оцінки вертикальної швидкості руху штанги під 
час виконання змагальних вправ. Одні автори [1, 5, 7, 
14] вважають, що чим більша швидкість піднімання 
штанги, тим краще, інші [3,17], що вертикальна швид-
кість  має бути оптимальною і відповідати поставле-
ним перед спортсменом завданням. Треті [4, 6, 11, 15], 
не без підстав, стверджують, що раціональна техніка, 
навпаки, характеризується більш низькими показни-
ками максимальних значень швидкості, досягнутих у 
фазі фінального розгону в ривку і підніманні на груди, 
за умови, що така швидкість дозволяє піднімати мак-
симальну вагу.

Також відомо, що [12, 16] на показники вертикаль-
ної швидкості піднімання штанги впливають не тіль-
ки ростових дані спортсмена і інші антропометричні 
особливості, та вагові категорії спортсменів, тобто 
вони більш високі у важкоатлетів вищого зросту і 
важчих вагових категорій.

Отже у зв’язку з вказаною суперечністю поглядів 
дослідників, що по-різному інтерпретують величини 
швидкісних показників техніки ривка у спортсменів, 
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нами ставиться завдання розібратися в даному питан-
ні: як же змінюються показники вертикальної швид-
кості руху штанги у важкоатлетів з моменту відриву 
штанги від помосту до моменту досягнення макси-
мальної швидкості  і чи співпадають вони із даними 
авторів, що проводили свої дослідження  у теперішній 
час.

Наукове дослідження виконане згідно із Зведеним 
планом НДР НУФВСУ на 2006–2010 рр. за темою 
2.1.5. «Теоретико методичні основи раціональної по-
будови тренувального процесу у важкій атлетиці на 
етапах багаторічної підготовки».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження  –  визначити швидкісні харак-

теристики структури руху штанги під час виконання 
змагальних вправ важкоатлетами високої кваліфікації 
різної статі.

Методи дослідження - відеокомп’ютерна зйомка 
змагальної діяльності важкоатлетів здійснювалася на 
міжнародних змаганнях з використанням апаратурно-
комп’ютерного комплексу «Weightlifting analyzer 3.0» 
(Німеччина). Цей комплекс дозволяє відразу ж після 
відеозапису рухових дій спортсмена отримати на ПК 
швидкісні характеристики руху системи «спортсмен-
штанга» (рис. 1). Аналіз науково-методичної літерату-
ри. Метод математично-статистичної обробки даних.

Результати дослідження.
У дослідженнях використано дані виконання 

вправ 235 найсильнішими важкоатлетами світу. Всьо-
го проаналізовано 300 піднімань штанги у чоловіків 
і 174 піднімань штанги у жінок у двох вправах рив-
ку та в підніманні штанги на груди (перший прийом 
поштовху). З метою порівняння спортивної майстер-
ності важкоатлетів з різними тотальними розмірами і 
витратами енергії на протидію силам гравітації вони 
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були розділені на групи вагових категорій: у чолові-
ків 5 груп - 56, 62; 69, 77; 85, 94; 105; понад 105 кг; 
у жінок 4 групи –– 48, 53; 58, 63; 69, 75; понад 75 кг. 
Розподіл руху штанги на фази здійснювався згідно 
фазовій структурі руху штанги, викладеної в роботах 
В.Г. Олешко [8] і П.А. Політаєва [9].  

Нижче представлені результати досліджень 
(табл. 1) щодо вертикальної швидкості руху штанги 
у ривку та поштовху (у підніманні штанги на груди), 
у важкоатлетів високої кваліфікації різної статі. 
Реєстрація даних здійснювалася у трьох точках: V1 
– в  момент першого максимуму розгинання ніг у 
колінних суглобах (кінець фази попереднього розгону, 
ФПР); V2 – у момент максимального прикладення 
зусиль – у фазі фінального розгону(ФФР) і  V max –під 
час досягнення штангою максимальної швидкості 
руху). Нами також розраховувалась швидкісно-силова 
потужність (ШСП) піднімання штанги, за формулою 
Bartonietz [17]

P = m×g×Vmax
де m – вага штанги, g - прискорення вільного 

падіння (g = 9.81 м⋅с-1), V max – максимальна вертикаль-
на швидкість штанги. 

Аналіз вертикальна швидкість руху штанги у 
спортсменок-жінок  показує, що в ривку у всіх чоти-
рьох групах вагових категорій вона в ФПР поступо-
во зростає разом із підвищенням вагової категорії. У 
ФФР вертикальна швидкість руху штанги у всіх гру-
пах змінюються мінімально в межах 1,47 – 1,56 м⋅с-1, 
а максимальна швидкість в свою чергу має специфіч-
ний розподіл в межах 1,76- 1,87 м⋅с-1. 

Отже  швидкість руху штанги у ФПР спортсменів 
становить в середньому 65 % від максимальної швид-
кості, а у ФФР вона становить відповідно –– 84 % від 
максимальної. Швидкісно-силова потужність збіль-
шується із підвищенням вагових груп на 32,2% за ра-
хунок збільшення ваги штанги тому, що максимальна 
швидкість майже однакова у всіх категоріях.

У чоловіків показники вертикальної швидкості 
руху штанги у ривку також мають тенденцію до збіль-
шення з підвищенням вагових категорій спортсменів 
не тільки у фазі попереднього розгону (до 20 %), але 
й у фазі фінального розгону (до 21,9 %).  Найбільших  
величин максимальної вертикальної швидкості руху 
штанги досягнуто у вагових категоріях  85,  94 та по-

Таблиця 1 
Вертикальна швидкість руху штанги (V, м. с-1) в окремих фазах ривка важкоатлетів різної статі

Вагова категорія,
кг V у ФПР V у ФФР V max

Швидкісно-силова 
потужність, к.Вт

X S X s X s X S
Жінки

48, 53 (n=9) 1,08 0,20 1,51 0,10 1,76 0,09 1417 87
58, 63 (n=21) 1,08 0,25 1,55 0,23 1,87 0,19 1674 320
69, 75 (n=36) 1,26 0,22 1,47 0,20 1,78 0,20 1758 222
Понад 75 (n=21) 1,37 0,15 1,56 0,12 1,86 0,11 2087 127
X  (n=87) 1,19 0,20 1,52 0,16 1,81 0,14 1734 189

Чоловіки
56,62 (n=12) 1,17 0,13 1,25 0,14 1,77 0,09 2229 104
69,77(n=28) 1,31 0,17 1,47 0,14 1,75 0,18 2529 351
85, 94 (n=54) 1,39 0,21 1,55 0,16 1,82 0,20 2909 225
105 (n=28) 1,46 0,24 1,60 0,17 1,79 0,16 3071 268
Понад 105 (n=28) 1,45 0,16 1,64 0,17 1,85 0,18 3456 311
X   (n=150) 1,35 0,18 1,50 0,15 1,79 0,16 2838 251

Рис. 1. Фрагмент комп’ютерної програми реєстрації біомеханічних характеристик руху системи 
«спортсмен-штанга» під час виконання ривка чемпіоном Європи  2009 р. Ігорем Шимечком (Україна): 

1 - запис траєкторії руху; 
2 – вертикальна швидкість руху штанги (роздруківка з екрану монітора).
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над 105 кг. Швидкість руху штанги в ФПР  становить 
в середньому 75 % від максимальної, а швидкість у 
ФФР відповідно –– 84 % від максимальної швидко-
сті. ШСП збільшується із врахуванням вагових груп 
на 35,6% за рахунок підвищення ваги штанги, тому, 
що максимальна швидкість майже однакова у всіх ка-
тегоріях

Порівнюючи вертикальну швидкість руху штанги 
за фазами, у жінок і чоловіків, можна відмітити, що 
чоловіки стартують з більшою швидкістю в середньо-
му на 11,9% (р<0,05), ніж жінки. У підриві в ФФР у 
жінок вертикальна швидкість штанги в середньому 
на 1,4%  більша, ніж у чоловіків(р>0,05). У момент 
досягнення максимальної вертикальної швидкості 
штанги продовжує рухається швидше у жінок на 1,2 
%.(р>0,05). Якщо порівнювати швидкісно-силову по-
тужність, то вона буде у чоловіків у середньому на 
39% більша, враховуючи вагу, яку вони піднімають по 
відношенню до жінок.

Під час піднімання штанги на груди у жінок 
(табл.2)  показники вертикальної швидкості штанги  у 
ФПР становить 77 % від максимальної швидкості (по-
рівняння із  ривком  становить на 7 % більше  ), а  у  
ФФР відповідно 85,5 % (відповідно 1,5 %). Дещо ви-
різняються показники технічної майстерності спортс-
менок важких вагових категорій (понад 75 кг). Вони 
мають максимальні показники швидкості у ФПР та 
абсолютну величину максимальної швидкості. 

Швидкісно-силова потужність спортсменів збіль-
шується із збільшенням вагових категорій на 23,9% 
за рахунок підвищення ваги штанги тому, що мак-
симальна швидкість майже однакова у всіх вагових 
категоріях. Виключенням є тільки дані вагових кате-
горій 48, 53, завдяки вищій максимальній вертикаль-
ній швидкості руху штанги, чим в інших категоріях у 
спортсменів. 

У чоловіків не простежується ніяких закономір-
ностей зміни показників вертикальної швидкість руху 

штанги у підніманні на груди. Так, наприклад, швид-
кість руху штанги у цій вправі у ФПР становить 85,8 
% від максимальної швидкості (більша, ніж у ривку 
на 10,8 %), а у ФФР відповідно 87,9 % (більша від-
повідно на 3,9 %) від максимальної швидкості. (див. 
табл. 2)

Деякі відмінності відмічаються серед показників 
технічної майстерності спортсменів самих важких 
вагових категорій (понад 105 кг). Вони мають макси-
мальні показники вертикальної швидкості руху штан-
ги у ФПР, ФФР та другий за величиною показник мак-
симальної швидкості. Швидкісно-силова потужність 
збільшується із підвищенням вагових груп на 46,4% 
за рахунок зростання ваги штанги тому, що макси-
мальна швидкість майже однакова у всіх категоріях.

Порівняльний аналіз швидкісних показників жі-
нок і чоловіків  у підніманні штанги на груди у ФПР 
показує подібну закономірність, що і в ривку: старто-
ва швидкість штанги у жінок менша, ніж у чоловіків 
у середньому – на 2,5 %( р>0,05). Але у ФФР та при 
максимальній швидкості відповідно більша, в серед-
ньому – на 4,7 % і 7,3 % відповідно (р>0,05). Якщо по-
рівнювати швидкісно-силову потужність в підніманні 
на груди, то вона буде у чоловіків у середньому біль-
шою на 31,2%, враховуючи вагу яку вони піднімають 
по відношенню до жінок.

Більше уваги приділимо досліджуваній нами 
«швидкісно-силовій потужності». (ШСП) за словами 
Bartonietz [17] є одним із головних показників техніч-
ної майстерності важкоатлетів.

Нами  було виявлено, що у всіх групах вагових ка-
тегорій окрім  (48, 53; і понад 75) – у жінок,  та (по-
над 105) – у чоловіків вона була більшою у ривку, ніж 
у підніманні штанги на груди (табл. 1,2).  За логікою 
речей можна стверджувати,  що ШСП буде меншою в 
ривку, ніж у підніманні на груди тоді як вага штанги в 
першій  вправі значно менша, ніж у другій. Спробує-
мо пояснити це явище.  

Таблиця 2 
Вертикальна швидкість руху штанги (V, м⋅с-1) у підніманні на грудь важкоатлетами різної статі

Вагова 
категорія,

кг
V у ФПР V у ФФР V max

Швидкісно-силова 
потужність к.Вт

X S X s X s X S
Жінки

48, 53 (n=9) 1,14 0,30 1,41 0,70 1,61 0,10 1676 70
58, 63 (n=21) 1,10 0,13 1,23 0,20 1,47 0,22 1639 254
69, 75 (n=36) 1,19 0,22 1,22 0,16 1,47 0,23 1708 204
Понад 75 (n=21) 1,31 0,18 1,35 0,18 1,56 0,18 2153 246

X  (n=87) 1,18 0,20 1,30 0,31 1,52 0,18 1794 193
Чоловіки

56,62 (n=12) 1,17 0,11 1,28 0,11 1,43 0,13 1870 296
69,77(n=28) 1,22 0,17 1,21 0,17 1,35 0,19 2260 289
85, 94 (n=54) 1,17 0,21 1,22 0,19 1,38 0,22 2623 397
105 (n=28) 1,20 0,22 1,20 0,17 1,35 0,16 2794 427
Понад 105 (n=28) 1,26 0,16 1,31 0,19 1,54 0,21 3483 364

X  (n=150) 1,21 0,17 1,24 0,16 1,41 0,18 2606 354
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Дані у (табл. 3) свідчать,  що у всіх групах вагових 
категоріях швидкість у підніманні на груди менша у 
жінок на – 84%, а у  чоловіків – 78%. Якщо ж брати 
окремо за групами вагових категорій, то найбільша 
різниця у максимальній вертикальній швидкості руху 
штанги спостерігається в середніх групах вагових ка-
тегорій у жінок це – 58,63 і 69,75 а у чоловіків з 69 по 
105 включно. 

Подібні тенденції зміни швидкісних показників 
під час підйому штанги в ривку залежно від наван-
таження, що підвищується, було отримано і в дослі-
дженнях проведених П.А. Полєтаєвим [9, 10] дані 
яких, повність співпадають із даними наших дослі-
джень. Судячи із сказаного вище можна зробити ви-
сновок, що саме підвищення ваги штанги спричинило 
зниження максимальної вертикальної швидкості руху, 
а отже, і показників «швидкісно-силової потужності» 
у підніманні штанги на груди.

Висновки
1. Аналіз спеціальної літератури показує до цього 

часу існують різні інтерпретації щодо швидкісних ха-
рактеристик техніки ривка та поштовху, що  вимагає 
подальшого вивчення цих показників.

2. У результаті вивчення швидкісних характерис-
тик ривка та піднімання штанги на груди виділено три 
найбільш інформативних параметрів руху штанги:

а) вертикальна швидкість руху штанги у момент 
першого максимуму розгинання ніг в колінному су-
глобі (VI);

б) вертикальна швидкість руху штанги у момент 
максимального прикладення зусиль (V2) – у фазі фі-
нального розгону(ФФР) 

в) максимальна вертикальна швидкість підйому 
штанги у фазі фінального розгону (V max).

3. У всіх спортсменів з підвищенням вагової кате-
горії спостерігається поступове зростання вертикаль-
ної швидкості руху штанги тільки у ривку в ФПР.

4.  Показники вертикальної швидкість у ФФР і при 
максимальній швидкості у ривку і підніманні штанги 

на груди не мають чіткої залежності із підвищенням 
вагових категорій як у жінок, так і у чоловіків.

5.  Порівняльний аналіз вертикальної швидкості 
руху штанги у жінок і чоловіків  в підніманні штанги 
на груди свідчить  про ту ж саму закономірність, що 
і в ривку: стартова швидкість штанги у жінок менша, 
ніж у чоловіків, але у ФФР і при максимальній швид-
кості – більша.

6.  Швидкісно-силова потужність у всіх групах ва-
гових категорій окрім  (48, 53; і понад 75) – у жінок,  
та (понад 105) – у чоловіків, є більшою у ривку, а ніж 
у підніманні штанги на груди.

7.  Швидкісні характеристики ривка залежать від 
величини обтяження (ваги штанги, що піднімається), 
кваліфікації (майстерність) спортсмена, ваго-ростових 
(ваговій категорії) і інших морфологічних показників 
спортсменів.

8. Отримані показники можна використовувати 
важкоатлетами різної кваліфікації при підготовці до 
відповідальних змагань.

Перспективи подальших досліджень. Планується 
поглиблене вивчення кінематичної структуру рухів 
важкоатлетів високої кваліфікації з різними пропо-
рціями та масою тіла під час виконання змагальних 
вправ, що дозволить удосконалити методи контролю 
технічної підготовленості важкоатлетів різної статі.
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Професійно-прикладна фізична підготовка 
студентів засобами хокею на траві

Пилипей Л.П., Шаповал М.С. 
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Анотації:
Наведено характеристику сучас-
ного кризового стану здоров'я й 
фізичної підготовленості випус-
кників вузів. Більшість випускни-
ків не можуть якісно працювати 
на виробництві. Показана не 
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Вступ.1

Сучасне соціально-економічне становище в Украї-
ні накладає відбиток на розвиток освітнього простору 
у вузах. Кризовий стан здоров’я студентів, нездатність 
більшості випускників вузів відповідати суспільним 
потребам та світовим стандартам підтверджується як 
дослідженнями, так і практикою життя, той факт, що 
більше 50 % студентів мають низький рівень конди-
ційної фізичної підготовленості [13] і більше поло-
вини випускників вузів фізично не спроможні якісно 
працювати на виробництві [16].

Дослідження також показують, що в цьому загроз-
ливому становищі знаходиться зараз від 50 % до 80 % 
працюючих службовців. Це не дає їм можливості пра-
цювати в стані перед хворобою чи нездоровому стані, 
за образним висловом, характеризується так: я ще не 
хворий, але вже і не здоровий [11].

Починаючи з 1963 р., в державні програми фізич-
ного виховання у вузах був введений окремий розділ 
професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП), 
який став обов’язковим видом фізичної підготовки.

Існуючий нормативний підхід до системи фізично-
го виховання у вузах передбачав 4 години на тиждень 
протягом всього періоду навчання і диференційова-
ний залік у кінці семестру.

Стрімкий розвиток сучасної науки і техніки, по-
стійно зростаючий потік необхідної інформації, інтен-
сифікація навчального процесу впливає на характер 
навчального процесу у вузі [4]. 

На думку А.П. Внукова [3],  існують причини не-
гативної реакції на психофізичні вправи залежно від 
окремого студента, а саме: відсутність мети занять; 
недостатній запас знань, навичок, умінь; незрілість 
особи; низький рівень свідомості. Друга причина під-
хід викладачів фізичного виховання, який проявля-
ється неправильним вибором видів спорту, дозувань, 
методів, стосунків, форм організації, відсутністю на-
© Пилипей Л.П., Шаповал М.С. , 2010

лежної майстерності, психолого-педагогічних знань 
та інш.

У більшості студентів спостерігається недостатній 
розвиток загальних професійно важливих якостей. 
Це дуже гальмує засвоєння рухових компонентів об-
раної спеціальності і наступну професійну адаптацію. 
Однією з головних причин, яка негативно впливає на 
розвиток функцій організму, забезпечуючи адаптацію 
до навчальної і виробничої діяльності, є малорухли-
вий режим студентів. 

Аналіз спеціальної науково-методичної літератури 
свідчить про те, що у переважної більшості студен-
тів зовсім немає потягу до занять. Основна причина 
– відсутність диференційованого підходу до характер-
них вправ і навантажень, які пропонуються студенту, 
необхідного стимулювання до занять. Розмови про те, 
що заняття фізичною культурою корисні для здоров’я 
студентів, мають абстрактний характер у зв’язку з 
відсутністю конкретних (об’єктивних) критеріїв, які 
використовуються на заняттях, і теоретичного не-
підготовленістю студентів [7]. Система фізичного 
виховання не має не тільки конкретної і вираженої 
об’єктивними критеріями цільової установки, але, 
крім того, і відомостей про те, якою мірою може бути 
корисний кожний конкретний результат для досягнен-
ня кінцевої цілі [5].

Протиріччя між належним і необхідним вибором 
форм і методів організації рухової активності студен-
тів призводить до зниження інтересу до занять.

Намагання адаптувати процес і зміст навчання, при-
своєння кваліфікації за спеціальністю до норм і вимог, 
існуючих у Європі і в світі без врахування менталітету 
студентів може мати непередбачувані наслідки. 

Перебудова освіти в руслі Болонського процесу 
при таких позитивних аспектах, як впровадження но-
вих методів навчання ступеневої системи освіти, нові 
кредитно-модульні технології, інформаційні техноло-
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гії, відмова від нормативного підходу – це звичайно 
новий, якісний етап в історії вузівської освіти.

Згідно з наказом МОН України від 09.07.2009 № 
642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисци-
плін за вільним вибором студента» для першого і дру-
гого курсів фізичне виховання передбачено планувати 
аудиторне навантаження студентів, яке не може пере-
вищувати 30 годин на тиждень, а для студентів стар-
ших курсів фізичне виховання передбачено проводити 
у формі секційних занять, враховуючи при цьому, що 
фізичне виховання стає позакредитною дисципліною. 
Відповідно ліквідовується програмно-нормативна 
статистична звітність, така як проміжний модульний 
контроль, заліки, іспити, відповідно і Державна статис-
тична звітність, по фізичній підготовленості студентів 
згідно з державними тестами населення України. 

Це відчутні інновації в напрямку гуманізації, інди-
відуалізації, демократизації системи фізичного вихо-
вання у вузі. Студенти позбавляються обов’язковості 
під час навчання у вузі відвідувати аудиторні заняття 
з фізичного виховання їм надається узаконене право 
вибору видів і форм занять.

Незважаючи на те, що існуюча система освіти 
трансформується у напрямку гуманізації і зміни прі-
оритетів щодо особистості студента, виявляється, що 
навпаки, навантаження на особу зростає.

Пріоритет здоров’я, який мав би бути системоут-
ворюючим фактором і ідеологічним підґрунтям, на 
даному етапі становлення системи освіти навпаки іг-
норується. Адже студенти повинні напружено працю-
вати майже сім пар.

Введення п’ятої, шостої і сьомої пар має довіль-
не трактування як добровільних індивідуальних до-
даткових занять. Але відсутність у студентів турботи 
про своє здоров’я, невміння оптимізувати свій психо-
фізіологічний стан призводить до того, що більшість 
з них забувають про здоров’я і продовжують напру-
жено вчитися. Як показують наші дослідження [12], 
рівень розумової працездатності, незважаючи на дані, 
які показують, що руховий режим збільшується (від 
лекційних та аудиторних занять на 5-7 парах студенти 
переходять до більш активного способу життя), по-
казник рівня розумової працездатності на шостій парі 
сягає тільки 61,8 %.

Дослідження показують, що неврахування цього 
призводить до неефективного функціонування сис-
теми професійно-прикладної фізичної підготовки і 
дискредитації навчальної ідеї загальноосвітнього єв-
ропейського простору.

У традиційній системі професійно-прикладної 
фізичної підготовки якість підготовки оцінюєть-
ся, як правило, ступенем адекватності прийнятих у 
суспільстві освітніх норм і стандартів. Цей тип під-
готовки зорієнтований на масове відтворення зада-
них стандартів, знань, умінь, еталонів. В антропних 
освітніх технологіях критерієм якості є відповідність 
вузівських стандартів потребам особистості, яка за-
ймається професійною діяльністю. Метою освіти є ін-
дивідуальний розвиток особи, готової до професійної 
діяльності в умовах соціально-історичного простору, 
який постійно розвивається [2]. 

Гуманістична сутність  в центр професійно-
прикладної фізичної підготовки як навчальної сис-
теми ставить особистість студента. Гуманістичні 
підходи передбачають забезпечення комфортних, 
адекватних і оптимальних умов функціонування сис-
теми професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів. Гармонізація фізкультурної діяльності пе-
редбачає одночасне вирішення завдань як фізичного 
вдосконалення, так і духовного розвитку студентів, їх 
професійного становлення, а також відбір і класифіка-
цію тих засобів фізичної культури, які більш ефектив-
но цьому сприяють.

Перехід студентів зі стану управління в стан 
самоуправління – одне з найважливіших завдань 
професійно-прикладної фізичної підготовки. Це під-
креслює Белинский М.Я. 1987 [1]. Необхідно форму-
вати у “здорових” студентів уявлення про нерозривну 
єдність успішної майбутньої діяльності і систематич-
них занять фізичними вправами.

Отже, одним з головних завдань професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів є формуван-
ня нових підходів з використанням засобів, сучасних 
видів спорту для розвитку необхідних психофізичних 
якостей з тих видів спорту, якими бажають займатися 
студенти. Саме тому актуальним є дослідження нових 
інноваційних підходів у руслі Болонського процесу.

Дослідження виконане згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства у справах 
сім’ї, молоді та спорту України за темою «Теоретико 
–  методичні основи професійно-прикладної фізич-
ної підготовки студентів вищих навчальних закладів» 
(3.1.8.3 п).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – дослідження ефективності і 

актуальності використання сформованості у студентів 
мотивації до обраного виду спорту (хокей на траві) як 
одного з бажаних засобів для занять ППФП у вузі.

Методи дослідження - теоретичний аналіз та уза-
гальнення науково-методичних, літературних джерел, 
анкетування, педагогічне тестування, педагогічний 
експеримент, методи математичної статистики.

Організація дослідження. Дослідження проведе-
но на базі Державного вищого навчального закладу 
«Українська академія банківської справи Національ-
ного банку України» протягом 19996-2009 рр. На пер-
шому етапі (1996-2007 рр.) шляхом анкетування, в 
якому взяли участь 4800 студентів, та за допомогою 
інших методів вивчалася сформованість мотивації до 
видів спорту і форм занять професійно-прикладної 
фізичної підготовки.

На другому етапі (2007-2009 рр.) було проведе-
но педагогічний експеримент, в якому взяли участь 
студенти академії віком 18-20 років другого року на-
вчання. Методом випадкового вибору було сформо-
вано дві групи. За станом здоров’я вони належали 
до основної медичної групи. Студентки експеримен-
тальної групи (16 чол.) виявили бажання займатися 
таким сучасним видом спорту, як хокей на траві, чого 
не було в контрольній групі (23 чол.), яка займалася 
за типовою програмою.
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Навчання в обох групах проводилося за кредитно-
модульною технологією в руслі вимог Болонського 
процесу. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дані анкетування показали, що всі студенти, не-

залежно від статті й рівня підготовленості, не тільки  
бажають, а й відчувають потребу в руховій активнос-
ті, оптимізації психофізіологічного стану під час  на-
вчального процесу. Але обов’язковою умовою у 96 % 
відповідей респондентів при анкетуванні було бажан-
ня мати добровільні й позбавлені зовнішнього приму-
су комфортні умови занять.

За результатами анкетування до 36,2 % опитаних 
студентів віддали перевагу різним спортивним іграм, 
зокрема і хокею на траві. Хокей на траві входить до 
програми Олімпійських ігор  з 1908 року. Як цікавий, 
динамічний, естетичний вид спорту він завойовує все 
більшу прихильність у дівчат-студенток. Цьому спри-
яють успішні переможні виступи жіночої команди м. 
Суми.

Отримана інформація створила можливості для 
визначення ефективної форми взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу, успішного освоєння програм-
ного матеріалу з професійно-прикладної фізич-
ної підготовки, здійснення переходу від системи 
адміністративно-командної організації освітнього 
процесу до особистісно-орієнтованої антропної тех-
нології ППФП.

На основі обміну інформацією про бажання за-
йматися хокеєм на траві визначено напрямки про-
грамного забезпечення і алгоритм розвитку професій-
но необхідних якостей відповідно до професіограми 
економічної спеціальності.

Проведене комплексне початкове тестування (див. 

рис. 1) підтвердило результати дослідження попере-
дніх авторів. Рівень загальної фізичної підготовки 
студентів відповідно до Державних тестів і норма-
тивів фізичної підготовленості населення України не 
відповідає навіть задовільній оцінці, що є і буде про-
блемою для ППФП. При цьому потрібно враховувати, 
що співвідношення загальної фізичної підготовки і 
спеціального розділу професійної прикладної фізич-
ної підготовки до конкретної спеціальності у студен-
тів різних вузів значно відрізняється. Але провідне 
положення загальної фізичної підготовки як базової 
основи спеціалізованої підготовки зберігається у всіх 
випадках [6].

В експериментальній групі  моделі засобів для 
розвитку фізичних якостей з хокею на траві викорис-
товувалися для розвитку таких професійно важливих 
якостей, як загальна і статична витривалість м’язів 
шиї, верхнього плечового пояса і спини та інших. 
Контроль і керованість процесом ППФП здійсню-
вався за допомогою тестів на статичну витривалість, 
силу, гнучкість, спритність. Обґрунтування висновків 
про ефективність нашої експериментальної програми 
хокею на траві значно мірою залежало від повноти і 
достовірності інформації, яка використовувалася при 
її розробці. Існуюча таблиця державного тестування 
повністю не відповідає нашим вимогам, тому що має 
великі довірливі інтервали. З метою зведення масо-
вих різнорідних даних в наочні і зручні та для аналізу 
нами розроблена спеціальна оціночна таблиця. Шка-
ли таблиці градуйовані за лінійним принципом. При 
цьому в 50 очок і 1 очко оцінені результатів, які ма-
ють відхилення ± 3 σ від середніх значень початкового 
тестування для продовження результатів досліджень 
та їх обговорень.

Рис. 1. Динаміка інтегративних показників рівня розвитку фізичних якостей протягом експерименту
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Зібрана нами інформація в процесі початкового та 
підсумкових тестувань і математико-статистичного 
аналізу реальних результатів була переведена в умов-
ні одиниці. Інтегративний показник, який характери-
зував рівень сукупного розвитку всіх якостей у контр-
ольній групі на початку експерименту складав 160,2 
балів проти 156,9 в експериментальній групі.

У ході реалізації програми використання моделей 
засобів з хокею на траві показники кардинально змі-
нилися на користь студентів експериментальної групи 
(рис. 1).

Інтегральний показник, який характеризує рівень 
сукупного розвитку всіх якостей у експериментальній 
групі, складає 176,9 бала проти 157,9 бала у контр-
ольній групі.

Програма експериментальної групи сприяла по-
ліпшенню показників рівня розвитку всіх якостей. 
Водночас у контрольній групі показники рівня під-
готовленості в бігові на 2000 м і на 100 м, статичній 
витривалості і човниковому бігу мають тенденцію до 
погіршення, а показники гнучкості і згинання розги-
нання рук в упорі лежачи недостовірно поліпшилися.

Високий рівень вимог які створила кредитно-
модульна технологія відповідно до Болонського про-
цесу призвело до зниження обсягу тижневої рухової 

Таблиця 1 
Результати фізичної підготовленості в контрольній групі (23 чол.)

Початок
2007 р.

Кінець
2008 р.

Початок
2008 р.

Кінець
2009 р.

Бали Резу-
льтат

Бали Резу-
льтат

Бали Резу-
льтат

Бали Резу-
льтат

Біг на 2000 м 22,7 11,75 20,3 12,03 21,0 11,96 22,2 11,79
Біг на 100 м 10,8 17,74 9,5 17,97 8,6 18,13 9,2 18,00
Човниковий біг 36,2 10,54 34,6 10,67 35,3 10,63 34,0 10,76
Статична 
витривалість

42,4 33,7 42,6 32,3 42,1 31,5 41,7 29,4

Згинання –  розги-
нання рук в упорі 
лежачи

21,3 17,2 21,0 16,8 22,0 17,4 21,9 17,4

Гнучкість 26,8 15,6 26,3 15,5 24,8 14,9 28,9 16,4
∑ всіх балів 160,2 154,3 153,8 157,9

Таблиця 2
Результати фізичної підготовленості в експериментальній групі (16 чол.)

Початок
2007 р.

Кінець
2008 р.

Початок
2008 р.

Кінець
2009 р.

Бали Резуль-
тат

Бали Результат Бали Результат Бали Резуль-
тат

Біг на 2000 м 23,0 11,65 24,8 11,31 26,5 11,15 26,9 11,16
Біг на 100 м 10,6 17,52 11,2 17,45 11,6 17,40 12,40 17,34
Човниковий біг 36,1 10,53 36,5 10,45 37,4 10,41 39,9 10,38
Статична 
витривалість

43,5 29,7 43,3 30,2 43,6 30,9 44,7 35,4

Згинання – розги-
нання рук в упорі 
лежачи

19,1 16,2 20,3 16,8 21,9 17,9 23,4 18,5

Гнучкість 24,6 14,8 26,9 15,6 29,0 16,3 29,6 16,6
∑ всіх балів 156,9 163,0 170,0 176,9

активності студентів контрольної групи до 4 годин на 
тиждень, що створює проблеми для ППФП і форму-
вання високого рівня працездатності в подальшому 
житті.

Висновки
Програма моделей засобів хокею на траві сприяла 1. 
поліпшенню інтегрального показника усіх якостей, 
який характеризував рівень сукупного розвитку усіх 
якостей в експериментальній групі до 176,9 бала 
проти 157,9 бала у контрольній групі, що відповід-
но створює необхідну базу для подальшого вдоско-
налення якостей, необхідних для професійної діяль-
ності економістів.
Врахування сформованості мотивації на основі ін-2. 
тересу до хокею на траві, використання антропних 
технологій, коли студенти мали можливість брати 
більш активну участь у процесах ППФП, призве-
ло до створення ефективної форми взаємодії всіх 
суб’єктів освіти.
Високі вимоги в руслі Болонського процесу і осо-3. 
бливості менталітету студентів, ставити на перше 
місце навчальний процес навіть за рахунок здоров’я, 
призвели до погіршення показників рівня фізичної 
підготовленості в контрольній групі.  
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Перспективи подальших досліджень. Передбача-
ється розробка і експериментальна перевірка моделей 
засобів з хокею на траві для самостійної підготовки 
відповідно до ППФП кожної спеціальності.
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Факторна структура функціональних можливостей 
дівчаток молодшого шкільного віку

Самокиш І.І.
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Анотації:
Розглядається факторна структура 
функціональних можливостей ді-
вчаток 7-8, 8-9, 9-10 років. Врахова-
но показники: фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості, фізич-
ної працездатності, енергетичного 
рівня, серцево-судинної системи, 
ефективності регуляції серцевої ді-
яльності та показників центральної 
нервової системи. Зіставлено фак-
торні структури функціональних 
можливостей дівчаток. Зіставлення 
виявило найбільш стійкі компоненти 
індивідуального розвитку. Показана 
зміна ролі різних факторів у процесі 
онтогенезу. 

Самокиш И.И. Факторная структура функ-
циональных возможностей девочек млад-
шего школьного возраста. Рассматривает-
ся факторная структура функциональных 
возможностей девочек 7-8, 8-9, 9-10 лет. 
Учтены показатели: физического развития, 
физической подготовленности, физической 
работоспособности, энергетического уровня, 
сердечно-сосудистой системы, эффектив-
ности регуляции сердечной деятельности 
и показателей центральной нервной систе-
мы. Сравниваются факторные структуры 
функциональных возможностей девочек. 
Сопоставление выявило наиболее стойкие 
компоненты индивидуального развития. По-
казано изменение роли разных факторов в 
процессе онтогенеза.

Samokish I.I. Factorial structure of 
functional capabilities of primary 
school age girls. The factor structure 
of functional possibilities of girls is ex-
amined 7-8, 8-9, 9-10 years. Indexes 
are taken into account: physical devel-
opment, physical preparedness, physi-
cal capacity, power level, cardiovas-
cular system, efficiency of adjusting of 
cardiac activity and indexes of central 
nervous system. The factor structures 
of functional possibilities of girls are 
compared. Comparison exposed the 
most proof components of individual 
development. A change the role of dif-
ferent factors is rotined in the process 
of ontogenesis.

Ключові слова:
факторний аналіз, функціональні 
можливості, фізична працездат-
ність.

факторный анализ, функциональные воз-
можности, физическая работоспособ-
ность.

factor analysis, functional capabilities, 
physical efficiency.

Вступ.1

В наш час вивченню функціональних можливос-
тей дитячого організму приділяється багато уваги з 
боку вчених різних країн [1-3,5-8]. Більшість опублі-
кованих робіт присвячена адаптаційним можливостям 
серцево-судинної системи (ССС) та її регуляторним 
механізмам і фізичній працездатності [3,5-8], в пооди-
ноких випадках роботи спрямовані на вивчення цен-
тральної нервової системи (ЦНС) [3,6]. Дослідження 
функціональних можливостей ССС та ЦНС дітей під 
час дозованого фізичного навантаження за методикою 
Д.М. Давиденко та співавт. (1984)  не проводилось.    

За допомогою факторного аналізу велику кіль-
кість показників, які характеризують та обумовлю-
ють функціональні можливості організму дитини, 
можна представити в стислому вигляді з виокремлен-
ням основних та другорядних структурних факторів  
функціональних можливостей.

Вивченню факторної структури фізичного стану 
та функціональних можливостей дітей присвячена не-
велика кількість робіт [3,6,7]. Факторний аналіз функ-
ціональних можливостей дівчаток молодшого шкіль-
ного віку з урахуванням параметрів, отриманих при 
фізичному навантаженні за замкненим циклом [4], не 
проводився. 

Дана тема дослідження входить до тематичного 
плану науково-дослідної роботи кафедри анатомії і 
фізіології Південноукраїнського державного педаго-
гічного університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса) 
«Системні механізми адаптації до фізичних наванта-
жень різного ступеню мотивації на окремих етапах 
онтогенетичного розвитку людини».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою  дослідження є вивчення структури 

функціональних можливостей дівчаток молодшого 
шкільного віку.

Обстежено 90 дівчаток в трьох вікових групах 
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7-8, 8-9, 9-10 років, в кожній з яких середній  вік на 
початку основного етапу досліджень був 7,56; 8,55 та 
9,57 років відповідно. Школярки навчалися у школі 
№119 м. Одеса, відповідно у 1, 2, та 3 класах. Дівчатка 
були присутні та приймали участь на всіх етапах 
дослідження. Вони відносились до основної медичної 
групи та перебували на нульовій стадії статевого 
дозрівання.

Факторний аналіз проводився за методом головних 
компонентів з варімаксним обертанням факторної 
матриці за допомогою статистичної програми SPSS 
16. До факторного аналізу функціональних можли-
востей дівчаток 7-10 років увійшли антропометричні 
параметри, показники визначення рівня фізичної під-
готовленості, дані оцінки загального функціональ-
ного стану мозку за показниками визначення надпо-
вільних процесів головного мозку (омега-потенціал) 
та за статистичними параметрами розподілу значень 
часу простої зорово-рухової реакції, дані варіаційної 
пульсометрії, реоплетізмографії та оцінки функціо-
нальних можливостей організму при використанні 
навантаження за замкненим циклом [4].  

Результати дослідження.
 Факторний аналіз дозволив виділити у дівчаток 

молодшого шкільного віку кількість провідних фак-
торів: 7-8 років – 12 факторів, 8-9 років – 10 факто-
рів і 9-10 років – 10 факторів. На частку виділених 
факторів припадає 96,1, 90,8, 98,2 відсотків загальної 
дисперсії вибірки, відповідно. Значимою вважалася 
факторна вага r ≥ 0,5. У факторному аналізі були ви-
користані дані 85 змінних. 

Так, у дівчаток 7-8 років у фактор І (24,69% загаль-
ної дисперсії вибірки) входять такі показники: рівень 
внутрішньої потужності організму перед навантажен-
ням (Wвих); максимальний рівень потужності (Wmаx); 
рівень потужності, що розвивається організмом у мо-
мент реверсу (W'рев); рівень внутрішньої потужності 
організму наприкінці навантаження (Wзак); зовнішня 
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робота, що відповідає одному серцевому скороченню 
при виході з навантаження (W1зов); коефіцієнт ефек-
тивності регуляції серцевої діяльності (Кеф); окруж-
ність грудної клітини у вихідному стані (ОГКвих); 
окружність грудної клітини при вдиху (ОГКвдих.); 
окружність грудної клітини при видиху (ОГКвидих); 
вага тіла; дальність метання набивного м’яча; омега-
потенціал (ОПвіднов) при відновленні (на 1-й хвилині); 
рівень функціональних можливостей (РФМвих) у стані 
відносного м’язового спокою; стійкість реакції при 
відновленні (СРвіднов). 

 Виходячи з цього, основними компонентами да-
ного фактора, у першу чергу, є показники енергетич-
ного рівня і фізичного розвитку. В меншому ступені 
факторне навантаження несуть показники омего- і 
рефлексометрії. 

Фактор ІІ (18,19% загальної дисперсії вибірки). 
Найбільшу факторну вагу мають абсолютні і віднос-
ні показники фізичної працездатності: потужність 
реверсу (Wрев); загальний час роботи (Тзаг); PWC170; 
загальна зовнішня робота (Азаг); PWC170/кг; Азаг/кг. 
Менш значимими є показники серцево-судинної сис-
теми та ефективності регуляції серцевої діяльності: 
ЧССпор; ЧССсеред; систолічний об’єм  крові в стані спо-
кою (СОКвих); хвилинний об’єм крові в стані спокою 
(ХОКвих); пульсова вартість при виконанні тестового 
навантаження (L); швидкість перерозподілу потуж-
ності серцевих скорочень у процесі повного наван-
тажувального циклу (S1); швидкість перерозподілу 
потужності серцевих скорочень у період збільшення 
навантаження (S3). Також складовою цього фактора є 
вихідний показник зорово-рухової реакції – функціо-
нальний рівень системи (ФРСвих).

На фактор ІІІ доводиться 12% загальної дисперсії 
вибірки. З високою факторною вагою увійшли по-
казники варіаційної пульсометрії під час відновлення 
після фізичного навантаження по замкнутому циклу 
(5-а хв відновлення) і показники артеріального тиску 
до і після навантаження: Мовіднов; Амовіднов; ∆xвіднов; ІН-
віднов; Мо/∆xвіднов; Амо/∆xвіднов; АТсвих; АТдвих; АТсвіднов; 
АТдвіднов. У даний фактор увійшов і показник фізичної 
підготовленості – човниковий біг (4х9 м). 

Фактор ІV (10,1% загальної дисперсії вибір-
ки) складається з показників варіаційної пульсоме-
трії в момент реверсу навантаження (∆xреверс, ІНреверс, 
Мо/∆xреверс, АМо/∆xреверс) і  загальної витривалості (біг 
600 м).

Фактор V (5,97%) характеризується показниками 
варіаційної пульсометрії в стані спокою (∆xвих, ІНвих, 
Мо/∆xвих, АМо/∆xвих). 

Фактор VІ (5,17%) визначається деякими фізіо-
метричними показниками та показниками фізичної 
підготовленості, такими як: кистьова динамометрія 
ведучої руки, кистьова динамометрія неведучої руки, 
згинання і розгинання рук в упорі лежачи, стрибок у 
висоту з місця. До цього фактора також відноситься 
коефіцієнт швидкості перерозподілу потужності сер-
цевих скорочень (Кпрсп).

Фактор VІІ (4,71%) складається з показників 
ЧССрев, ЧССmаx, вихідної стійкості реакції (CРвих).

Фактор VІІІ (4,18%) обумовлений становою дина-

мометрією, зростом стоячи, ЧССвих.
Фактор ІX (3,79%) характеризується даними Мо-

реверс, піднімання тулуба, стрибка у довжину з місця, 
екскурсії грудної клітини, ХОКреверс, АТдреверс, ОПреверс

Фактор X (3,57%) складається з показників в бігу 
на 30 м, АМореверс, ОПвих, ФРСвіднов, РФМвіднов.

Фактор XІ (2,07%)  визначається ЖЄЛ, СОКреверс, 
АТсреверс, СОКвіднов.

Фактор XІІ (1,73%) – частотою кроків за 5 с,  Мо-
вих.

Таким чином, факторний аналіз дозволив виділити 
фактори, що визначають функціональні можливості 
дівчаток 7-8 років при фізичному навантаженні по за-
мкнутому циклу. Найбільше значення мають показни-
ки енергетичного рівня, фізичного розвитку, фізичної 
працездатності, показники варіаційної пульсометрії в 
період відновлення, ефективності регуляції серцевої 
діяльності. Менш значимими є показники стану сер-
цевого ритму у вихідному стані і під час функціональ-
ної проби, серцево-судинної системи та центральної 
нервової системи до і після навантаження та показни-
ки фізичної підготовленості.

Наведемо всі компоненти факторного аналізу ді-
вчаток 8-9 років в інтерпретованій формі.

Фактор І обумовлюється фізичною працездатніс-
тю, яка заснована на великій кількості показників, 
що мають високе факторне навантаження. Основним 
компонентом фактора є пульсова вартість функціо-
нальної проби, що, в свою чергу, в значній мірі коре-
лює з працездатністю. Також із середньою факторною 
вагою увійшли деякі показники енергетичного рівня 
та ефективності регуляції серцевого ритму. Менш 
значимими компонентами є показники ЧСС перед по-
чатком тестування і рефлексометрії до та після наван-
таження.  

 Фактор ІІ характеризується оптимальним рівнем 
регуляції серцевого ритму до і після навантаження.

Фактор ІІІ визначається показниками фізичного 
розвитку. Основними компонентами зі значною фак-
торною вагою є показники окружності грудної клітини 
в різних станах (вих., вдих, видих). Також значне фак-
торне навантаження несуть основні антропометрич-
ні показники (зріст стоячи, зріст сидячи і вага тіла). 
В меншому ступені мають факторну вагу показники 
гемодинаміки в стані відносного м’язового спокою і 
ЦНС на реверсі та у період відновлення.

Фактор ІV, головним чином, обумовлюється показ-
никами регуляції серцевого ритму в момент реверсу. 
Крім показників варіаційної пульсометрії увійшли, 
із середнім ступенем факторного зв’язку, показники 
кистьової динамометрії. Менш значну факторну вагу 
несуть показники артеріального тиску в момент ре-
версу та в період відновлення.  

Фактор V можна охарактеризувати фізіометрични-
ми показниками та показниками гемодинаміки після 
велоергометричного навантаження, які несуть осно-
вне факторне навантаження.

Фактор VІ визначається частотою серцевих 
скорочень у момент закінчення навантажувального 
тестування. Значну факторну вагу також несуть деякі 
показники енергетичного рівня.
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Фактор VІІ, насамперед, обумовлюється високими 
показниками Мо до навантаження та після нього.

Фактор VІІІ  характеризується силовими здібнос-
тями та параметрами гемодинаміки на реверсі.

Фактор ІX, головним чином, складається з показ-
ників ефективності регуляції серцевої діяльності та 
результату в бігові на 600 м.

Фактор X обумовлює інерційність регуляції серце-
вої діяльності.

Узагальнюючи інтерпретацію факторно-
аналітичних даних дівчаток 8-9 років, можна встано-
вити, що найбільш значимий внесок несе фізична пра-
цездатність, потім показники варіаційної пульсометрії 
і фізичного розвитку. Менш значимими є показники 
серцево-судинної і центральної нервової систем.

 Факторна структура функціональних можливос-
тей дівчаток 9-10 років виглядає  таким чином.

Перший фактор склав 26,13% загальної диспер-
сії і об’єднав ознаки, що характеризують фізичну 
працездатність та енергетичні показники. Головним 
компонентом, як і в попередній віковій групі, була 
пульсова вартість. Другий фактор становить 15,17% 
загальної дисперсії і характеризується,  насамперед, 
даними ЧСС на різних етапах функціональної проби 
та зовнішньою роботою, яка відповідає одному сер-
цевому скороченню при виході з навантаження. У 
меншому ступені взаємозв’язок проглядався з показ-
никами артеріального тиску та гемодинаміки в ранній 
період відновлення і деякими параметрами фізичної 
підготовленості, які характеризують вибухову силу і 
силову витривалість. Третій фактор, що мав 12,25 % 
загальної дисперсії, включав показники стану серце-
вого ритму в момент реверсу і деякі показники фі-
зичного розвитку. Четвертий фактор, що склав 10,8% 
загальної дисперсії, характеризувався даними варіа-
ційної пульсометрії до та після навантаження. П’ятий 
фактор (9,49% загальної дисперсії) визначався, в пер-
шу чергу, антропометричними і фізіометричними по-
казниками. На другому місці, по факторному наванта-
женню, були показники рефлексометрії у вихідному 
стані і після тестування. Шостий фактор (6,38%) був 
обумовлений параметрами обхвату грудної клітини та 
у меншому ступені позитивно корелював з показни-
ком простої зорово-рухової реакції (ФРСвіднов). Сьо-
мий фактор (6,6%), насамперед, перебував у тісному 
позитивному зв’язку з результатами в бігу на 30 м та 
від’ємно корелював з максимальним пульсом під час 
роботи і коефіцієнтом ефективності регуляції серцевої 
діяльності. Восьмий фактор (4,13%) характеризувався 
показниками фізичної підготовленості. Вагомим ком-
понентом фактора є човниковий біг. Дев'ятий фактор 
(3,44%) практично рівномірно був зв'язаний з усіма 
показниками (піднімання тулуба, Мореверс, ОПвих). Де-
сятий фактор (2,78%), у першу чергу, був обумовле-
ний швидкістю перерозподілу потужності серцевих 
скорочень при зростаючому навантаженні.  

Аналізуючи проведений факторний аналіз, можна 
відзначити, що в процесі дослідження ідентифіковані 
основні «генеральні» фактори, що визначають функ-
ціональні можливості дівчаток молодшого шкільно-
го віку: 7-8 років – «енергетичний рівень – розміри 

грудної клітини у різних станах» (внесок фактора в 
загальну дисперсію вибірки склав 24,69%); 8-9 років 
і 9-10 років «фізична працездатність – енергетичний 
рівень» (внесок фактора – 25,7% і 26,13%, відповід-
но); 7-8 років – «фізична працездатність» (18,19%); 
8-9 років – «вегетативна регуляція до та після функ-
ціональної проби» (18,58%); 9-10 років – «функціо-
нування ССС до і під час навантаження – вибухова 
сила» (15,17%); 7-8 років – «вегетативна регуляція 
після функціональної проби – гемодинамічне забез-
печення до і після фізичного навантаження» (12%); 
8-9 років – «фізичний розвиток» (12,08%); 8-9 років 
і 9-10 років – «вегетативна регуляція під час наван-
таження – фізичний розвиток» (7,8% і 12,25%, від-
повідно); 7-8років – «вегетативна регуляція під час 
навантаження – рухова витривалість» (10,1%); 9-10 
років – «вегетативна регуляція після навантажен-
ня» (10,8%); 7-8 років – «вегетативна регуляція до 
навантаження» (5,97%); 8-9 років – «фізіометричні 
можливості – стан ССС і ЦНС після навантаження» 
(6,53%); 9-10 років – «фізичний розвиток – фоновий 
стан ЦНС» (9,49%); 7-8 років – «фізичний розвиток 
– фізична підготовленість» (5,17%); 8-9 років – «змі-
на ЧСС під час навантаження» (5,2%); 9-10 років – 
«розміри грудної клітини у різних станах – стан ЦНС 
після навантаження» (7,38%). Роль  факторів, що за-
лишилися у структурі функціональних можливостей 
становила: 7-8 років (6 факторів) – 20,05%; 8-9 ро-
ків (4 фактори) – 14,92%; 9-10 років (4 фактори) – 
16,95%.

Отримані дані вказують на те, що з віком відбува-
ється перерозподіл ролі окремих факторів у структу-
рі функціональних можливостей. Змінюється також і 
склад факторів, що визначають функціональні мож-
ливості в різні вікові періоди. 

Так, основну вагу у факторній структурі функціо-
нальних можливостей дівчаток молодшого шкільного 
віку несуть фізична працездатність та енергетичний 
рівень. Більшість показників, що характеризують фі-
зичну працездатність у 8-9 та 9-10 років, об’єднались 
в загальний фактор з параметрами енергетичного 
рівня. Важливим аспектом функціональних мож-
ливостей дівчаток 7-10 років є вегетативна регуля-
ція ССС на різних етапах дослідження. При цьому 
виділялись декілька незалежних факторів у кожній 
факторній структурі, основними компонентами яких 
були показники симпатичної та парасимпатичної ре-
гуляції. У свою чергу, в більшості випадків компо-
ненти перебували в одному факторі з показниками 
фізичного розвитку, фізичної підготовленості, за-
гального стану ССС і ЦНС, які несли також основне 
внутрішньофакторне навантаження. Можна відзна-
чити, що у факторну структуру школярок 8-9 років 
фізичний розвиток має значну вагу. Незначний вклад 
у загальну дисперсію вибірки внесли тандемні фак-
тори: у 7-8 років – «фізичний розвиток – фізична під-
готовленість»; у 8-9 років – «фізіометричні можли-
вості – стан ССС і ЦНС після навантаження»; в 9-10 
років – «фізичний розвиток – фоновий стан ЦНС» і 
«розміри грудної клітини у різних станах – стан ЦНС 
після навантаження».
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Одним з найважливіших результатів дійсного ета-
пу дослідження є дані, які інформують про принци-
пову подібність факторної структури функціональних 
можливостей дівчаток 7-10 років. Зіставлення фактор-
них структур функціональних можливостей у дівча-
ток різних вікових груп показує, що виділені фактори 
можуть розглядатися як найбільш стійкі компоненти, 
що формуються в ході індивідуального розвитку. При 
цьому змінюється роль різних факторів у процесі он-
тогенезу, що є відбиттям гетерохроності  і нелінійнос-
ті розвитку різних органів і систем.  

Висновки.
Факторна структура адаптаційних можливостей 

дівчаток молодшого шкільного віку (7-8, 8-9, 9-10 
років) являє собою функціональну систему, що має 
складну внутрішню структуру і визначає характер 
взаємозв’язку її окремих елементів. На підставі вста-
новлених причинно-наслідкових зв’язків наведених 
факторів з функціональними можливостями дівчаток 
9-10 років, варто відмітити, що найбільш значимий 
внесок у фактурну структуру несуть дані фізичної 
працездатності, які характеризують здатність людини 
до виконання будь-якої м’язової діяльності у всьому 
діапазоні доступних навантажень, а також показники 
енергетичного рівня. Значне факторне навантаження 
мають і дані математичного аналізу серцевого ритму 
на різних етапах тестування, які в більшості випадків 
знаходились в складі багатьох факторів з параметра-
ми фізичного розвитку, фізичної підготовленості та 
показниками ССС та ЦНС. 

Подальші наші дослідження будуть спрямовані на 
прогнозування аеробних можливостей дівчаток 7-10 
років за допомогою показників фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості, параметрів ССС та ЦНС.  
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Методы спортивной генетики: дерматоглифический 
анализ ладоней рук человека (сообщение 2)

Сергиенко Л.П., Лишевская В.М.
Николаевский межрегиональный институт развития человека  

ВУЗ «Открытый международный университет развития человека «Украина»
Херсонский государственный аграрный университет

Аннотации:
Обобщены данные о дерматоглифи-
ческом анализе ладоней рук челове-
ка. Представлены количественные 
дерматоглифические показатели 
ладоней рук у юношей и девушек 
Подольского региона Украины. Пока-
заны количественные показатели ла-
донной дерматоглифики у юношей и 
девушек украинской и русской наци-
ональности в популяции г. Харькова. 
Определены наиболее информатив-
ные дерматоглифические показате-
ли ладоней рук, которые возможно 
использовать в спортивной генетике. 
Сформированы рекомендации по 
технологии дерматоглифического 
анализа ладоней рук человека в 
спортивной генетике.

Сергиенко Л. П., Лишевская В. М. Ме-
тоди спортивної генетики: дермато-
гліфічний аналіз долонь рук людини 
(повідомлення 2). Узагальнено дані 
про дерматогліфічний аналіз долонь рук 
людини. Представлено кількісні дерма-
тогліфічні показники долонь рук у юнаків 
і дівчин Подільського регіону України. 
Показано кількісні показники долонної 
дерматогліфіки у юнаків і дівчат укра-
їнської і російської національності в по-
пуляції м. Харкова. Визначені найбільш 
інформативні дерматогліфічні показники 
долонь рук, які можливо використати в 
спортивній генетиці. Сформовано реко-
мендації з технології дерматогліфічного 
аналізу долонь рук людини в спортивній 
генетиці.

Serhiyenko L.P., Lyshevskaya V.M. 
Methods of sports genetics: dermato-
glyphic analysis of human palmarprints 
(information 2). Information is generalized 
about the dermatoglyphic analysis of hands 
of hands of man. The quantitative dermato-
glyphic indexes of hands of hands are pre-
sented for youths and girls of the Podol 
region of Ukraine. The quantitative indexes 
of palm’s dermatoglyphics are rotined for 
youths and girls of Ukrainian and Russian 
nationality in Kharkov. The most informing 
dermatoglyphic indexes of hands of hands 
which it is possible to use in sporting genet-
ics are certain. Formed recommendation 
on technology of dermatoglyphic analysis 
of hands of hands of man in sporting ge-
netics.

Ключевые слова:
дерматоглифика, генетический 
прогноз, отпечатки ладоней рук, 
гребневой счет.

дерматогліфіка, генетичний прогноз, 
відбитки долонь рук, гребневий раху-
нок.

dermatoglyphics, genetic prognosis, 
palmarprints, ridge count.

Введение1

Диагностика спортивной одаренности человека 
сегодня очевидно базируется на положениях спортив-
ной генетики [9, 12, 13]. Одной из информативных 
технологий спортивной генетики, решающей пробле-
мы диагностики спортивной одаренности, является 
использование генетических маркеров [7, 8]. Генети-
ческими маркерами являются те признаки, которые 
имеют следующие свойства [3]:

жесткую генетическую детерминированность (ко-• 
эффициент наследуемости, как правило, порядка 
1,0); 
полностью проявляются в последующих поколени-• 
ях и хорошо выражены в фенотипе (имеют полную 
пенетрантность и высокую экспрессивность);
наследуются согласно законам Менделя;• 
практически мало зависят от факторов внешней • 
среды;
не меняются в течение жизни человека, т.е. не име-• 
ют онтогенеза.

К таким признакам относят группу крови, дерма-
тоглифику, особенности и цвет радужной оболочки 
глаза, а также некоторые другие признаки человека.

В предыдущем сообщении нами рассматривались 
проблемы методологии использования дерматоглифи-
ки, как наиболее простого и информативного генети-
ческого маркера диагностики спортивной одаренно-
сти человека. В частности, мы описали технологию 
анализа дерматоглифики пальцев рук человека. В ка-
честве перспективы дальнейших исследований указа-
ли на возможность обобщения современных данных 
по технологии анализа дерматоглифики ладоней рук. 
Полагаем, что данная работа в связи с расширением 
подобных исследований является актуальной. К тому 
же в предыдущих работах использован ограниченный 
© Сергиенко Л.П., Лишевская В.М., 2010

круг дерматоглифических ладонных признаков.
Данная работа выполнялась в соответствии со 

Сводным планом научно-исследовательской работы 
в сфере физической культуры и спорта на 2006–2010 
годы Министерства Украины по делам семьи, моло-
дежи и спорта (тема 2.3.4 «Генетические проблемы 
спортивного отбора»).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Ладонная дерматоглифика в качестве генетиче-

ского маркера изучалась в ряде работ [5, 6, 10, 11, 15, 
16]. Изучался процесс развития морфологических 
признаков, двигательных и психомоторных способно-
стей. Основными дерматоглифическими признаками 
ладоней рук было изучение гребневого счета и дли-
ны между пальцевыми трирадиусами, углов между 
пальцевыми трирадиусами (a, b, c, d) и отсветом – t. 
Поэтому в нашем системном исследовании были по-
ставлены следующие задачи:

Обобщить современные данные о дерматоглифиче-1. 
ском анализе ладоней рук человека.
Сформировать рекомендации по технологии дер-2. 
матоглифического анализа ладоней рук человека в 
спортивной генетике.

Методология теоретического исследования. В 
данной работе, как и в предыдущем сообщении, ис-
пользована общенаучная методология системного ана-
лиза. Сущность ее в том, что в научно-теоретическом 
исследовании относительно самостоятельные компо-
ненты рассматриваются не изолированно, а во взаи-
мосвязи, в системе с другими. Системный подход 
позволил определить интегративные, системные при-
знаки и качественные характеристики, которые отсут-
ствовали в элементах, которые формируют систему.

Результаты исследований.
Общая схема ладонной топографии. Для объяс-

нения технологии анализа кожного рельефа ладоней 
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целесообразно представить некоторые сведения о ла-
донной топографии (рис. 1).

Вокруг центрального углубления ладони распола-
гаются шесть ладонных подушечек: у основания боль-
шого пальца – тенар (Thenar – Th), на проксимальном 
ульнарном крае ладони – гипотенар (Hupothenar – H), 
а проксимально от 1, 2, 3, 4 межпальцевых промежут-
ков находятся I, II, III и IV межпальцевые подушечки.

Дистально ладонь ограничена пястно-фаланговыми 
сгибательными складками (Plicae flexorial metacarpo-
phalangeales – P. f. m-ph), а проксимально – запястной 
(или браслетной) сгибательной складкой (Plica flexoria 
carpalis – P. f. c.). Из постоянных сгибательных скла-
док ладони в медицинской генетике часто описывают: 
дистальную поперечную сгибательную складку (Plica 
flexoria transversa distalis – P. f. t. d) и проксимальную 
поперечную сгибательную складку (Plica flexoria 
transversa proximalis – P. f. t. p.). При указании места 
расположения какого-либо дерматоглифического при-
знака часто употребляют общепринятые в анатомии 
термины (рис. 1а): дистальный (distalis) – край ладо-
ни находящийся со стороны пальцев; проксимальный 
(proximalis) – часть ладони, которая находится около 
запястья; ульнарный (ulnaris) – часть ладони со сто-
роны мизинца; радиальный (radialis) – часть ладони, 
находящаяся со стороны большого пальца.

На ладонях человека, как правило, имеются четыре 
пальцевых трирадиуса – a, b, c, d – у основания II–V 
пальцев (рис. 1б). Главные ладонные линии A, B, C, D 
идут по ладони, варьируясь в своих окончаниях. Для 
интерпретации окончаний главных ладонных линий 
ладонь условно делится на 14 ладонных полей. Начи-
нается поле 1 от тенара и оканчивается полем 13 – в 
I межпальцевом промежутке. Поле 5 делится на две 
части: 5´ – участок от середины ладони до дистальной 
поперечно-сгибательной складки, 5´´ – от поперечно-

сгибательной складки до мизинца. Расположение 
остальных полей показано на рис. 1б.

Помимо пальцевых и межпальцевых трирадиу-
сов, на ладонях имеются еще и осевые трирадиусы, 
расположенные между Th и H. Осевой трирадиус, ле-
жащий близ запястья, где сходятся три системы папи-
лярных линий – тенарная, гопотенарная и карпальная 
– называется карпальным трирадиусом и обозначает-
ся символом t. Дистально в центре ладони находится 
центральный осевой трирадиус (t´´), а между t и t´´ – 
промежуточный t´. Чаще всего (в 50–80% случаев) на 
ладонях встречается карпальный осевой трирадиус. 
Иногда может быть одновременно два осевых трира-
диуса – сочетание tt´, tt´´или t´t´´, а в редких случаях 
и три – t, t´, t´´.

Анализ дерматоглифических главных ладонных 
линий. В дерматоглифическом анализе изучают-
ся закономерности окончания главных ладонных 
линий в определенных полях ладони. Окончание 
главных ладонных линий записывается в порядке 
D, C, B, A в виде формулы, где формулой обознача-
ются поля, к которым направляются линии (рис. 2). 
Нередко запись окончаний главных ладонных линий 
бывает затруднительной. Четыре пальцевых трира-
диуса и идущие от них главные ладонные линии всег-
да есть на ладонях человека. Лишь иногда трирадиус 
«с» (очень редко другие трирадиусы) в месте со своим 
проксимальным радиантом может отсутствовать, что 
в формуле регистрируется цифрой ноль (рис. 2.1). Ре-
дукция, обрыв линии С обозначается знаком Х (рис. 
2.2). Если линия С возвращается и соединяется сама 
с собой или с одним из дистальных радиантов три-
радиуса «с», то это в формуле записывается цифрой 
8 (рис. 2.3). Если линия D соединяется с радиантом 
дополнительного трирадиуса и идет далее в поле 11, 
тогда запись в формуле имеет вид 11/7 (рис. 2.4). Если 

Рис. 1. Схема ладонной топографии (а), ладонных полей, трирадиусов, линий и узоров (б, Gumming, Midlo, 
1943 – по [4])

Часть а: 1–4 – межпальцевые промежутки; I–IV – межпальцевые подушечки; Th – тенар; H – гопотенар; P. f. 
m-ph – пястно-фаланговые сгибательные складки; P. f. t. d. – дистальная поперечная сгибательная складка; 
P. f. t. p. – проксимальная поперечная сгибательная складка; P. f. p. – сгибательная складка большого пальца;  
P. f. c. – запястная сгибательная складка.
Часть б: 1–13 – ладонные поля; a, b, c, d – пальцевые трирадиусы; A, B, C, D – главные ладонные линии; t, t’, 
t’’ – карпальный, промежуточный и центральный осевые трирадиусы.
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линия D идет в поле 7, а все три радианта дополни-
тельного трирадиуса имеют самостоятельное оконча-
ние, то цифры в формуле отделяются тире и запись 
имеет вид 11–7 (рис. 2.5). То же правило применяется 
в отношении линии А (см. рис. 2.5). Часто главные ла-
донные линии соединяются друг с другом полностью 
или частично. При полном соединении линии D с С 
запись в формуле имеет вид 8.6.–.–. (рис. 2.6), D с А 
12.–.–.6. (рис. 2.7). Частичное соединение линий D и 
В может быть записано как 10/9 (рис. 2.8) или 7/6 (см. 
рис. 2.3).

Более точный анализ главных ладонных линий 
предлагают американцы Дар, Шмидт [14]. В основу 
их метода положен топографический подход. На от-
печатке ладони отмечаются точки координат – A, В и 
С (рис. 3). Точки А и В наносятся на проксимальную 
часть складок второго и пятого пальцев, а точка С – на 
складку запястья. Потом линия А–В разделяется на 5 
частей (каждая часть включает 20 условных единиц. 
По вертикали сетка ограничивается точкой С. Верти-
каль также разделяется на 5 частей. Начало и оконча-
ние ладонных линий выражается цифрой (например, 
50:80), где первая цифра показывает окончание бо-
розды большого пальца по горизонтали, а вторая – по 
вертикали нанесенной сетки.

Дерматоглифический анализ главных ладонных 
линий в спортивной генетике не проводился.

Анализ дерматоглифических углов. В спортивной 
генетике при дерматоглифическом анализе ладоней 

рук часто изучают главный ладонный угол atd (рис. 
4). Он образуется при соединении пальцевых трира-
диусов а и d c осевым t. Соединяют трирадиусы при 
помощи карандаша и линейки, а измеряют угол транс-
портиром. В норме угол atd не превышает 57º. Анало-
гичным образом измеряют в градусах углы dat, adt, 
atb, btc, ctd.

Анализ ладонной дерматоглифической длины. 
Среди ладонной дерматоглифической длины основ-
ной интерес представляют показатели ad и ct (рис. 5). 
Данные показатели могут значительно варьироваться 
у спортсменов, занимающихся различными видами и 
людей общей популяции.

Например, на рис. 5 приведена ладонная дерма-
тоглифика баскетболиста (мастера спорта Украины), 
длина тела которого в возрасте 21 года составила 216 
см. Основные дерматоглифические показатели у него 
были следующие на левой руке: угол atd – 36º, угол 
dat – 64º, длина ad – 66 мм, длина ct – 113 мм, количе-
ство гребешков a-rad – 13.

Анализ ладонного гребневого счета. Гребневой 
счет на данной дерматоглифике, как правило, подсчи-
тывают между пальцевыми трирадиусами а, b, c, d. То 
есть это может быть подсчитано количество гребеш-
ков на расстоянии ab, bc и cd (рис. 5).

Наиболее информативными генетическими мар-
керами могут считаться те дерматоглифы, которые 
существенно отличаются от аналогичных показате-
лей людей общей популяции, как на правой, так и на 

Рис. 2. Схема вариаций в записях формул главных ладонных линий

1) 10.0.6.5´´; 2) 11(10).Х.7(6).5´´; 3) 10.8.6/7.3; 4) 11/7.9.7.3h;  
5) 11–7.10.8.5´ – 11; 6) 8.6.5´.3; 7) 12.0 id 0/6; 8) 10/9.7.6.5´´.

Рис. 3. Анализ ладонных складок с ис-
пользованием топографического метода
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Рис. 4. Схема главного ладонного угла (atd) и 
флексорных борозд:

Б – большого пальца; К – косая; П – поперечная

Рис. 5. Дерматоглифика ладони левой руки Сергея Хлебо-
пашникова, возраст 21 год, мастер спорта по баскетболу, 

длина тела 216 см

Таблица 1
Количественные дерматоглифические показатели ладоней рук у мужчин и женщин в популяции г. Харькова,  

X +m [1]

Националь-
ность

Дерматоглифический 
показатель

Левая рука Правая рука
М Ж М Ж

Украинцы

Гребневой счет, коли-
чество

ab 40,7 ± 0,8 39,9 ± 0,9 40,3 ± 0,8 39,0 ± 0,5
bc 25,0 ± 0,6 24,3 ± 0,7 24,4 ± 0,6 24,7 ± 0,5
cd 34,0 ± 0,9 37,6 ± 0,9 34,7 ± 0,8 35,3 ± 0,6

Угол atd, град 41,0 ± 0,5 42,5 ±0,6 41,0 ± 0,6 42,2 ± 0,7

Русские

Гребневой счет, коли-
чество

ab 41,0 ± 0,7 40,7 ± 0,6 38,4 ± 0,9 40,4 ± 0,6
bc 24,9 ± 0,9 26,4 ± 0,9 24,7 ± 0,9 25,9 ± 0,9
cd 35,4 ± 0,9 36,8 ± 0,9 35,6± 0,9 37,7 ± 0,8

Угол atd, град 42,6 ± 1,3 50,9 ± 0,9 42,5 ± 1,2 43,9 ± 0,9

Таблица 2
Количественные дерматоглифические показатели ладоней рук у юношей и девушек Подольского региона 

Украины,  X +S   [2]

Дерматоглифиче-
ские показатели

Юноши Девушки
Левая рука Правая рука Левая рука Правая рука

Угол, град
atd 42,82 ± 8,36 43,83 ± 7,69 42,06 ± 6,90 41,32 ± 6,05
ctd 15,77 ± 4,79 16,32 ± 4,44 15,40 ± 3,50 15,37 ± 3,77
atb 16,98 ± 3,42 16,84 ± 2,75 16,57 ± 3,19 16,04 ± 2,70
btc 10,49 ± 2,62 10,68 ± 3,32 10,26 ± 2,90 10,18 ± 2,67
dat 56,65 ± 6,86 56,20 ± 7,11 56,04 ± 6,34 56,71± 5,83

Длина, мм
ad 56,88 ± 5,16 56,96 ± 5,06 50,96 ± 5,13 51,09 ± 4,92
ct 79,49 ± 12,27 77,85 ± 13,49 73,11 ± 10,83 73,24 ± 9,98

Гребневой счет, 
количество

ab 39,63 ± 5,01 39,27 ± 5,22 39,20 ± 7,34 37,30 ± 5,48
bc 25,91 ± 5,77 25,78 ± 5,97 25,56 ± 5,73 25,20 ± 6,71
cd 33,37 ± 7,75 34,94 ± 6,51 34,05 ± 7,43 34,28 ± 7,03

Б

П

К

d a c
d

b
a

a-rad
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левой руке.
Популяционное распределение дерматоглифиче-

ских ладонных узоров. Исследования популяции укра-
инцев и русских г. Харькова [1] показали, что оконча-
ния главных ладонных линий АВСD в сравниваемых 
группах (юношей и девушек разных национально-
стей) практически не различались. Линия А преиму-
щественно заканчивалась в 3 и 4 полях, реже – 6 и 7. 
Линия В, как правило, заканчивалась в 5´, 5´´, 7 полях, 
линия С – в 7 и 9 и в единичных случаях – в 11 поле. 
Авторы отметили, что линия С и трирадиус с полно-
стью отсутствовали. Во всех изученных группах юно-
шей и девушек полное отсутствие трирадиуса с и ли-
нии С отмечалось в 8,9% на левой и в 4,9% на правой 
руке. Линия D имела преимущественное окончание в 
7, 9 и 11 полях.

Некоторые количественные показатели ладонной 
дерматоглифики у юношей и девушек украинской 
и русской национальности в популяции г. Харькова 
приведены в таблице 1.

Более расширенный спектр дерматоглифических 
показателей ладоней рук здоровых юношей и деву-
шек Подольского региона (г. Винница) представлены 
в таблице 2.

Диагностику спортивной одаренности желательно 
проводить по комплексу педагогических, психоло-
гических и медико-биологических методик. Досто-
верность прогноза повышается, если используется 
комплекс пальцевой и ладонной дерматоглифики. По 
единичным дерматоглифическим признакам, напри-
мер ладони, прогноз неоправдан.

Выводы
Обобщены данные о дерматоглифическом анализе 1. 
ладоней рук человека.
Определены наиболее информативные дерматогли-2. 
фические показатели ладоней рук, которые возмож-
но использовать в качестве генетических маркеров 
при прогнозе спортивной одаренности.
Сформированы рекомендации по технологии дер-3. 
матоглифического анализа ладоней рук человека в 
спортивной генетике.

Перспективой дальнейших теоретических иссле-
дований является определение наиболее информатив-
ных дерматоглифических показателей стоп человека, 
которые могут быть использованы в качестве генети-
ческих маркеров в индивидуальном прогнозе спор-
тивной одаренности.

Дерматоглифика является ценным методом спор-
тивной одаренности. От этого метода возможно ожи-
дать новых фактов, которые позволят на научной 

основе построить систему спортивного отбора и се-
лекцию спортсменов в сборные команды.
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Єдина спортивна класифікація України 
та розрядні норми в пауерліфтингу

Стеценко А.І.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
Реалізація рухового потенціалу лю-
дини найчастіше відбувається через 
її змагальну діяльність. Критеріями 
оцінки успішності такої діяльності 
виступають спортивні трофеї (ме-
далі, кубки, грамоти, дипломи) та 
відповідність змагальних резуль-
татів спортивним званням і розря-
дам. Єдина спортивна класифікація 
України − важливий нормативний 
акт фізкультурно-спортивної сфери 
життєдіяльності населення країни, 
тому вимоги та норми присвоєння 
спортивних звань і розрядів по-
требують науково-прагматичного 
підходу. Результативність атлетів-
пауерліфтерів, які розподілені на 
вагові категорії, має поступально-
прогресивну ознаку. Ці та інші чин-
ники ускладнюють вирішення за-
вдання щодо визначення логічного 
алгоритму побудови таблиці розряд-
них нормативів.

Стеценко А.И. Единая спортивная клас-
сификация Украины и разрядные нор-
мы в пауэрлифтинге. Реализация двига-
тельного потенциала человека чаще всего 
происходит через его состязательную дея-
тельность. Критериями оценки успешности 
такой деятельности являются спортивные 
трофеи (медали, кубки, грамоты, дипло-
мы) и соответствие соревновательных 
результатов спортивным званиям и раз-
рядам. Единая спортивная классифика-
ция Украины − важный нормативный акт 
физкультурно-спортивной сферы жизне-
деятельности населения страны, поэтому 
требования и нормы присвоения спортив-
ных званий и разрядов требуют научно-
прагматического подхода. Результатив-
ность атлетов-пауэрлифтеров, которые 
распределены на весовые категории, име-
ет поступательно-прогрессивный признак. 
Эти и другие факторы осложняют решение 
задачи относительно определения логиче-
ского алгоритма построения таблицы раз-
рядных нормативов.

Stetsenko A.I. Joint Sport Classifi-
cation of Ukraine and ranking stan-
dards in powerlifting. Realization of 
motion potential of a human happens 
more often in the process of his com-
petitive activity. Criteria for the assess-
ment of such activity’s success are 
sport trophies (medals, cups, certifi-
cates, diplomas) and correspondence 
of competitive results to sport ranks and 
categories.  Joint sport classification of 
Ukraine is an important regulatory en-
actment of the physical education and 
sports sphere of country’s life activity, 
that’s why  requirements and regula-
tions of  sport ranks and categories 
conferment require scientific-pragmatic 
approach. Performance of powerlifters, 
who are divided into weight categories, 
has progressive and advanced charac-
ter. These and other factories compli-
cate solving of the problem according 
the definition of logical algorithm of the 
table forming of ranking standards.

Ключові слова:
пауерліфтинг, спортивна класифі-
кація, звання, розряди.

пауэрлифтинг, спортивная классифика-
ция, звания, разряды.

powerlifting, Sport Classification, ranks, 
categories.

Вступ. 
Найважливішою передумовою успішного розви-

тку фізичної культури і спорту в Україні є постійне 
вдосконалення програмно-нормативного забезпечен-
ня, яке багато в чому пов’язане з оптимізацією Єдиної 
спортивної класифікації (ЄСК), що задає цільові та 
ціннісні орієнтири спортивної діяльності.

Спортивна класифікація – це система присвоєння 
спортивних звань і розрядів на підставі результатів, 
показаних спортсменами в офіційних змаганнях. 
Перша ЄСК була створена в 1935-1937 рр. і дала 
можливість встановити єдині принципи визначення 
спортивної підготовки на всій території СРСР. Вона 
неодноразово змінювалася, і згодом склалася практика 
після кожного олімпійського циклу переглядати 
кваліфікаційні нормативи з метою вдосконалення 
ЄСК з урахуванням тенденцій розвитку спорту в 
країні і світі, а також оновленого знання в галузі теорії 
і методики спортивної підготовки [8].

Спортивні звання і розряди, умови виконання 
яких передбачає ЄСК, присвоюються спортсменам 
за досягнення, які вони показали на офіційних 
міжнародних і національних спортивних змаганнях. В 
Україні засновані такі спортивні звання: заслужений 
майстер спорту України, майстер спорту України між-
народного класу, майстер спорту України, кандидат у 
майстри спорту України. Спортивні розряди мають на-
ступну градацію: І-ІІІ спортивні розряди, І-ІІІ юнаць-
кі розряди. У деяких видах спорту (наприклад, шахи, 
шашки, карате, альпінізм тощо) існує своя специфічна 
градація. Спортивні звання і розряди присвоюються 
тільки на підставі результатів, показаних спортсме-
нами в офіційних змаганнях; спортсмени нагороджу-

ються відповідними значками та посвідченнями.
Поняття „спортивний розряд” давно і надовго 

увійшло до практики вітчизняного спорту як одна 
з основних характеристик спортсмена. Проте, до 
теперішнього часу це поняття не одержало чіткого 
визначення ні в теорії фізичної культури, ні в енци-
клопедичних словниках, не виявлено його визначень 
і в досить численних роботах з різних теоретичних 
аспектів спорту [6].

Як організаційно-нормативний документ ЄСК 
слугує одним із важелів управління вітчизняним 
спортом, на основі якого визначаються режими 
роботи спортивних шкіл, навантаження і зарплата 
тренерів, матеріальне забезпечення спортсменів тощо. 
У пауерліфтингу, як некомерційному виді спорту, 
саме спортивні розряди і звання нарівні з медалями, 
кубками та грамотами є основними трофеями, за які 
ведуть боротьбу спортсмени та їхні тренери.

Очевидно, що норми ЄСК, які побічно 
відображають здібності спортсмена і вкладену в 
його підготовку працю, теоретично повинні бути 
„справедливими”, „рівноважкими” не тільки серед 
дисциплін одного виду спорту, але й серед усіх 
видів спорту. Проте, як стверджують фахівці, аналіз 
кількості майстрів спорту України (МСУ) і майстрів 
спорту України міжнародного класу (МСУМК) 
показує великі розбіжності цих показників у різних 
видах спорту [8].

Спортивна практика свідчить, що дуже високі, 
„жорсткі” норми класифікації в одному виді спорту 
відлякують спортсменів і викликають їх відтік в інші 
види або навіть припиненню ними активних занять 
спортом. Разом із тим відносно низькі розрядні 
норми девальвують спортивні звання, призводять © Стеценко А.І., 2010
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до „перевиробництва” МСУ та МСУМК. Однією з 
основних проблем, яка стоїть при розробці чергових 
випусків ЄСК, є дотримання принципу еквівалентності 
норм і вимог для різних розрядів класифікації як серед 
дисциплін одного виду, так і серед усіх видів спорту.

Робота виконана за планом НДР Черкаського на-
ціонального університету імені Богдана Хмельниць-
кого.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є з’ясування основних зако-

номірностей розподілу класифікаційних норм сучас-
ного пауерліфтингу у взаємозв’язку з існуючими тен-
денціями. Основними завданнями дослідження було 
проведення аналізу спеціальної літератури, в якій роз-
глядаються питання методології спортивної класифі-
кації, та вивчення основних характеристик, які відо-
бражають розподіл спортсменів відповідно до різного 
рівня їхньої кваліфікації та різних вагових категорій.

Результати дослідження.
Спортивних функціонерів уже не один рік 

небезпідставно бентежить та обставина, що на 
пауерліфтинг припадає дуже велика кількість 
виконання нормативів МСУ та МСУМК. Існує навіть 
припущення, що це навмисно занижені нормативи 
з метою популяризації виду спорту. Така думка, 
безумовно, має рацію, бо відносно доступне виконання 
спортивних розрядів дійсно сприяє підвищенню 
інтересу молоді до занять спортом. Але слід також 
підкреслити, що Україна є державою № 2 у світовому 
рейтингу пауерліфтингу, поступаючись тільки 
Росії. Більше того, пауерліфтинг має чи не найвищі 
досягнення серед усіх видів спорту, що культивуються 
в нашій країні. І жіноча, і чоловіча збірні команди 
України неодноразово ставали кращими в світі та 
Європі, щороку наші спортсмени виборюють декілька 
золотих нагород в індивідуальному заліку.

Уперше розрядні нормативи з пауерліфтингу, який 
тоді мав назву „силове триборство” були розроблені 
та затверджені Держкомспортом СРСР 26 листопада 
1987 р. і внесені до Єдиної всесоюзної спортивної 
класифікації. У таблиці були передбачені норми, 
починаючи з ІІ юнацького розряду і закінчуючи 
майстром спорту. Характерною особливістю названої 
редакції ЄСК було те, що розряди і почесні спортивні 
звання могли бути присвоєні тільки за умови фіксування 
відповідного результату в кожній вправі триборства. 
Це було викликано тим, що в ті часи у змаганнях з 
силового триборства виступали переважно колишні 
важкоатлети і бодібілдери. У перших було сильне 
відставання в жимі лежачи в порівнянні з присіданням 
або тягою, а у других − при високих результатах у 
жимі лежачи відставали результати в присіданнях або 
в тязі. У зв’язку з цим у часи становлення вітчизня-
ного пауерліфтингу траплялися досить кумедні ви-
падки, коли спортсмени, значно перевищуючи суму 
триборства, яка відповідала нормам майстра спорту, 
не могли претендувати на це почесне звання через 
те, що в якійсь із вправ вони не вклалися в зазначену 
норму. Так, наприклад, на чемпіонаті України 1991 р. 
Юрій Спінов, у майбутньому дворазовий чемпіон сві-
ту, маючи травму грудних м’язів, зміг підкорити вагу 

штанги в жимі лише відповідно до норми ІІ спортив-
ного розряду. За рахунок присідання та тяги він таки 
одержав перемогу, перевершивши суму другого при-
зера аж (!) на 90 кг. Однак, у протоколі змагань сума 
Спінова була кваліфікована як ІІ спортивний розряд, а 
результат срібного призера був визначений як той, що 
відповідав нормі майстра спорту, тому що спортсмен 
у всіх вправах триборства виконав проміжну кваліфі-
кацію. Така вимога та досить високі на той час зна-
чення сум триборства робили норми недосяжними 
для більшості спортсменів.

Проміжні норми у вправах триборства були скасо-
вані лише в 1993 р. Починаючи з 1990 р. до ЄСК були 
також уведені нормативи для жінок. З метою стиму-
ляції занять юних спортсменів та роботи дитячих 
тренерів в ЄСК України зразка 1993 р. були включені 
норми, за винятком МСУ та МСУМК, для додаткових 
вагових категорій: юнаки – до 44, 48 кг; дівчата – до 
36, 40 кг. З 2007 р. уперше введено норму ІІІ юнаць-
кого розряду.

Характерною особливістю пауерліфтингу є про-
ведення окремих змагань з жиму штанги лежачи, що 
є надзвичайно популярною вправою як серед пред-
ставників різних видів спорту, так і просто пересіч-
них людей. Проводяться окремі чемпіонати світу (з 
1990 р.), Європи (з 1995 р.) та України (з 1995 р.), 
реєструються відповідні рекорди. У зв’язку з цим ви-
ділилася окрема категорія спортсменів, котрі спеці-
алізуються суто в жимі. Це, в свою чергу, вимагало 
включення до ЄСКУ окремих норм з цієї вправи пау-
ерліфтингу. Тривалий час ФПУ не вдавалося втілити 
цю ідею через відмову державних органів. І ось, на-
решті, вдалося переконати керівництво Мінмолодь-
спорту про необхідність такої кваліфікації, і у 2007 р. 
норми були-таки введені в дію.

За часів розвитку вітчизняного пауерліфтингу ЄСК 
„пережила” сім редакцій. У результаті порівняльного 
аналізу цих редакцій виявлена досить чітка тенденція 
до підвищення розрядних норм. Найбільше це сто-
сується норм МСУМК та МСУ, особливо для жінок, 
приріст у яких становив 17,94% та 19,70% відповідно. 
Виняток склала норма ІІ юнацького розряду для чоло-
віків, яка зменшилася за цей період на 8,9%.

Після розпаду СРСР в Україні стали розробляти 
власні національні розрядні нормативи з видів спор-
ту. Так перша ЄСК України з пауерліфтингу зразка 
1993 р. відрізняється від попередньої (всесоюзної) 
редакції різким зменшенням нормативів. Полегшення 
умов виконання розрядних нормативів призвело до 
зростання популяризації пауерліфтингу в країні. Од-
нак така доступність „сприяла” знеціненню почесних 
звань і спортивних нормативів. У ті часи типовим яви-
щем у пауерліфтингу було те, що атлет, позаймавшись 
2-3 роки, міг виконати норматив МСУ. У жіночому 
пауерліфтингу такий прогрес був ще більш вражаю-
чим. Відомі приклади, коли через півроку занять деякі 
спортсменки виконували норматив МСУМК. Це під-
тверджується відповідними характеристиками чемпі-
онатів України, що відображені на рис. 1.

Аналіз динаміки виконання норм почесних спор-
тивних звань МСУ та МСУМК на чемпіонатах Укра-
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їни з пауерліфтингу протягом 1991-2009 рр. показав, 
що, можливо, й справедливою є критика „заниже-
ності” нормативів. Були роки (1999, 2006), коли по-
над 90% учасниць змагань виконували норми МСУ та 
МСУМК. Така ситуація не могла залишатися поза ува-
гою керівників головного державного органу управ-
ління фізичною культурою і спорту, котрі іноді навіть 
в ультимативній формі вимагали підвищення норма-
тивів. Однак керівництву ФПУ тривалий час вдавало-
ся стримувати цей процес. Основним аргументом при 
цьому виступала антидопінгова політика. Гонитва за 
результатами в пауерліфтингу, як відомо, супроводжу-
ється використанням заборонених фармакологічних 
засобів. Особливо це небезпечно в юнацькому пау-
ерліфтингу. Врешті-решт, після тривалих дискусій, в 
останній редакції ЄСКУ (2007 р.) вдалося дійти пев-
ного компромісу. З одного боку, норми вищих розря-
дів (МСУМК і МС) були підняті, а з іншого − вимоги 
виконання масових розрядів дещо пом’якшені.
Методика розрахунку розрядних нормативних ви-

мог з пауерліфтингу
Як показує аналіз спеціальної літератури, існує 

обмежена кількість інформації стосовно проблеми 
розрядних нормативів. Опубліковані окремі відомості 
щодо питань розробки таких норм у легкій атлетиці 
[10], важкій атлетиці [9], військово-прикладних видів 
спорту [4]. Щодо розрядних норм з пауерліфтингу, то 
ці питання тривалий час обговорюються російськими 
фахівцями [2, 3, 9, 11], точаться досить гарячі дискусії 
як щодо самих норм, так і методики їх розрахунку. 
Вітчизняні фахівці продовжують уточнювати 
закономірності в паралімпіському пауерліфтингу 

[1]. Очевидно, що ця проблема виявляється дуже 
складною та не може бути вирішена раз і назавжди, 
оскільки потребує глибокого і комплексного підходу.

При розробці нормативних вимог з метою 
дотримання коректності і відповідності потрібно 
враховувати багато чинників, у тому числі й 
специфіку виду спорту. Особливістю пауерліфтингу 
є те, що спортсмени змагаються в різних вагових 
категоріях. Тому розрахунок повинен проводитися у 
двох площинах. По-перше, потрібно дотримуватися 
логічно-пропорційного підвищення вимог щодо класів 
(розрядів), по-друге, така сама закономірність повинна 
мати місце й щодо вагових категорій. Слід зауважити, 
що, як показує аналіз, до сьогодні розподіл атлетів на 
вагові категорії не має науково обґрунтованих підстав. 
Вони були автоматично перенесені з важкої атлетики 
в пауерліфтинг більше 40 років тому, при цьому не 
вдалося з’ясувати закономірності щодо визначення 
кількості та меж цих категорій.

У всі часи при розробці нових нормативів 
керівними державними органами, яким надано 
право затверджувати ЄСК, ставилося завдання 
приводити кваліфікаційні вимоги до відповідності. Це 
зводилося, як правило, в першу чергу до підвищення 
норм МСУ та МСУМК, що пов’язано, насамперед, з 
економічними аспектами, від яких зокрема залежить 
розмір заробітної платні тренера. Серед таких аспектів 
слід виділити наступні:

1. Чим вища кваліфікація спортсменів, тим більше 
навчальне навантаження може мати тренер [5].

2. Звання МСУМК та МСУ дають право отриму-
вати особам, що працюють у галузі фізичної культури 

Рис. 1. Виконання норм МСУМК та МСУ у відношенні до всіх учасників змагань чемпіонатів України з 1991 
по 2009 рр.
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та спорту, надбавки до зарплати на 10 та 15% відпо-
відно [7].

Існує думка, що кваліфікаційні нормативи слід 
пов’язувати з рекордними досягненнями. При цьому 
пропонується прийти до єдиного рівня нормативних 
вимог у видах спорту і дисциплінах з точно вимірюва-
ним результатом для отримання звання МСУМК. Така 
норма повинна поступатися світовому рекорду не 
більше, ніж на 5-7% [8]. Однак, аналіз рекордів світу 
з пауерліфтингу свідчить, що їхнє значення не завжди 
прямо залежать від вагової категорії спортсменів, що 
підтверджується ненормальністю розподілу приросту. 
Так, наприклад, рекорди світу станом на 24.04.2005 р. 
у вагових категоріях до 56 кг та до 110 кг поступалися 
рекордам у попередніх вагових категоріях (до 52 кг та 
до 100 кг відповідно).

Також не вдалося виявити логіку в розподілі 
вагових категорій і за коефіцієнтами Вілкса1. Якщо 
в легких вагових категоріях регресія його значення 
коливається в межах 7-9%, то із збільшенням маси 
тіла спортсменів цей показник значно зменшується і 
сягає лише 3-4%.

Таким чином аналіз результативності провідних 
спортсменів світу показав, що ані в чемпіонів, ані в 
призерів чемпіонатів світу останніх років не вдалося 
виявити чіткої закономірності розподілу результатів 
стосовно вагових категорій.

Якщо раніше норми більше коригувалися шляхом 
порівняння з попередніми редакціями, то при розробці 
норм ЄСК зразка 2007 р. нами була використана нова 
методика обрахунку нормативних вимог. При цьому 
до уваги бралися наступні показники:
1 Коефіцієнт Вілкса (формула Вілкса) – офіційна формула 
IPF для визначення кращих спортсменів серед усіх вагових 
категорій. Вона подана у вигляді таблиці коефіцієнтів. Кожний 
спортсмен має коефіцієнт, який відповідає його власної ваги. 
Для визначення результату спортсмена за формулою Вілкса 
результат у кілограмах множиться на відповідний коефіцієнт.

результати призерів змагань останніх чемпіонатів • 
світу [14];
значення рекордів світу [14];• 
ЄСК України попередніх редакцій та ЄСК ін-• 
ших країн (Росії, Білорусі, Казахстану, Фінляндії, 
США) [12, 13, 15-17];
класифікація Міжнародної федерації пауерліфтингу • 
(IPF) [14];
значення коефіцієнту Вілкса [14].• 

Аналіз проводився як за темпами приросту відпо-
відно до вагових категорій, так і за класами (розря-
дами).

Для визначення вихідного показника було виріше-
но зупинитися на середньостатистичних результатах 
призерів чемпіонатів світу 2002-2004 рр. Для чолові-
ків розрахунок вівся відповідно до вагової категорії до 
82,5 кг, для жінок − до 67,5 кг, які саме знаходяться в 
центрі шкали вагових категорій.

Аналіз основних показників, які характеризують 
результативність у чоловічому пауерліфтингу віднос-
но вагових категорій, показав, що існує досить велика 
розбіжність значень, та у більшості випадків має міс-
це коливальний характер їх змін (рис. 2). Особливо це 
стосується переходу від вагової категорії до 67,5 кг до 
вагової категорії до 75 кг. Тому можна припустити, що 
будь-яка закономірність тут скоріше за все відсутня.

З метою вирівнювання функції результати також 
були екстрапольовані та відкориговані. Таким чином 
був визначений алгоритм переходу значень нормати-
вів від однієї вагової категорії до наступної.

Як з’ясувалося, підвищення нормативних вимог 
ЄСКУ зразка 2003 р. відбулося в основному за раху-
нок юнацьких та масових розрядів. Така тенденція не 
могла бути прийнятною, бо через важку доступність 
юнацьких розрядів виникає загроза зменшення інтер-
есу до пауерліфтингу у великої кількості здібної моло-

Рис. 2. Темпи зміни показників, що характеризують результативність у чоловічому пауерліфтингу, відносно 
вагових категорій

%  
20  Результативність призерів чемпіонатів світу 2001-2003рр. 

Коефіцієнти Вілкса
Рекорди світу (на 01.01.04)

15  Середньостатистичні значення, що закладені в ЄДК 2007 р. 
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ді, яка саме тільки розпочинає своє спортивне життя.
Імовірно, що найкраще було б зменшувати темп 

приросту нормативних вимог із зростанням кваліфіка-
ції. Загальновідомо, що з підвищенням майстерності 
у спортсмена зменшується можливість покращувати 
свою змагальну результативність через фізіологічні 
обмеження. Але з огляду на те, що в попередніх вер-
сіях ЄСК це не враховувалося, необхідно робити це 
в подальшому поступово. Цілком очевидно, що різка 
зміна закономірностей побудови класифікаційної та-
блиці може призвести до неприйняття і нерозуміння 
таких „реформ” з боку спортсменів та тренерів.

Очевидно, що для планомірно-поступового рос-
ту майстерності спортсмена дуже важливим має бути 
розподіл темпу зростання нормативних вимог від 
найнижчого класу (ІІІ юнацького розряду) до найви-
щого (МСУМК). У редакції ЄСК України 2007 р. такі 
прирости від ІІІ юнацького розряду до спортивного 
звання КМСУ склали в середньому 12,40 ± 0,04%. У 
зв’язку із значущістю почесного спортивного звання 
МСУ, його норматив був значно вищий за норматив 
КМСУ (20,63 ± 0,12%). Відставання нормативу МСУ 
від нормативу МСУМК становило в середньому 
13,73 ± 0,81%.

Ураховуючи відносно нечисельне представництво 
в жіночому пауерліфтингу і досить велику розбіжність 
результатів, вирішено було при розробці ЄСК з 
пауерліфтингу для жінок використовувати алгоритм 
розрахунків кваліфікаційних нормативів для 
чоловіків.

Висновки. 
Розподіл на вагові категорії, що прийняті в 

пауерліфтингу, далеко не точно віддзеркалює 
спроможність спортсменів демонструвати відповідну 
результативність у залежності від маси власного тіла. 
Деякі переходи від однієї до наступної вагової категорії 
разюче відрізняються нетиповими значеннями цього 
показника, у порівнянні з іншими переходами. Це 
свідчить про ненормальність розподілу вагових 
категорій у пауерліфтингу, які так само як і таблиця 
коефіцієнтів власної ваги спортсменів потребують 
суттєвої корекції. З огляду на те, що актуальне 
питання зміни вагових категорій у пауерліфтингу 
IPF поки що відкладається, привести кваліфікаційні 
норми до логічного розподілу повністю не можна, але 
потрібно намагатися це робити, керуючись чинними 
правилами.

Збільшення нормативних вимог щодо рівня 
майстерності спортсменів повинно відбуватися 
пропорційно від класу до класу, хоча, ймовірно, на 
фоні зростання кваліфікації темп такого збільшення 
має дещо знижуватися.

У подальшому, при розробці нормативних 
вимог ЄСК необхідно враховувати якомога більше 
важливих чинників, серед яких: кількість тих, 
хто займається видами спорту та бере участь у 
змаганнях по відношенню до загальної кількості 
населення; змагальні результати топ-трійки провідних 
спортсменів світу та України останніх років; рекорди 
світу та України; середньостатистична тривалість 
стажу занять для досягнення результатів відповідного 
класу/розряду та ін.
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Проблема формування навичок аргументації студентів ВНЗ
Таможська І. В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотації:
Розглянуто особливості формуван-
ня навичок аргументації у професій-
ній підготовці майбутніх фахівців, зо-
крема види та способи аргументації, 
вплив засобів комунікативної вза-
ємодії співрозмовників на визначен-
ня області компромісу та прийняття 
спільного рішення, вибір стратегій 
поведінки комунікантами та вирі-
шення завдань на фазі аргумента-
ції в діалозі, визначення факторів 
ефективності переконливого впли-
ву аргументації співрозмовників. 
Запропонована система навчально-
методичних засобів з формуван-
ня навичок аргументації студентів 
ВНЗ, що спрямована розв’язанню 
професійно-мовленнєвої проблеми 
у поєднанні з теоретичними питан-
нями щодо основ аргументації.

Таможская И. В. Проблема форми-
рования навыков аргументации сту-
дентов ВУЗ. Рассмотрены особенности 
формирования навыков аргументации в 
профессиональной подготовке будущих 
специалистов: виды и способы аргумен-
тации, влияние средств коммуникативного 
взаимодействия собеседников на опре-
деление зоны компромисса и принятия 
совместного решения, выбор стратегий 
поведения коммуникантами и решение 
задач на фазе аргументации в диалоге, 
определение эффективных факторов 
убедительного влияния аргументации 
собеседников. Предложена система 
учебно-методических средств по форми-
рованию навыков аргументации студен-
тов ВУЗ, которая способствует решению 
профессионально-языковой проблемы в 
сочетании с теоретическими вопросами 
основ аргументации. 

Tamozhska I. V. The features of argu-
mentation skills formation problem in 
Higher Educational Establishment stu-
dents. Deals with argumentation skill for-
mation in future specialist’s professional 
preparation: kinds and ways of argumen-
tation, influence of communicative co-
operation means on compromise zones 
defining and general decision making, 
strategy choice in communicators’ behav-
ior at argumentation phase in a dialogue, 
defining of effective factors of convincing 
argumentation influence in communica-
tors. The work suggests the system of 
methodological research means for argu-
mentation skill formation in Higher Educa-
tional Establishment students, which helps 
professional language problem solving in 
composition with theoretical questions ar-
gumentation basis.

Ключові слова:
аргументація, засоби комунікатив-
ної взаємодії, моделі аргументації. 

аргументация, средства коммуникатив-
ного взаимодействия, модели аргумен-
тации. 

argumentation, communicative co-
operation means, argumentation models. 

Вступ.1

Одна з найбільш примітних рис сьогоднішнього 
світу – це економічна криза, пов’язаний з нею 
«інформаційний вибух», посилення конкуренції, що 
обумовлюють істотні зміни в процесах виробництва, 
організації роботи, моделях зайнятості робочої сили 
й ринках праці. Це, у свою чергу, вимагає значної 
модифікації «складу» та характеру знань і вмінь, 
якими повинен володіти майбутній фахівець, щоб 
справитися з новими завданнями й досягти успіху 
у своїй кар’єрі. Все це спричинює важливість 
підвищення якості фахової підготовки та рівня 
культури ділового спілкування студентів ВНЗ. Саме від 
рівня культури ділового спілкування значною мірою 
залежить успішність діяльності майбутнього фахівця, 
який повинен уміти налагоджувати продуктивні 
взаємини з партнерами, зокрема добре орієнтуватись 
у різноманітних комунікативних ситуаціях, обирати 
адекватні засоби, способи і прийоми спілкування, 
логічно та переконливо виражати свої думки. Якщо в 
процесі професійної комунікації виникає необхідність 
переконати співрозмовника або переконливо 
аргументувати свою відмову щодо певних пропозицій, 
то виникає проблема ефективності комунікативного 
впливу з метою досягнення розуміння, тому 
актуальним є дослідження особливостей формування 
навичок аргументації студентів ВНЗ.

Зарубіжні та вітчизняні дослідники приділяли 
значну увагу опису психолого-педагогічних та 
теоретико-пізнавальних аспектів аргументації, 
розгляду різних способів і видів обґрунтування 
(В.Асмус, П.Баранов, К.Бредемайер, І.Герасимова, 
І.Данилюк, Ф.Єємерев, Г.Клаус, В.Курбатов, 
Н.Непийвода, Н.Непряхін, К.Павлова, С.Поварин, 
І.Снетков, В.Шейнов, Я.Яскевич та інші). Крім того, 
особлива увага приділяється вивченню ефективних 
© Таможська І. В., 2010

методів та прийомів переконливого міркування, які 
враховують особисто-логічні, соціально-психологічні, 
інформаційно-комунікативні засоби впливу. Проте 
комплексне дослідження проблем аргументації 
повинно включати в себе не тільки розгляд процедур, 
засобів, структур переконання, але й психологічні, 
емоційні, вольові, прагматичні аспекти процесу 
переконання. 

Робота виконана за планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є розгляд особливостей ефектив-

ності комунікативного впливу, зокрема формування 
навичок аргументації майбутніх фахівців у процесі 
професійної підготовки. 

Результати дослідження.
Оволодіння основами будь-якої професії по-

чинається із засвоєння певної системи загальних і 
професійних знань, основних способів розв’язання 
професійних завдань. Здатність спеціаліста до про-
фесійного спілкування забезпечується комплексом 
комунікативних вмінь (організаторських, інформа-
тивних, перцептивних, контрольно-стимулюючих). 
Вміння переконувати співрозмовника, досягнення 
компромісу та прийняття спільного рішення з метою 
«конструктивного ділового спілкування» є складовою 
професіограми фахівця, тому методи переконання ма-
ють стати складовою професійної підготовки у курсі 
української мови (за професійним спілкуванням). 

Розглянемо, що впливає на оцінку мови аргумен-
тації. Зрозуміло, що адресат має власне бачення об-
ласті компромісу, інтересів, намірів аргументатора; 
він визиває в адресата ті чи інші емоції (позитивні 
або негативні). Емоціонально-психологічні фактори в 
сприйманні аргументації в безпосередньому спілку-
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ванні відіграють визначну роль, бо аргументація – це 
вербальна діяльність, яка складається з доведень для 
об’єктивного та суб’єктивного впливу обґрунтування 
деякого твердження. А актуальний та продуктивний 
зворотній зв'язок у процесі комунікативного вза-
ємовпливу та поведінці співрозмовників закріплює в 
них досвід конструктивного ділового спілкування та 
ведення діалогу. Отже, в аргуметаційному процесі в 
якості однієї із складових завжди наявна суб’єктивна 
оцінка (особистий досвід) сукупності результату всіх 
попередніх комунікативних актів, актуального та 
парціального взаємовпливу людини з даним співроз-
мовником.

Існують різні способи розташування підтверджень 
в аргуметаційній мові, представимо одну з класифі-
кацій: 1) низхідна та висхідна аргументація; 2) індук-
тивна та дедуктивна аргументація; 3) однобічна та 
двобічна аргументація. Низхідний та висхідний спо-
соби аргументації різняться векторним напрямком по-
силення аргументації. У низхідний аргументації спо-
чатку наводяться сильні аргументи, потім – слабкіші, 
завершення – висновок, спонукання до дій. Зазначи-
мо, що слабкі аргументи – це доповнення до сильних, 
тому вони поєднані з ними, це надає переконливості. 
Висхідна аргументація припускає, що сильна аргу-
ментація використовується в кінці виступу і закінчу-
ється яскравим, емоційним закликом [1, 4].

Використання індуктивної аргументації передба-
чає побудову викладу від аналізу конкретних фактів 
до висновку, тобто узагальнення на основі вивчених 
типових випадків. Таким чином, виступаючому не-
обхідно слідкувати, щоб всі приклади, розглянуті в 
якості основи для узагальнення, були істинними та 
пов’язаними з висновками, а їх кількість обмежува-
лась тільки тим, щоб бути достатньою для відповід-
них узагальнень. Крім того, необхідно, щоб приклади 
були типовими для підтвердження представленого ви-
сновку. Дедуктивний же метод припускає міркування 
від загального до часткового: ряд явищ, які набувають 
значення загального правила, стають наступним за-
гальним положенням для подальшого пізнавального 
процесу. 

Однобічна аргументація припускає виклад аргу-
ментів одного напрямку: позитивні, тобто ті, що під-
тримують дану позицію та негативні, коли висловлена 
протилежна позиція. Ця аргументація краще сприйма-
ється слухачами, готовими прийняти чужі міркуван-
ня, особливо, якщо вони співпадають з їх особистими 
поглядами. При двобічній аргументації аудиторія по-
рівнює дві позиції і разом з оратором вибирає одну з 
них. Цей прийом активізує увагу аудиторії, дозволяє 
глибоко та детально проаналізувати ситуацію і зроби-
ти слухачам висновок самостійно [3]. 

Слід відмітити, що успішність або неуспішність 
аргументації залежить від того, наскільки правиль-
ним є уявлення аргументатора до адресата. Сприй-
мання аргументації зумовлено інтелектуальними 
можливостями та змістом уявного поля адресата, 
його особистісними якостями (психологічними, мо-
ральними, національними, релігійними), відношен-
ням до сприймання аргументації. Основна умова 

успішності аргументації – намагання аргументатора 
спонукати адресата вислухати, оцінити, прийняти 
аргументацію [2]. 

У такий спосіб, фахівець має будувати аргуме-
наційну мову, яка доводить тезу за допомогою пере-
конливих тверджень, які можуть бути істинними або 
неістинними, релевантними або нерелевантними, 
використовуючи правильні або неправильні способи 
міркування, що визначає коректність або некорек-
тність аргументації. Він має співвідносити зміст своєї 
думки з реальністю, знаннями, уявленнями, правила-
ми логіки; будувати міркування, що демонструють іс-
тинність, використовуючи умовиводи. 

Сприймання або несприймання аргументації адре-
сатом обумовлюється розумінням аргуметаційної 
мови (змістом тези, аргументів та демонстративним 
міркуванням). Ступінь розуміння цієї мови залежить 
від інтелектуальних, інтерпретаційних можливостей 
адресата. Адресат свідомо або стихійно дає оцінку 
аргуметаційній мові через формування власного від-
ношення до тези, аргументу, засобів аргументації. Ця 
оцінка обумовлюється логіко-гносеологічними харак-
теристиками (виявом тези, аргументів, припущень; 
послідовністю демонстративного міркування; кон-
статацією істинності або хибності, очевидності або 
сумнівності висловлювань; співставленням висновку 
адресата про його коректність та ступінь аргументо-
ваності тези із заявленою тезою аргументатора тощо). 
Отже, комплексна логіко-гносеологічна оцінка аргу-
метаційної мови, оцінка ступеня аргументованості 
тези є функція, яка обумовлюється гносеологічними 
оцінками всіх логічних висловів та умовиводів щодо 
цієї тези [4]. 

У такий спосіб, на оцінку аргуметаційної мови 
впливає відношення адресата до аргументатора, який 
також оцінює аргументацію, впливає ставлення до 
даної особистості або до тієї групи, представником 
якої є аргументатор в уявленні адресата. Зрозуміло, 
що адресат має власне бачення області компромі-
су, інтересів, намірів аргументатора; він визиває в 
адресата ті чи інші емоції (позитивні або негативні). 
Емоціонально-психологічні фактори в сприйманні ар-
гументації в безпосередньому спілкуванні відіграють 
визначну роль, бо аргументація – це процес спілкуван-
ня з особистісними нюансами. Тому в аргуметаційно-
му процесі в якості однієї із складових завжди наяв-
на суб’єктивна оцінка (особистий досвід) сукупності 
результату всіх попередніх комунікативних актів, ак-
туального та парціального взаємовпливу людини з 
даним співрозмовником. Отже, визначимо фактори, 
які спричинюють ефективність переконливого впливу 
аргументації співрозмовників, а саме: 

1) особисті та соціальні установки, які активізу-
ються аргуметаційним актом (зв'язок з темою аргу-
ментації, особливостями та середовищем адресата, 
особистою та соціальною роллю аргументатора для 
адресата); 

2) внутрішні опосередковані процеси (увага, розу-
міння, сприйняття); 

3) результати аргументації (зміна поглядів, пове-
дінки, емоцій). 
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Враховуючи, що основною метою процесу аргу-
ментації є переконання співрозмовника в прийнятті 
потрібного рішення або здійснення потрібної дії, то 
на даній фазі діалогу вирішуються такі завдання: 1) 
збереження контакту з співрозмовником; 2) отри-
мання принципової згоди співрозмовника; 3) ви-
словлювання аргументів, які належать інтересам, 
психологічному стану, відношенням людини (ІСВ); 
4) визначення зони компромісу, прийняття спільних 
рішень. Оптимальним є таке рішення, при якому по-
дальша відповідність ІСВ одного з учасників діалогу 
приводить до зниження рівня відповідності іншого. 
Зазначимо, що тактика поведінки на фазі аргумента-
ції – це демонстрація і доказ зв’язку мети (рішень) 
комунікатора з ІСВ співрозмовника; надання зворот-
ного зв’язку співрозмовнику про прийняту від нього 
інформацію і про розуміння його ІСВ, мети; визна-
чення області компромісу з урахуванням мети та ІСВ 
співрозмовників.

Досвід викладання «Української мови (за профе-
сійними спрямуванням)» та наукового дослідження з 
цього питання дають змогу проаналізувати різні стра-
тегії поведінки студентів у діалозі на фазі аргумента-
ції (табл. 1). 

Результати узагальнень дозволяють стверджувати, 
що завжди існує область компромісу, область при-
йняття оптимального рішення, задовольняюча ІСВ 
партнерів по діалогу. Переконливість аргументів, 
фактів та доказів для співрозмовника визначається не 
їх абсолютним, об’єктивним значенням та науковою 
істинністю, а тим, який суб’єктивний зміст вони не-
суть для інших, наскільки вони приналежать його ІСВ 
(суб’єктивній ієрархії смислів, потреб та цінностей). 
Тому оцінка процесу та результату комунікативної 
взаємодії обумовлюється ІСВ співрозмовника, його 
цілями та суб’єктивною інтерпретацією всього, що 
відбулося. Отже, комунікація ефективна щодо про-
цесу та результату тоді, коли в процесі спілкування 

Таблиця 1
Стратегії поведінки співрозмовників у діалозі на фазі аргументації 

«я – стратегія» «ти – стратегія» «ми – стратегія»
мета

представити свої міркування, 
щоб переконати партнера у 
своїй правоті 

вислухати співрозмовника для 
того, щоб вказати на хибність його 
позиції, логіки переконань 

слухати, щоб зрозуміти партне-
ра та врахувати його думку при 
ефективному прийнятті консен-
сусного рішення 

завдання
знайти найбільшу кількість 
сильних аргументів на свою 
користь

знайти найбільше слабких місць і 
протиріч у позиції співрозмовника

зрозуміти ІСВ і мету 
співрозмовника задля прийняття 
кращого рішення

тактика
- домінація в розмові 
- розгорнутий монолог
- орієнтація на особисті 
розуміння переконливості 
фактів і доказів
- висловлення своїх міркувань 
до логічного завершення

- вибіркове сприймання доказів і 
міркувань
- перехоплювання ініціативи в 
діалозі
- деструктивна критика (контрар-
гумент слабких місць з метою 
спростовування ідеї)

- активне слухання
- орієнтація на ІСВ 
співрозмовника
- конструктивна критика (виз-
начення слабких місць у позиції 
співрозмовника з метою їх мож-
ливого підсилення)

техніка аргументації

- посилання на автора
- наполягання на своїй позиції
- риторичні питання
- інсинуації (вигадки)
- оцінка

- посилання на авторитет
- виокремлювання деталей
- інверсія (зміна звичайного 
порядку слів у фразі висловлю-
вання для надання їй особливого 
стилістичного забарвлення)
- замовчування відповіді
- закриті риторичні питання
- оцінка

- посилання на авторитет
- виокремлювання деталей
- інверсія 
- поетапна угода

специфіка поведінки
- багатослівність
- егоцентризм
- ігнорування ІСВ і думки 
партнера
- тиск, оцінка
- відсутність зворотного зв’язку
- аргументи обираються із свого 
ІСВ

- подвійність поведінки
- випитування
- ігнорування ІСВ і думки партнера
- багатослівність
- відсутність зворотного зв’язку
- перехід на особистість 
співрозмовника

- слухання та розуміння ІСВ 
співрозмовника
- відсутність негативних емоцій
- аргументи належать ІСВ 
співрозмовника
- існує зворотній зв’язок
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співрозмовники визначили область компромісу, тобто 
досягли поставленої мети засобами комунікативної 
взаємодії, а саме: психологічного, мовного та логічно-
го маніпулювання [5]. 

Висновки.
Першочерговими особливостями формування 

навичок аргументації у професійній підготовці май-
бутніх фахівців є такі: емоціонально-психологічні 
фактори сприймання аргументації опонентом та її 
оцінка співрозмовниками, вплив засобів комунікатив-
ної взаємодії співрозмовників на визначення області 
компромісу та прийняття спільного рішення; вибір 
стратегій поведінки, видів та способів аргументації 
комунікантами на фазі аргументації під час діалогу. 
Враховуючи прикладну направленість ділового спіл-
кування, у курс «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» було введено тему «Теорія і прак-
тика аргументації», яка складається з теоретичної та 
практичної частини. Практичні завдання сформовані 
у такий спосіб, щоб студенти мали змогу аналізувати 
представлену аргументацію, формувати аргумента-
цію для власного виступу та брати активну участь у 
розв’язанні дискусійних питань, одночасно враховую-
чи особистість партнера, співставляючи позиції спів-
розмовників щодо предмета ділових суперечок, керу-
ючи емоційним станом у конфлікті, удосконалюючи 
логіку висловлювань. 

Специфіка запропонованої системи роботи над 
формуванням навичок аргументації студентів ВНЗ по-
лягала в поєднанні теоретичних питань з професійно-
мовленнєвими ситуаціями, які потребують застосу-
вання знань того, як слід розмірковувати, яким чином 
підсилити аргументування, які шляхи існують для 
впливу на логіку іншого. У результаті такої комуні-
кативної активності відбувається збагачення різних 
форм професійно-ділового спілкування, формування 
навичок ефективної-бізнес комунікації та культури ді-
лового спілкування, що сприяє розв’язанню кола про-
блем фахової підготовки студентів. 

Перспективи подальшої роботи вбачаємо в дослі-
дженні психолого-педагогічних аспектів щодо опа-
нування студентами ВНЗ навичками використання 
засобів аргументації та способів реалізації стилів ар-
гументації.
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Вплив віку, кваліфікації та періоду річного циклу на показники 
фізичної підготовленості біатлоністів 14-17 років

Ткаченко В.Б.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Уточнюється система тестів для 
етапного контролю фізичної підго-
товленості біатлоністів, зокрема їх 
лижної підготовки, досліджуються 
темпи змін їх показників фізичної 
підготовленості на етапах річно-
го циклу, та вивчаються кількісні і 
якісні показники для різних вікових 
та кваліфікаційних груп. Крім цьо-
го за допомогою багатофакторно-
го дисперсійного аналізу аналі-
зується вплив віку, кваліфікації і 
періоду річного циклу на фізичну 
підготовленість біатлоністів 14-17 
років, що дає змогу стверджувати 
про найбільший їх внесок у мінли-
вість  показників фізичної підготов-
леності. 

Ткаченко В.Б. Влияние возраста, квалифи-
кации и периода годичного цикла на показа-
тели физической подготовленности биатло-
нистов 14-17 лет. Уточняется система тестов 
для этапного контроля физической подготов-
ленности биатлонистов, в частности их лыж-
ной подготовки, исследуются темпы изменений 
их показателей физической подготовленности 
на этапах годичного цикла и изучаются количе-
ственные и качественные показатели для раз-
ных возрастных и квалификационных групп.  
Кроме этого, при помощи многофакторного 
дисперсионного анализа анализируется влия-
ние возраста, квалификации и периода годич-
ного цикла на физическую подготовленность 
биатлонистов 14-17 лет, что дает возможность 
утверждать про наибольший их вклад в изме-
нение показателей физической подготовлен-
ности.

Tkachenko V.B. Influence of age, 
qualification and period of annual 
cycle on the indexes of physical 
preparedness of biathlonists 14-17 
years. The system of tests is speci-
fied for a stage control of physical pre-
paredness of biathlonists. The rates of 
changes of their indexes physical pre-
paredness are probed on the stages 
of circannual cycle. Quantitative and 
high-quality indexes are studied for 
different age-dependent and qualifying 
groups.  Influence of age is analysed, 
qualification and period of circannual 
cycle on physical preparedness of bi-
athlonists 14-17 years. It enables to 
define their contribution to the change 
of indexes physical preparedness.

Ключові слова:
біатлоністи, фізична підготов-
леність, вік, кваліфікація, період 
річного циклу.

биатлонисты, физическая подготовлен-
ность, возраст, квалификация, период годич-
ного цикла.

biathlonists, physical preparedness, 
age, qualification, period of annual 
cycle.

Вступ.1

В останні роки проблема підвищення ефективнос-
ті управління процесом спортивного тренування з ме-
тою оптимального розвитку її окремих сторін є однією 
з найбільш актуальних в теорії і методиці фізичного 
виховання й спорту. У зв’язку з цим велике значення 
набувають питання організації тренувальних занять, 
поєднання їхньої спрямованості, визначення най-
більш ефективних засобів підготовки без збільшення 
загального об’єму навантажень, а також індивідуалі-
зації тренувального процесу для кожного спортсмена 
в залежності від його конкретної підготовленості на 
етапі. У складному та тривалому процесі становлення 
спортивної майстерності Саме тут засоби контролю 
відіграють важливу роль. Вони дозволяють одержу-
вати об’єктивні дані щодо підготовленості кожного 
спортсмена, порівнювати їх із моделями, визначати 
напрямки роботи та оцінювати її ефективність. 

Відповідно до робіт провідних спеціалістів [1, 2, 4, 
5, 7, 9, 10, 12],  засоби та методи етапного контролю 
доцільно використовувати для оцінки перманентно-
го стану рухової функції спортсменів, яка змінюєть-
ся з віком і внаслідок кумулятивного тренувального 
ефекту. Отже, виникає ряд питань: як поводяться по-
казники фізичної підготовленості лижників-гонщиків 
під впливом цих факторів? Які з факторів здійснюють 
вплив на зміну фізичної підготовленості лижників-
гонщиків? 

Щоб з'ясувати, як саме впливають вік, кваліфіка-
ція та період річного циклу на показники фізичної 
підготовленості лижників-гонщиків, результати тес-
тування в контрольних вправах були оброблені мето-
дом дисперсійного аналізу з використанням системи 
статистичного аналізу даних StatGraphics 2.1.

Дослідження виконано згідно напрямків практич-
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ної діяльності Харківської державної академії фізич-
ної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - уточнити систему тестів 

для етапного контролю фізичної підготовленості 
лижників-гонщиків, та вивчити кількісні і якісні по-
казники, що характерні для різних вікових та кваліфі-
каційних груп.

Для вирішення цих задач були зареєстровані ре-
зультати змагань у біатлоністів 14-17 років в гонці 
на 10 км, а також показники педагогічних і медико-
біологічних тестів, що характеризують стан різних 
компонентів фізичної підготовленості спортсменів. 
Інформативність відібраних показників перевірялася 
за сукупністю критеріїв, які доповнювали й виправля-
ли один одного:

віковій, кваліфікаційній і сезонній динаміці тесто-• 
вих результатів;
кореляційному взаємозв'язку з інтегральним зма-• 
гальним результатом;
значимості кожного показника в структурі фізичної • 
підготовленості лижників-гонщиків.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Вікова динаміка показників фізичної підготовле-

ності біатлоністів 14-17 років. Із віком відбувається 
підвищення: ваго-ростового індексу, життєвої ємкості 
легень, силової витривалості рук, відносної сили ніг. 
Поліпшуються результати в тестах: 6х200 м у підйом 
поперемінним двокроковим ходом (час проходження 
дистанції та кількість циклів) і 400 м одночасним дво-
кроковим ковзанярським ходом. Але у вправах – ІГСТ, 
рівновага, біг на 400 м, біг на 5 км і відносна сила 
м'язів рук – найкращі результати показують старші 
юнаки, у юніорів результати стають гіршими. Посту-
пове погіршення відбувається й за результатами тесту 
імітація 6х150 м поперемінним двокроковим ходом у 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

124

підйом (час проходження дистанції та кількість ци-
клів).

Достовірні розходження (p<0,05) між усіма вікови-
ми групами зафіксовані тільки у двох випадках – по 
показнику ваго-ростового індексу та кількості циклів 
у вправі 6х200 м поперемінним двокроковим ходом у 
підйом. Невірогідні (p>0,05) відмінності між група-
ми є по показниках: рівноваги, силової витривалості 
рук (тренажер), відносної силі м'язів ніг, бігу на 400 
м і середньому результаті виконання вправи 6х200 
м поперемінним двокроковим ходом у підйом. Інші 
показники – життєва ємкість легень, індекс гарвард-
ського степ-тесту, відносна сила м'язів ніг, біг на 5 км, 
результати та кількість циклів в імітації 6х150 м по-
перемінним двокроковим ходом у підйом, 400 м одно-
часним двокроковим ковзанярським ходом – вірогід-
но (p<0,05) змінюються, як правило, при порівнянні 
двох граничних значень, що відносяться до молодших 
юнаків і юніорів відповідно. 

Таким чином, із приведених даних випливає, що 
під дією вікового фактора досліджувані показники 
зазнають визначених і не завжди однозначних змін, 
однак достовірний вплив (p<0,05) виявляється на по-
рівняно невеликому числі показників фізичної підго-
товленості біатлоністів. 

Динаміка показників фізичної підготовленості 
лижників-гонщиків у залежності від кваліфікації. Вік 
не є єдиним чинником, який варто враховувати при 
побудові системи спортивного тренування. Як від-
значають фахівці [3,6,8,9,11 і інші], віковий критерій 
не дозволяє врахувати всі закономірності спортивно-
го вдосконалення, тому що окремі види спорту ви-
сувають різні вимоги до тих, хто ними займається. І 
оскільки в процесі занять тим чи іншим видом спорту 
змінюється не тільки вік, але й, як правило, підвищу-
ється кваліфікація спортсменів, є доцільним просте-
жити динаміку показників фізичної підготовленості з 
урахуванням цього фактора. Зміни вибіркових серед-
ніх значень, що характеризують показники фізичної 
підготовленості біатлоністів у кваліфікаційних гру-
пах, вказують, що у переважній більшості випадків 
вони тим краще, чим вище кваліфікація спортсменів. 

Зміна напрямку розвитку спостерігається у тестах 
на рівновагу та у вправі 6х200 м поперемінним дво-
кроковим ходом у підйом (кількість циклів). Сильний 
вплив фактора кваліфікації на ріст спортивних досяг-
нень підтверджують результати зіставлення середніх 
значень між групами спортсменів. Достовірні розхо-
дження (p<0,05) між кваліфікаційними групами спо-
стерігаються по більшості показників фізичної під-
готовленості біатлоністів. Єдиним виключенням, по 
якому не виявлено достовірних розходжень між гру-
пами (p>0,05), є тест – утримання одноопорного по-
ложення (рівновага). 

Динаміка показників фізичної підготовленості 
лижників-гонщиків у річному циклі. Поряд із вивчен-
ням вікової та кваліфікаційної динаміки оцінювався 
вплив кумулятивних тренувальних ефектів різних пе-
ріодів річного циклу на показники фізичної підготов-
леності біатлоністів. Найбільший інтерес представляє 
динаміка тих показників фізичної підготовленості 

біатлоністів, що входили в тестову програму в усі пе-
ріоди річного циклу. Деякі показники використовува-
лися двічі – у підготовчому та перехідному періоді. З 
аналізу випали тільки три контрольні вправи: 6х200 м 
у підйом поперемінним двокроковим ходом (час про-
ходження дистанції й кількість циклів) та 400 м одно-
часним двокроковим ковзанярським ходом, оскільки 
проведення їх можливе тільки в зимовий період часу.

Результати середніх значень показників фізичної 
підготовленості в різні періоди річного циклу свід-
чать про їхню мінливість під впливом кумулятивного 
тренувального ефекту. Однак достовірні розбіжності 
(p<0,05) відзначаються приблизно в половини контр-
ольних тестів. Безсумнівну сезонну динаміку мають 
результати наступних показників: життєвої ємкості 
легень, силової витривалості рук (тренажер), віднос-
ної сили м'язів рук і ніг, а також кількість циклів в 
імітації 6х150 м поперемінним двокроковим ходом у 
підйом (p<0,05). Зміни інших показників статистично 
невірогідна (p>0,05).

Аналіз темпів зміни показників фізичної підготов-
леності біатлоністів на етапах річного циклу вказує на 
нерівномірність протікання цього процесу. Найбільш 
значні зміни в рівні розвитку фізичних якостей і функ-
ціональних показників відбуваються у підготовчому 
періоді (від 2,8 до 18,6%). Темпи приросту в змагаль-
ному періоді менш істотні (від 0,4 до 11,1%). 

На загально-підготовчому етапі підготовчого пері-
оду найбільші зміни спостерігаються у ваго-ростовому 
індексі (2,8%) та силової витривалості рук (7,6%). Ре-
зультати в бігових тестах за цей період часу поліпшу-
ються в середньому на 4,4% (400 м) та 10,3% (5 км). В 
імітації 6х150 м час подолання підйому поліпшується 
на 5,5%, а кількості циклів – на 6,3%.

Кумулятивний тренувальний ефект спеціально-
підготовчого етапу виражається в прискоренні темпів 
приросту більш широкого кола показників: життєвої 
ємкості легень (9,4%), індексу гарвардського степ-
тесту (5,5%), відносної сили рук (17,7%) і ніг (18,6%). 
Продовжують залишатися високими і темпи приросту 
силової витривалості рук (7,5%).

За час змагального періоду найбільш істотні про-
гресивні зміни відбуваються у відносній силі ніг 
(приріст 11,1%). Досить помітним є приріст життєвої 
ємкості легень (3,2%).  Темпи приросту всіх інших по-
казників значно менше – від 0,4 до 1,6%.

Таким чином, отримані дані вказують, що функціо-
нальна база майбутніх спортивних результатів в осно-
вному формується у підготовчому періоді макроци-
клу. Отже, методика підготовки в цей період вимагає 
особливо пильної уваги і постійного вдосконалення.

Вплив віку, кваліфікації та періоду річного циклу 
на показники фізичної підготовленості біатлоністів 
14-17 років. Результати, викладені вище, показують, 
що багато показників фізичної підготовленості стрі-
ляючих лижників змінюються під впливом декількох 
факторів (вікові зміни, підвищення кваліфікації, пері-
од річного циклу) одночасно. Які ж фактори з перера-
хованих відіграють визначальну роль у динаміці цих 
показників?

Для виявлення впливу набору факторів на резуль-
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тативні ознаки – показники фізичної підготовленості 
біатлоністів – був використаний багатофакторний дис-
персійний аналіз. Ідея дисперсійного аналізу полягає 
в розкладанні загальної дисперсії результативної озна-
ки на частини, обумовлені впливом контрольованих 
факторів, і залишкову дисперсію, яка пояснюється 
неконтрольованим впливом чи випадковими обстави-
нами. Таким чином, цей статистичний метод дозволяє 
визначити силу та вірогідність впливу різних фак-
торів, вивчити дію на кінцевий результат декількох 
факторів одночасно, а також роль кожного з них і по-
рівняти їхній вплив між собою. Отримані результати 
представлено в таблиці 1. 

Зіставлення оцінок статистичної значимості різних 
факторів показує, що найбільший вплив на показники 
фізичної підготовленості біатлоністів має кваліфікація 
спортсменів (p<0,01-0,001). При цьому вплив кваліфі-
кації виявляється, або окремо від інших факторів (віку 
та періоду річного циклу),  або в сполученні з ними. 

Фактор віку вірогідно (p<0,05-0,001) впливає на 
шість показників: ваго-ростовий індекс, життєву єм-
кість легень, індекс гарвардського степ-тесту, іміта-
цію 6х150 м поперемінним двокроковим ходом у під-
йом (час проходження дистанції та кількість циклів) і 
6х200 м у підйом поперемінним двокроковим ходом 
(кількість циклів). 

Сезонний фактор (періоди річного циклу) віро-
гідно (p<0,05-0,001) змінює результати контрольних 
іспитів біатлоністів у чотирьох тестових показниках 
(при неможливості визначити динаміку трьох «зимо-
вих» тестів): кількості циклів при імітації у підйом 
6х150 м поперемінним двокроковим ходом, силової 
витривалості м'язів рук (тренажер), відносної сили 
м'язів рук і ніг. 

Єдиним показником, на який вірогідно не впливає 
жоден із контрольованих факторів, є рівновага в одно-
опорному положенні (p>0,05). Швидше за все, це може 

означати, що даний показник не грає істотної ролі в 
становленні спортивної майстерності спортсменів.

Ще більш цікаву інформацію можна одержати за 
даними рис. 2, у якому наведені графіки взаємодії 
найбільш значимих факторів стосовно окремих по-
казників фізичної підготовленості біатлоністів. 

Висновки. 
Отримані результати дозволяють стверджувати, 

що найбільший внесок у мінливість показників фі-
зичної підготовленості лижників-гонщиків вносять 
фактори кваліфікації та періоду річного циклу. Отже, 
поліпшення результатів у контрольних вправах від-
бувається переважно внаслідок кумулятивного трену-
вального ефекту.

ваго-ростовий індекс найбільшою мірою підданий 
впливу вікового фактора, однак, при цьому в спортс-
менів більш високої кваліфікації він значно нижче, 
ніж у менш кваліфікованих спортсменів тієї ж вікової 
групи;

життєва ємкість легень збільшується з віком у • 
спортсменів різної кваліфікації. Низьке значення 
цього показника є перешкодою для успішного спор-
тивного вдосконалення: юніори з невеликою жит-
тєвою ємкістю легень демонструють результати на 
рівні III-го розряду;
індекс гарвардського степ-тесту в однаковій мірі за-• 
лежить від віку та кваліфікації спортсменів: обидва 
фактори позитивно впливають на збільшення цього 
показника;
результати в бігу на 400 м і 5 км, а також при імітації • 
у підйом 6х150 м поперемінним двокроковим ходом 
поліпшуються з ростом спортивної майстерності. 
У кросовому бігу динаміка поліпшення результа-
ту є плавною. У двох інших тестах спостерігаєть-
ся стрибкоподібна динаміка результатів. У бігу на 
400 м «стрибок» приходиться на період виконання 
нормативу I-го розряду (результат поліпшується 

Таблиця 1
Вплив взаємодії факторів віку, кваліфікації та періоду річного циклу на показники фізичної підготовленості 

біатлоністів (дані дисперсійного аналізу)

Показники Фактори та їхнє P-значення 
Вік Кваліфікація Період 

Ваго-ростовий індекс 0,0000 0,0009 0,6539
ЖЄЛ 0,0000 0,0031 0,0886
ІГСТ 0,0000 0,0000 0,6149
Біг 400 м 0,3600 0,0000 0,4021
Біг 5 км 0,1569 0,0000 0,1590
6х150 м імітація у підйом (с) 0,0001 0,0000 0,1066
6х150 м імітація у підйом (цикли) 0,0289 0,0000 0,0134
6х200 м П2к у підйом (с) 0,3142 0,0000 –
6х200 м П2к у підйом (цикли) 0,0000 0,0000 –
400 м О2к/К 0,0775 0,0020 –
Рівновага 0,8854 0,1053 0,9198
Робота на тренажері  3 хв. 0,1907 0,0000 0,0000
Відносна сила м'язів рук 0,5858 0,0000 0,0148
Відносна сила м’язів ніг 0,0765 0,0000 0,0009

Примітка. Статистично невірогідний (p > 0,05) вплив фактора виділений заливкою.
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Рис. 2. Вплив взаємодії віку, кваліфікації і етапу річного циклу на показники фізичної підготовленості 
лижників-гонщиків (дані дисперсійного аналізу)
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майже на шість секунд), в імітації – при виконанні 
II-го розряду (майже на десять секунд). Як правило, 
восени спортсмени показують більш високі резуль-
тати в цих тестах, ніж навесні;
кількість циклів рухів при імітації у підйом 6х150 м • 
поперемінним двокроковим ходом – єдиний з усіх 
показників фізичної підготовленості, що зазнає до-
стовірний вплив усіх трьох факторів: віку (напевно, 
це пов'язано з ростом тіла і нижніх кінцівок у до-
вжину), кваліфікації та періоду річного циклу. 
Однак на достовірному рівні значимості (p<0,05) • 
на цей показник істотно впливають кваліфікація та 
вік, які діють спільно (на рисунку 2). З підвищен-
ням кваліфікації зменшується кількість циклів, що 
витрачаються на подолання дистанції, і спостеріга-
ється зближення середніх значень, зафіксованих у 
представників різних вікових груп. У підготовчому 
періоді спортсмени демонструють більш велику до-
вжину кроку, ніж у перехідному періоді; 
серед «зимових» тестів два показники з трьох (час • 
проходження 6х200 м поперемінним двокроковим 
ходом у підйом і 400 м одночасним двокроковим 
ковзанярським ходом) вірогідно змінюються під 
дією тільки одного фактора – кваліфікації спортсме-
нів (p<0,001). Кількість циклів рухів при виконанні 
вправи 6х200 м поперемінним двокроковим ходом у 
підйом на додаток до фактора кваліфікації, вірогід-
но змінюється ще й у результаті вікового розвитку 
спортсменів (p<0,05). Скоріше за все  в основі цьо-
го явища лежать ті ж причини, що були викладені 
вище;
на здатність лижників-гонщиків утримувати рівно-• 
вагу достовірно не впливає (p>0,05) жоден із фак-
торів і динаміка показника неоднозначна – високі 
величини цього показника демонструють як спортс-
мени ІII-го розряду, так і ті, які виступають на рівні 
КМС;
силова витривалість м'язів рук (тренажер) неухиль-• 
но підвищується з ростом кваліфікації спортсменів 
і має яскраво виражену сезонну динаміку. Найнижчі 
значення силової витривалості у біатлоністів різної 
кваліфікації спостерігаються в підготовчому періо-
ді, найвищі – у змагальному. До перехідного періоду 
результати трохи знижуються, проте не опускають-
ся до рівня підготовчого періоду;
на відносну силу м'язів рук і ніг вірогідно впли-• 
вають два фактори: кваліфікація та період річного 

циклу (p<0,05-0,001). Спостерігається тенденція до 
поступового підвищення цих величин. Найбільші 
темпи приросту цих показників зафіксовані при ви-
конанні нормативів II-го розряду і КМС. При цьому 
спостерігається яскраво виражена сезонна динаміка 
відносної сили. Розходження між показниками, за-
фіксованими в різні періоди річного циклу, тим зна-
чніше, чим вище кваліфікація спортсменів.

Подальші дослідження. На основі отримано-
го нами матеріалу проаналізувати форми і тісноти 
зв'язку між спортивними результатами в гонці на 10 
км, і показниками фізичної підготовленості біатлоніс-
тів 14-17 років, та визначити структуру фізичної під-
готовленості на етапах річного циклу.
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Програми з фізичного виховання в освітніх 
закладах Закарпаття 20-30 р.р. ХХ ст.

Тріфан О.М.
Закарпатський державний університет

Анотації:
Аналізуються питання історії 
впровадження програм з фізичної 
культури в навчальних закладах 
Закарпаття у 20-30 р.р. ХХ сто-
річчя. З 1924 року на Закарпатті 
шкільні програми з фізичного ви-
ховання використовувалися тіль-
ки у неповних середніх школах 
та гімназіях. Основу навчальних 
програм та планів того часу скла-
дали елементи фізичних вправ, 
розроблені чеськими фахівцями. 
Показано напрямки використан-
ня підходів до розробки шкільних 
програм у сучасній освіті. Рішення 
викладених проблем в плануванні 
є необхідною передумовою успіш-
ного і ефективного навчального 
процесу.

Трифан А.Н. Программы с физического 
воспитания в учебных заведениях За-
карпатья 20-30 г.г. ХХ ст. Анализируются 
вопросы истории внедрения программ по 
физической культуре в учебных заведе-
ниях Закарпатья в 20-30 годов XX века. С 
1924 года на Закарпатье школьные про-
граммы по физическому воспитанию ис-
пользовались только в неполных средних 
школах и гимназиях. Основу учебных про-
грамм и планов того времени составляли 
элементы физических упражнений, разра-
ботанные чешскими специалистами. По-
казаны направления использования под-
ходов к разработке школьных программ в 
современном образовании. Решение изло-
женных проблем в планировании является 
необходимой предпосылкой успешного и 
эффективного учебного процесса.

Trifan A. Physical education curricu-
lums in the educational institutions of 
Zakarpattia in the 20-30 years of the XX 
century. The questions of history of intro-
duction of the programs are analysed on 
a physical culture in educational establish-
ments of Zakarpattia in 20-30 years of XX 
age. From 1924 on Zakarpattia the school 
programs on physical education were used 
only in incomplete middle schools and 
gymnasia. Basis of on-line tutorials and 
plans of that time was made by the ele-
ments of physical exercises, developed the 
Czech specialists. Directions of taking ap-
proach are rotined to school program de-
velopment in modern education. A decision 
of the expounded problems in planning is 
necessary pre-condition of successful and 
effective educational process.
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Вступ.1

Існують різні технології планування навчального 
матеріалу з фізичної культури та різні підходи до того, 
як документ слід складати. Але всі фахівці погоджу-
ються з тим, що без якісного планування не можна 
досягти значних успіхів у справі фізичного вдоскона-
лення підростаючого покоління.

Щорічно вчителі планують навчально-виховний 
процес з фізичної культури. Однак, як свідчить прак-
тика, це планування має формальний та непослідов-
ний характер. Тому навіть за весь період навчання не 
вдається прищепити учням стійкі рухові навички [8].

Наявність детально розроблених, обґрунтованих 
планів дозволяє педагогові уникнути стихійності й 
випадковості у діях, надмірних і невиправданих ви-
трат часу, людських зусиль і матеріальних засобів, 
а головне — низької якості та поганих результатів 
роботи.

Таким чином, для успішного виконання завдань, 
що стоять перед учителем фізичного виховання, украй 
важливе значення мають правильне планування й об-
лік цієї роботи.

Планування розглядається як один із основних 
факторів керування навчально-пізнавальної діяльнос-
ті школярів. План у цьому контексті є своєрідною про-
грамою, яка задає мету діяльності та вказує на засоби 
й методи її досягнення [8].

Аналіз психолого-педагогічної та спеціальної лі-
тератури дає підстави стверджувати, що фізичне ви-
ховання – педагогічний процес, спрямований на мор-
фологічне і функціональне вдосконалення організму 
людини, формування і поліпшення її основних жит-
тєвих рухових навичок, умінь та пов’язаних з ними 
знань.

Фізичне виховання має дві сторони: суто вихован-
ня (власне фізичний розвиток, зміцнення здоров’я, 
вдосконалення фізичних якостей а також вплив на 
© Тріфан О.М., 2010

духовний розвиток людини) і навчання – озброєння 
вихованців спеціальними навичками, уміннями і зна-
ннями, тобто фізкультурна освіта.

Ще П.Ф. Лесгафт – відомий педагог в області фі-
зичного виховання – ввів цей термін, вважаючи, що 
фізичне виховання як педагогічний процес, має на 
меті не лише зміцнення фізичних сил людини, а й на-
копичення нею спеціальних знань, навичок та умінь 
[7].

Фізичне виховання як окремий вид соціальної 
практики виникло в глибокій давнині й розвивалося 
відповідно до географічних, соціальних і політичних 
умов. Свого розвитку фізичне виховання на території 
Закарпаття (Підкарпатська Русь) набуло наприкінці 
ХІХ та початку ХХ століть [9].

Історичні аспекти розвитку фізичної культури на 
Закарпатті були предметом досліджень [9,10]. Охарак-
теризовані педагогічні засади народної фізичної куль-
тури, військово-фізичної підготовки молоді, діяль-
ність спортивно-гімнастичних організацій, методичні 
умови впровадження народних ігор в умовах школи 
[11,12]. Однак історичним дослідженням навчальних 
програм з фізичного виховання початку ХХ століття 
на Закарпатті приділялося мало уваги.

Робота виконана за планом НДР Закарпатського 
державного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання дослідження: дослідити впровадження 

шкільних програм із фізичної культури на Закарпатті 
на початку ХХ сторіччя.

Результати дослідження.
Фізична культура є продуктом суспільного жит-

тя людства. За своєю цілеспрямованістю та змістом 
вона історично змінюється відповідно до змін засобів 
виробництва. В кожній історичній формації фізична 
культура пов’язана з різними сторонами життя сус-
пільства – його економікою, політикою, наукою та 
мистецтвом. З давніх часів прогресивні ідеї викорис-
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тання фізичних вправ, у тому числі і гімнастики, для 
зміцнення здоров’я та протидій хворобам надихало 
людство.

В кінці ХІХ сторіччя існувало багато різноманіт-
них шкіл, де поряд із навчанням читання, арифметики, 
основ релігії викладався курс фізичного виховання.

На Закарпатті перші такі повідомлення ми знахо-
димо в архівних матеріалах за 80-і роки ХІХ ст. Зо-
крема, про це свідчить «Щорічний звіт Мукачівської 
угорсько-королівської державної гімназії за 1888-1882 
навчальні роки». У звіті про роботу цієї гімназії за 
1891-1892 навчальний рік вказується на проведення 
занять з фізичного виховання у перших, третіх-п’ятих 
класах. А вже в кінці 1912-1913 навчального року 
проводилися «підсумкові випробування» з фізичного 
виховання у цій гімназії [1,2,3].

 Документальних підтверджень про наявність ці-
лісних, систематизованих програм із фізичної культу-
ри для ступеневої системи освіти Закарпаття (народні 
– початкова школа, горожанські – неповна середня, 
гімназії – середня школа) знайти не вдалось. Причина 
– незадовільний стан архівних фондів [3]. 

У досліджуваний період ( 20-30 рр. ХХ ст.) осно-
вну увагу приділяли виданню статутів, альманахів, 
гімназійних звітів, річних звітів, а також друкувала-
ся література організаційного допоміжного харак-
теру з фізичного виховання, яка і була своєрідною 
програмою.

Із утвердженням у Давній Греції чіткої системи фі-
зичного виховання її вправи, які використовувалися з 
метою загального фізичного розвитку, об’єднувалися 
під назвою «гімнастика», а вправи, які використовува-
лись для підготовки до змагань «агностика». Ще дов-
го, до ХІХ століття, і навіть, пізніше, поки гімнастика 
не визначилась, як специфічний засіб фізичного ви-
ховання, в неї включались усі відомі види фізичних 
вправ – ходьба, біг, плавання, боротьба тощо.

У перші роки ХХ століття на Закарпатті гімнас-
тика (фізична культура) викладалась тільки в гім-
назіях та деяких горожанських школах. На цей час 
з’являються перші публікації по організації занять з 
фізичної культури. Так Ф. Кашпарець публікує свої 
статті під назвою ,,Стан сьогоднішнього тілесного ви-
ховання” у 1927 р. [6], де говориться про проблеми в 
організації фізкультурної роботи. Ще в ХІХ столітті, 
коли почалось впровадження фізичного виховання 
в навчальні заклади і до цього часу не відбувається 
ніяких змін. Автор звертає увагу керівництва освіти 
саме на те, що на протязі останніх десятиліть, рівень 
викладання фізичного виховання так і залишився на 
початковому етапі. Далі Ф. Кашпарець, характеризує 
проблеми, які є актуальними і на сьогодні, а саме 
відсутність спортивних залів та спортмайданчиків, 
відсутність єдиної системи викладання та вимог 
щодо фізичного виховання. Він рекомендує швидше 
подолати такі явища, які існують на Закарпатті [6]. 

У зв’язку з цим, важливим є документ, який 
знаходиться в Державному архіві Закарпатської 
області у м. Берегові, а саме – ,,Розпорядження 
міністерства шкіл і народної просвіти, вт.10.06.1924 
р.”, в якому затверджені програмні основи системи 

тілесного (фізичного) виховання для народних  і 
горожанських  шкіл [4].

Так у загальних зауваженнях зазначено: 1. 
Організоване проведення фізичного виховання 
шкільної молоді потребує, насамперед, фахових 
вчителів та необхідного інвентаря. Для рішення 
існуючих проблем починають працювати учительські 
інститути та систематично проводяться курси з 
фахівцями фізичного виховання. У цьому ж документі 
є посилання на подібні розпорядження, які датовані 
13.10.1922 р., що говорить про роботу освітніх 
організацій Закарпаття над проблемними питаннями 
у галузі фізичного виховання ще у більш ранній час. 
2. Основні фізичні вправи, які використовувалися у 
шкільних програмах Чехословаччини та Закарпаття 
були розроблені відомим фахівцем М. Тиршем [4].

У середині ХІХ ст.. в Чехії під керівництвом 
професора Пражського університету М. Тирша 
було засновано спортивне товариство ,,Сокіл”, яке 
користувалося розробленою ним системою, та в 
наступні роки стала підґрунтям чеської гімнастичної 
школи, основу котрої складали вправи на снарядах, 
вправи з предметами, вільні вправи та піраміди. 
При виконанні цих вправ більше уваги приділяли 
естетичній формі, красі та гармонії рухів, логічній 
завершеності гімнастичних комбінацій. Сокільска 
система, завершила формування основних елементів 
спортивної гімнастики, що стало поштовхом для її 
розповсюдження у інші країни [13].

Аналізуючи архівну документацію ми знаходимо, 
що фізичні вправи вже того часу поділялися в залеж-
ності від віку та статі учнів:

учні обох статей 1-3 класів (нижчий ступінь);• 
учні обох статей 4-5 класів(середній ступінь);• 
учні (хлопці) 6-9 року навчання (вищий ступінь);• 
учні (дівчата) 6-9 року навчання (вищий ступінь);• 

Наступний пункт програми на який слід звернути 
увагу — учбові основи:

Гімнастика та ігри: метою цих занять, як підкрес-1. 
люється у цій навчальній розробці, яка була видана 
майже сто років тому, є питання актуальні і сьогод-
ні, а саме – всебічний та гармонійний розвиток і 
укріплення тіла, звикання до гарної осанки та ру-
хам тіла, укріплення здоров’я. Розвиток сили, впев-
неності, вихованості, мужності, дисципліни, друж-
ності і витривалості. 
Прогулянки (подорожі): мета – тривала ходьба, 2. 
вправи з думками про природу, вправи, які розви-
вають спостережливість, оцінку та розумовий роз-
виток, пізнання краси, виховання любові до батьків-
щини.

У 2009-2010 навчальному році в загальноосвіт-
ні  навчальні заклади України впроваджена нова на-
вчальна програма з фізичного виховання  (авт. Т. Ю. 
Круцевич та інш.). Вона спрямована на реалізацію 
принципу варіативності в навчальному процесі. Упер-
ше, враховуючи досвід провідних Європейських країн 
у галузі фізичного виховання, реально передбачається 
планування змісту навчального матеріалу відповідно 
до віково – статевих особливостей учнів та їх інтер-
есів. 
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Як бачимо питання, які містилися у програмі з фі-
зичного виховання у 1924–1925 навчальному році за-
лишилися актуальними і в 2009 році.

У своїх річних звітах керівництво міністерства 
шкіл і народної освіти в м. Братіслава та м. Ужго-
род вимагало від місцевих чиновників більш чіткої 
характеристики щодо висвітлення стану викладання 
фізичного виховання, та динаміки змін (позитивна 
чи негативна), яка відбувалася протягом 1924 – 1925, 
1925 – 1926, 1926 - 1927 навчальних років у Східній 
Словаччині та Закарпатті [4].

Програмний матеріал з розвитку фізичних якостей 
розподілявся окремо для кожного з 9 навчальних кла-
сів. Так, для прикладу, в перший навчальний рік учням 
пропонувалися наступні фізичні вправи: стройові, 
вільні, виси та упори, вправи у рівновазі, метання, біг, 
ігри, заспокійливі вправи та прогулянки. В подальшо-
му вправи змінювали, ускладнювали та ущільнювали, 
збільшували терміни виконання та кількісне наванта-
ження [5]. 

Висновки.
1.Аналізуючи архівні матеріали ми приходимо до 

висновку, що вже наприкінці ХІХ століття (1881-1882 
навчальний рік) в загальноосвітніх закладах Закарпат-
тя (Мукачівська угорська королівська державна гімна-
зія) фізичне виховання, як окремий предмет, містився 
в навчальних планах.

2. Організованого та системного характеру фізич-
не виховання на Закарпатті набуло на початку ХХ сто-
ліття ( час входження Закарпаття до Чехословаччини 
1918 -1939 р.р.).

3. Основою для систематичних та організованих 
занять з фізичного виховання в загальноосвітніх за-
кладах Закарпаття стала ,,Сокільска система”, яка 
була розроблена професором Пражського університе-
ту Мирославом Тиршем.

4. Аналізуючи впровадження та зміст шкільних 
програм із фізичної культури на Закарпатті ми при-
ходимо до висновку, що питання, які були актуаль-
ними на початку ХХ ст., залишилися актуальними і 
на початку ХХІ ст., а саме питання, пов’язані з ціле-
спрямованістю, систематичністю, реальністю планів, 

конкретністю та варіативністю, науковістю програм, 
організацією місць проведення занять, відсутністю 
належного інвентаря, достатню кількістю кваліфіко-
ваних кадрів та інше. Саме рішення викладених про-
блем в плануванні є необхідною передумовою успіш-
ного і ефективного навчального процесу. 

Перспективи подальших досліджень полягають 
у вивченні розвитку, переваг та недоліків в розробці 
шкільних програм за часи перебування Закарпаття у 
складі Угорщини (1939-1944 р.р.), Радянської України 
(1944-1991р.р.) та незалежної України (з 1991 року).
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Удосконалення процесу оздоровчого плавання 
студентів в технічних вузах 

Хіміч І.Ю.
Національний технічний університет України «КПІ»

Анотації:
Представлено результати зміни 
фізичного розвитку і фізичної під-
готовленості студентів 18-25 років 
під впливом оздоровчого плаван-
ня. Показано можливість викорис-
тання плавання на рівні порогу 
анаеробного обміну для корекції 
функціонального стану, аеробних 
можливостей і витривалості сту-
дентів. Приведені рекомендації 
оздоровчої спрямованості. Реко-
мендовано плавання з частотою 
серцевих скорочень 140-150 уд/
хв. Збільшення інтенсивності 
плавання до рівня 160-175 уд/хв 
ефективно лише для спортсменів 
з високим рівнем витривалості та 
аеробних можливостей.

Химич И.Ю. Совершенствование про-
цесса оздоровительного плавания сту-
дентов технических вузов. Представлены 
результаты изменения физического разви-
тия и физической подготовленности сту-
дентов 18-25 лет под влиянием оздорови-
тельного плавания. Показана возможность 
использования плавания на уровне порога 
анаэробного обмена для коррекции функ-
ционального состояния, аэробных возмож-
ностей и выносливости студентов. При-
ведены рекомендации оздоровительной 
направленности. Рекомендовано плавание 
с частотой сердечных сокращений 140-150 
уд/мин. Увеличение интенсивности плава-
ния до уровня 160-175 уд/мин эффективно 
лишь для спортсменов с высоким уровнем 
выносливости и аэробных возможностей.

Khimich I.J. Improvement of process 
of improving swimming of students of 
technical colleges. The results of change 
of physical development and physical pre-
paredness of students are presented 18-25 
years under influence of the health swim-
ming. Possibility of the use of swimming at 
the level of threshold of anaerobic exchange 
is rotined for the correction of the functional 
state, aerobic possibilities and endurance 
of students. Recommendations a health 
orientation are resulted. Swimming is rec-
ommended with frequency of heart-throbs 
140-150 shots in a minute. Increase of in-
tensity of swimming to the level 160-175 
shots in a minute effectively only for sports-
men with the high level of endurance and 
aerobic possibilities.

Ключові слова:
оздоровчий, плавання, аеробний, 
витривалість, методика, час-
тота серцевих скорочень.

оздоровительный, плавание, аэробный, 
выносливость, методика, частота сер-
дечных сокращений.

health-improvement, swimming, aerobic, 
endurance, method, frequency of heart-
throbs.

 
Вступ.1

Відношення студентів до фізичної культури і 
спорту - одна з актуальних соціально-педагогічних 
проблем. Численні дані науки і практики свідчать про 
те, що фізкультурно-спортивна діяльність ще не стала 
для студентів насущною потребою, не перетворилася 
на суцільний інтерес [1].

Виявлена негативна дія на організм студентів 
тривалого перебування в характерній для осіб 
розумової праці «сидячій» позі [2]. Зменшується об’єм 
циркулюючої крові, що погіршує кровопостачання 
ряду органів, зокрема мозку, що забезпечує 
протікання психічних процесів, зокрема - сприйняття, 
увагу, пам’ять, мислення. Подолати несприятливі 
зрушення, викликані розумовою діяльністю учнів, 
можна виключно за допомогою раціональної системи 
рухового режиму.

Тому зростає потреба залучення великої кількості 
студентів до регулярних занять фізичною культурою і 
спортом для зміцнення здоров’я і профілактики різних 
захворювань [3].

Загальновідомо, що регулярні заняття фізичною 
культурою і спортом є одним з основних засобів 
збереження здоров’я і профілактики багатьох 
захворювань [2]. Стан здоров’я впливає на всі 
сфери життя людини. Здоров’я і навчання студентів 
взаємозв’язані і взаємообумовлені. 

Серед різноманітних форм рухової активності 
великою популярністю користується оздоровче 
плавання [4,5]. Це обумовлено характерним тільки 
для плавання позитивним впливом на організм 
людини. До їх числа можна віднести: виконання 
рухів в горизонтальному положенні, що приводить до 
розвантаження хребта і полегшеної роботи серцево-
судинної системи; позитивний вплив на серцево-
судинну, рухову і нервову системи.

Окрім цього потрібно звернути увагу на розвиток 
© Хіміч І.Ю., 2010

витривалості та аеробних можливостей у студентів під 
час оздоровчого плавання. на рівні порогу анаеробного 
обміну (ПАНО). Поріг анаеробного обміну є тією 
межею енергозабезпечення, коли кількість спожитого  
організмом кисню стає недостатнім для забезпечення 
виконання роботи і він вимушений переходити на 
малопродуктивне анаеробне енергозабезпечення, 
що позначається різким підвищенням легеневої 
вентиляції, частоти серцевих скорочень, а також 
кількості лактату крові з 2-4 мМоль до 8 і більше 
одиниць [6].

Згідно літературних джерел [7,8], ПАНО, 
що визначається за рівнем ЧСС, не є постійною 
величиною, він коливається відповідно до рівня 
тренованості: 130-140 уд/хв у слабко підготовлених 
людей різного віку, 140-150 уд/хв - у молодих, фізично 
добре розвинутих і 160-175 уд/хв - у спортсменів 
високого класу, які займаються плаванням на середні 
та довгі дистанції. 

Актуальність справжньої теми обумовлена 
рішенням збереження і зміцнення здоров’я студентів 
за допомогою регулярних занять з плавання.

Робота виконана за планом наукових досліджень 
Національного технічного університету України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - визначення змін фізичного 

розвитку і фізичної підготовленості студентів під час 
оздоровчого плавання на рівня ПАНО.

Результати дослідження.
Для формування контрольної і експериментальної 

груп ми попередньо провели тестування студентів 
І-го курсу НТУУ «КПІ» (250 чоловік) на витривалість 
у 12-хвилинному плаванні з завданням підтримувати 
частоту серцевих скорочень на рівні 140-150 уд/хв. 
(табл.1). 

Під час плавання ми реєстрували пульс за 6 с у 
кожного студента після 2, 4, 8, 10- го та останнього по-
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вороту (довжина басейну становить 25 метрів). Якщо 
ЧСС була вище 15 ударів, ми надавали команду темп 
плавання студентам зменшувати, якщо менш 14 уда-
рів - відповідно підвищувати. Після фінішу у кожного 
студента ми реєстрували кількість подоланих метрів і 
частоту серцевих скорочень під час плавання. За рів-
нем ЧСС студентів можна поділити на чотири умовні 
групи (табл. 2,3). Перша група мала ЧСС під час пла-
вання 140-150 уд/хв, друга група - незначна, викорис-
товувала плавання з ЧСС 110-140 уд/хв, третя група 
мала ЧСС 150-170 уд/хв і до четвертої групи ми від-
несли студентів, ЧСС яких досягала значень 170-210 
уд/хв, причому легенева вентиляція, яку ми визначали 
у цих студентів не відзначалася різким збільшенням, 
як це повинно відбуватися при перевищенні рівня 
порогу анаеробного обміну [10,11]. За самопочуттям 
ці студенти також визначали свій темп плавання як 
мало інтенсивний або середній, тобто збільшена час-
тота серцевих скорочень притаманна цим студентам, 
що ми зафіксували і під час реєстрації пульсу спо-
кою - він знаходився на рівні 80-90 і навіть 100 уд/хв 
у більшості тих студентів, які не змогли знизити свій 
рівень ЧСС під час плавання до заданого - 140-150 уд/
хв. Таким чином, не зважаючи на те, що рівень ЧСС 
студентів третьої і четвертої груп перевищував визна-
чений у літературі поріг 140-150 уд/хв, ми не можемо, 
виходячи з показників їх вентиляції та самовідчуття 
інтенсивності плавання, стверджувати, що ці студен-
ти перевищили поріг анаеробного обміну. Все ж, зва-
жаючи на підвищену частоту серцевих скорочень як у 

спокої, так і під час плавання, цю категорію студентів 
ми виділили в окрему групу для проведення додатко-
вого поглибленого обстеження функціонального ста-
ну серцево-судинної системи і подальшого проведен-
ня з ними окремих занять.

Зі студентів, які зуміли підтримувати свій темп 
плавання з рівнем ЧСС, яка не перевищувала 140-150 
уд/хв ми сформували дві групи - контрольну (48 осо-
би) і експериментальну (48 особи). Студенти як контр-
ольної так і експериментальної груп впродовж трьох 
місяців тренувалися двічі на тиждень. Для підвищен-
ня витривалості та аеробних можливостей студентів 
цих груп ми використовували тренувальне плавання 
з середньою інтенсивністю, але якщо студенти екс-
периментальної групи використовували плавання з 
заданою ЧСС - 140-150 уд/хв за рахунок постійної 
корекції швидкості, то студенти контрольної групи 
інтенсивність плавання визначали самостійно без ко-
рекції швидкості за рівнем ЧСС, хоча і з контролем 
пульсу.

Тестування обох груп після тримісячного трену-
вання показало більш значний приріст витривалості 
і аеробних можливостей студентів експериментальної 
групи, так, результат 12-хвилинного плавання у них 
склав 700 м проти 600 м студентів контрольної групи, 
тоді як вихідні значення тестів до початку тренувань 
були майже однакові: 525 м і 525,5 м відповідно. При 
цьому приріст життєвої ємності легень з 3125 ± 109 мл 
до 3412 ± 117 мл у студентів експериментальної групи 
був майже таким же як і у студентів контрольної гру-

Таблиця 1
Дванадцятихвлинний тест плавання (Купер, 1989) [9]

Ступінь фізичної 
підготовленості

Дуже по-
гано Погано Задовільно Добре Відмінно

Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж

Дистанція, 
подолана за 
12 хв, м

Вік, 
років

13-19 >450 >350 450-550 350-450 550-650450-550650-725550-650 <725 <650

20-29 >350 >275 350-450 275-350 450-550350-450550-650450-550 <650 <550

Таблиця 2
Показники ЧСС під час 12-хвилинного плавання у чоловіків. (n = 210)

Умовні групи ЧСС спокою Подолана відстань ЧСС під час плаван-
ня

Швидкість 
плавання

n уд/хв м уд/хв м/с
1 група (n = 96) 72,4 ± 11,5 525 ± 52 146,99 ± 20,34 0,73 ± 0,07
2 група (n = 4) 61,2 ± 9,8 530± 42 125,00 ± 35,14 0,74 ± 0,05
3 група (n = 93) 87,8 ± 15,4 520 ± 35 163,17 ± 31,18 0,72 ± 0,05
4 група (n = 17) 90,1 ± 18,9 550 ± 80 184,21± 37,53 0,76 ± 0,12

Таблиця 3
Показники ЧСС під час 12-хвилинного плавання у жінок (n = 40)

Умовні групи ЧСС спокою Подолана відстань ЧСС під час бігу Швидкість бігу
n уд/хв м уд/хв м/с

1 група (n = 15) 71,697 ± 9,25 420± 52 149,44 ± 5,25 0,58 ± 0,08
2 група (n = 4) 66,2 ± 12,6 430 ± 42 126,14 0,6 ± 0,06
3 група (n = 16) 85,7 ± 10,4 415 ± 35 163,89 ± 23,76 0,58 ± 0,05
4 група (n = 5) 92,4 ± 11,9 450 ±80 180,00 ± 25,00 0,63 ± 0,11
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пи: З 3097 ± 114 мл до 3408 ± 135 мл відповідно.
Більш значний приріст витривалості та аеробних 

можливостей у студентів експериментальної групи 
можна пояснити тим, що вони під час тренування ви-
користовували плавання виключно на рівні порогу 
анаеробного обміну, тобто енергозабезпечення робо-
ти було аеробним, а аеробний та анаеробний режими 
енергозабезпечення знаходяться в такій залежності, 
при якій активізація одного з них призводить до галь-
мування іншого. Гліколіз пригнічує процес утилізації 
вільних жирних кислот, який є домінуючим шляхом 
аеробного ресинтезу АТФ, що вочевидь мало місце 
при тренуванні контрольної групи, де частина студен-
тів постійно перевищувала поріг анаеробного обміну і 
тим самим використовувала гліколіз, тобто анаеробне 
лактатне енергозабезпечення, а інша частина студен-
тів контрольної групи не доводила свій темп плавання 
до порогу анаеробного обміну.

Таким чином, виконання навантаження з інтен-
сивністю, що перевищує анаеробний поріг, що мало 
місце у студентів контрольної групи, менш ефективно 
сприяє зросту аеробних можливостей і може навіть 
знизити рівень ПАНО. Необґрунтовано тривала робо-
та з інтенсивністю, що перевищує ПАНО, призводить 
до надлишкового закислення організму, що негативно 
відображується на процесах окислювального ресин-
тезу АТФ в мітохондріях [8].

Та ж частина студентів контрольної групи, яка 
працювала з ЧСС на рівні 110-140 уд/хв хоча і вико-
ристовувала аеробний режим енергозабезпечення, але 
він був на підпороговому рівні, який сприяє підтримці 
аеробних можливостей та функціонального стану сту-
дентів, але до значного зросту не призводить.

Висновки:
Найбільш ефективним для підвищення витрива-

лості та аеробних можливостей студентів основної 
групи на заняттях з фізичного виховання з оздо-
ровчою спрямованістю є плавання на рівні порогу 
анаеробного обміну (ПАНО), тобто плавання з ЧСС 
140-150 уд/хв.

Зменшення інтенсивності оздоровчого плавання 
студентів основної групи до 110-140 уд/хв є небажа-
ним, так як зріст витривалості та аеробних можли-
востей на цьому рівні є незначним, цей режим можна 
використовувати для дуже слабких студентів та для 
підтримки і збереження належного рівня функціо-
нального стану.

Збільшення інтенсивності плавання до рівня 
160-175 уд/хв ефективно лише для спортсменів з ви-
соким рівнем ПАНО, витривалості та аеробних мож-
ливостей.

Виявлено значну кількість студентів, які мають 
підвищену частоту серцевих скорочень як у спокої 
(80-100 уд/хв), так і під час плавання середньої ін-
тенсивності (160-185 уд/хв), що потребує додатково-
го поглибленого обстеження стану серцево-судинної 
системи цих студентів і, відповідно, спеціальної про-
грами занять.

Тематикою наступного дослідження буде розробка 
та вивчення програм проведення занять зі студента-
ми з незадовільним функціональним станом серцево-
судинної системи.
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Швидкість виконання технічних прийомів з м’ячем гравцями у 
міні-футбол команд майстрів та студентських команд

Чорнобай І.М., Кузь Т.В.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Проаналізовані питання мето-
дики тестування швидкості ви-
конання технічних прийомів з 
м’ячем. Представлено вдоско-
налену методику контролю за 
розвитком швидкості виконан-
ня технічних прийомів з м’ячем 
гравцями. Для контролю за роз-
витком швидкості гравців у фут-
бол і міні-футбол пропонуються 
вправи. Визначені показники 
швидкості виконання технічних 
прийомів з м’ячем гравцями ко-
манд майстрів та студентських 
команд. Показано можливості 
застосування підходів до вдо-
сконалення техніки гри спортс-
менів.

Чорнобай И.Н., Кузь Т.В. Скорость вы-
полнения технических приемов с мя-
чом игроками в мини-футбол команд 
мастеров и студенческих команд. 
Проанализированы вопросы методики те-
стирования скорости выполнения техни-
ческих приемов с мячом. Представлена 
усовершенствованная методика контроля 
за развитием скорости выполнения тех-
нических приемов с мячом игроками. Для 
контроля за развитием скорости игроков 
в футбол и мини-футбол предлагаются 
упражнения. Определены показатели 
скорости выполнения технических прие-
мов с мячом игроками команд мастеров и 
студенческих команд. Показана возмож-
ности применения подходов к усовершен-
ствованию техники игры спортсменов.

Chornobay I. М., Kuz’ T. W. Speed of imple-
mentation of technical receptions with ball 
by players in mini football of commands of 
masters and student commands. The ques-
tions of method of testing of speed of imple-
mentation of technical receptions are analysed 
with a ball. The improved method of control 
after development of speed of implementation 
of technical receptions is presented with a ball 
by players. For control after development of 
speed of players exercises are offered in foot-
ball and mini football. The indexes of speed 
of implementation of technical receptions are 
certain with a ball by the players of commands 
of masters and student commands. Rotined 
possibility of application of going near the 
improvement of technique of game of sports-
men.

Ключові слова:
швидкість, техніка, прийоми,  
з м’ячем, гравці, міні-футбол, 
тестування, контрольні впра-
ви.

скорость, техника, приемы, с мячом, 
игроки, мини-футбол, тестирование, 
контрольные упражнения.

speed, technique, receptions,  with a 
ball, players, mini football, testing, control 
exercises.

Вступ. 1

Міні-футбол – молодий вид спорту, який набув ве-
ликої популярності в Україні, цілому світі за останні 
20-ть років. 

У навчально-методичному забезпеченні з теорії і 
методики розвитку рухових якостей (Линець М. М., 
1997), підготовки футболістів (Авраменко В.Г., Боба-
рико О.Е., Гончаренко В.І., Джус О.М., Дуніхін П.М., 
Фалес Й.Г., 2003,  Соломонко В.В., Лисенчук Г.А., Со-
ломонко О.В., 2005, 1997 та ін.) розглядаються питан-
ня розвитку швидкісних якостей (швидкості  реакцій; 
швидкості виконання поодиноких рухів; частоти (тем-
пу) рухів; швидкого початку рухів. Ряд авторів звертає 
особливу увагу на важливості розвитку швидкості ви-
конання технічних прийомів футболістами (Соломон-
ко В.В., Лисенчук Г.А., Соломонко О.В., 2005, 1997, 
Чорнобай І.М., 2007 та інші). 

Проведені наукові дослідження у міні-футболі з 
побудови навчально-тренувальних занять з враху-
ванням їх змісту і спрямованості (Соломонко В.В., 
Лисенчук Г.А., Соломонко О.В., 1995), рухової актив-
ності (Лисенчук Г.А., Костюк А.Н., 1994), розвитку 
рухових якостей (Лисенчук Г.А., Лисенчук С.Г., 1999), 
техніко-тактичної підготовки (Лисенчук Г.А., Рымко 
А.В., Лисенчук С.Г., 1998, Левчук В.Є, 2006); показ-
ників фізичної підготовленості футзалістів (Макси-
менко Г.І., 2007), тестування у міні-футболі (Фалес 
Й.Г., Левчук В.Є., 2005). 

Однак, як зазначає Лісенчук Г.А., 2007, Левчук 
В.Є., 2006 та інші досліджень з питань навчально-
тренувального, змагального процесу у міні-футболі 
проведено небагато. Практично відсутні наукові дан-
ні про швидкість виконання технічних прийомів з 
м’ячем гравцями у міні-футбол команд майстрів і сту-
дентських команд, їх порівняльні характеристики. У 
цьому й полягає актуальність нашого дослідження. 
© Чорнобай І.М. Кузь Т.В., 2010

Дослідження виконане згідно теми кафедри фут-
болу Львівського державного університету фізичної 
культури  „Оптимізація процесу підготовки футболіс-
тів з урахуванням особливостей змагальної діяльності 
у сучасному футболі” до Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту, 
Державного комітету молодіжної політики, спорту і 
туризму на  2006-2010 роки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: вдосконалення методики 

контролю за розвитком швидкості виконання техніч-
них прийомів з м’ячем гравцями у міні-футбол.

Об‘єкт дослідження: навчально-тренувальний 
процес гравців у міні-футбол команд майстрів та сту-
дентських команд. 

Предмет дослідження: показники швидкості ви-
конання технічних прийомів з м’ячем гравцями у 
міні-футбол команд майстрів та студентських команд.

Завдання дослідження.
1. Проаналізувати данні літературних джерел про 

методику контролю за швидкістю виконання техніч-
них прийомів з м’ячем гравцями у міні-футбол за до-
помогою тестових, контрольних вправ.

2. Провести констатуючий експеримент з визна-
ченням швидкості виконання технічних прийомів 
з м’ячем гравцями у міні-футбол команд майстрів 
та студентських команд за допомогою розроблених 
контрольних вправ.

Для вирішення поставлених завдань застосовува-
лися методи дослідження:

1. Аналіз науково-методичної, спеціальної літера-
тури.

2. Визначення швидкості виконання технічних 
прийомів з м’ячем за допомогою контрольних, тесто-
вих вправ.

3. Педагогічний констатуючий експеримент.
4. Методи математичної статистики.
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Результати дослідження.
Одним з головних критеріїв технічної оснащеності 

гравця є здатність діяти з м’ячем на найвищій швид-
кості [16, 17, 18]. Швидкість виконання технічного 
прийому у міні-футболі об’єктивно визначається за 
допомогою виконання тестів, контрольних вправ. Се-
ред вправ для контролю за розвитком швидкості грав-
ців у футбол і міні-футбол пропонуються вправи біг 
з м’ячем на 30 м; обведення 4-х стійок на віддалі 5 м 
одна від одної та ударом у ствір воріт [1, 2]. Для оцін-
ки техніки володіння м’ячем гравців у міні-футбол 
пропонується тест, у якому гравець зі старту долає 10 
м, підбирає м’яч, виконує ведення м’яча підошвою по 
прямій 10 м та обводить 3 стійки, які стоять на від-
стані 3 м одна від одної, залишає м’яч, робить ривок 
на 10 м і пробиває м’ячем, який стоїть на лінії за 6 м 
від воріт [15].

Для тестування рівня техніко-тактичної підготов-
леності гравців у міні-футбол запропоновано тести 
Оплавіна-Левчука. Гравець у міні-футбол біжить 10 м 
вздовж бічної лінії майданчика, підбирає м’яч, котить 
м’яч підошвою вперед, а сам оббігає стійку, потім на-
ступні, розставлені через 3 м одна від одної, за середи-
ною лінією майданчика виконує ведення між чотирма 
стійками, що стоять на середній лінії поля через 2 м. 
одна від одної, рухається в сторону воріт, б’є м’ячем у 
лавку і після відскоку м’яча пробиває по воротах з від-
стані 10 м. Зараховується спроба, якщо м’яч попадає у 
ствір обох воріт. Виконується 2 спроби з інтервалом у 
3 хвилини. Зараховується краща. Норматив виконання 
не вказаний [15].

А також, тест Улятовського - Левчука. Гравець у 
міні-футбол на максимальній швидкості виконує ве-
дення м’яча між чотирма стійками, розташованими 
на віддалі 3 м одна від одної, пробиває по воротах і 
біжить до фінішу. Зараховується спроба, якщо м’яч 
попадає у ствір обох воріт. Виконується 2 спроби з 

інтервалом у 3 хвилини. Зараховується краща. Норма-
тив виконання не вказаний [15].

У навчальній програмі „Футбол” для дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-
юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої 
спортивної майстерності авторів Авраменко В.Г., Бо-
барико О.Е., Гончаренка В.І., Соломонка В.В., Фалеса 
Й.Г. та інших авторів (2003 р.) серед тестових вправ 
запропоновані контрольні нормативи, за допомогою 
яких можна оцінити розвиток спеціальної швидкості 
– (ведення м’яча, обведення стояків та удар по воро-
тах) [1].

У посібнику з навчання футболу у школі серед 
контрольних нормативів пропонується: ведення на 30 
м з торканням м’яча не менше 3-х разів; удари у воро-
та у половину воріт з 11 метрів; жонглювання ногами, 
головою без повторення удару однією ногою чи час-
тиною тулуба [2]. 

Після змагальних навантажень і відновлень че-
рез 24, 48, 72 години для характеристики стану 
швидкісно-силових компонентів рухової функції най-
інформативнішими за даними Лисенчука Г.А., 2004,  
були результати тестувань футболістів за допомогою 
контрольних вправ у бігу на 20 м з ходу та висота 
вистрибування вгору поштовхом двома ногами [5]. 
Оцінка комплексних форм максимальної швидкості 
має проводитися у вправах такої тривалості, протя-
гом якої немає зниження працездатності, втоми, а це 
до 20 с у кваліфікованих спортсменів [4, 17, 18], а у 
підлітків, не кваліфікованих спортсменів цей час, оче-
видячки, ще менший - до 15 с. Швидкість виконання 
ударів по м’ячу і зупинок м’яча, очевидячки, можна 
визначити шляхом виконання ударів і зупинок м’яча 
за одиницю часу. Швидкість бігу на дистанції визна-
чається часом, за який долається певний відрізок дис-
танції, або кількістю одиниць відстані, що долається 
за одиницю часу.

Таблиця 1
Тестові вправи для контролю за розвитком швидкості виконання технічних прийомів з м’ячем у навчально-

методичних джерелах

№ п.п. Вправа Норматив виконання 
тесту Навчальні посібники

1. Оцінка техніки володіння м’ячем у міні-
футболі. 

Норматив часу виконання 
тестової вправи не вказа-
ний.

Фалес Й.Г., Левчук В.Є.. 
Тестування у футболі та 
міні-футболі: Метод.пос. 
2005.

2. Тест Оплавіна-Левчука. ___‘’___ ___‘’___
3. Тест Улятовського – Левчука. ___‘’___ ___‘’___

4. Тест для визначення технічної 
підготовленості гравців у міні-футболі. ___‘’___ ___‘’___

5. Біг 30  м з веденням м’яча 4,2 с – 5,2 с

Авраменко В.Г., Бобари-
ко О.Е., Гончаренко В.І., 
Навчальна програма для 
СДЮСШОР, ШВСМ, 
2003.

6.

Комбінований норматив. З центру поля об-
вести 4 стояки, розміщені на відстані 7  м, і 
влучити у ворота, виконавши удар до лінії 
штрафного майданчика (с).

8,0 с – 11,0 с. і влучити у 
ворота

Навчальна програма для 
студентів ЛДУФК
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Констатуючий експеримент полягав у реєстрації 
показників виконання контрольних вправ гравцями 
у міні-футбол групи студентів спеціалізації «футбол» 
Львівського державного університету фізичної культу-
ри (СТ) і гравцями команди з міні-футболу «Енергія» 
Львів (МФ) в основній частині тренувальних занять. 
Для проведення експерименту сформовано дві групи. 
Група СТ сформована з 25 студентів віком 18-20 років, 
які навчаються на другому курсі ЛДУФК за спеціалі-
зацією «футбол», мають 3-2 розряд з футболу. Група 
МФ складалася з гравців команди вищої ліги Украї-
ни з міні-футболу «Енергія» та «Енергія-2», Львів. 
Швидкість виконання технічних прийомів з м’ячем 
гравцями у міні-футбол визначалася за допомогою 
розроблених нами контрольних вправ. Виконувалися 
контрольні вправи (А) з виконанням технічних прийо-
мів з м’ячем та контрольні вправи (Б) – без виконання 
технічних прийомів з м’ячем. Також визначалася різ-
ниця між показниками часу виконання вправ А та Б у 
досліджуваних групах СТ та МФ. 

Контрольні вправи:  1А. Ведення м’яча, фінт із 
зупинкою м’яча підошвою стопи, зі зміною напрямку 
руху.Дистанція 3 х 10 м.  Виконується 2 спроби з ін-
тервалом у 3 хв.. Зараховується краща з них.

1Б. Човниковий біг 3х10 м. Виконується 2 спроби з 
інтервалом у 3 хв.. Зараховується краща з них. Різниця 
у часі виконання між 1А і 1Б дорівнює часу, затраче-
ному на виконання технічних прийомів: фінт „зупин-
ка м’яча стопою і ведення у тому самому напрямку” 
(тричі); зупинку м’яча підошвою з повертанням назад 
(двічі).  

2А. Фінт із «забиранням м’яча внутрішньою сто-
роною стопи під себе, назад за опорну ногу і в сто-
рону». Дистанція 6 х 5м. Виконується фінт, ведення 
м’яча і знову фінт. Виконується 2 спроби з інтервалом 
у 3 хв.. Зараховується краща з них.

2Б. Човниковий біг 6 х 5 м. Різниця у часі виконан-
ня між 1А і 1Б дорівнює часу, затраченому на вико-
нання технічних прийомів: фінт із «забиранням м’яча 
внутрішньою стороною стопи під себе, назад за опо-
рну ногу», ведення м’яча. Виконується 2 спроби з ін-
тервалом у 3 хв.. Зараховується краща з них. Різниця у 
часі виконання між 2А і 2Б дорівнює часу, затрачено-
му на виконання технічних прийомів з м’ячем: фінт із 
«забиранням м’яча внутрішньою стороною стопи під 
себе, назад за опорну ногу і в сторону».

3А. Обведення стояків, ведення м’яча зі зміною 
напрямку руху, фінти із подвійним занесенням ноги за 
м’яч. Дистанція 2 х 10 м х 20 м. Виконується 2 спроби 
з інтервалом у 3 хв.. Зараховується краща з них.

3Б. Біг зі зміною напрямку руху, оббіганням стоя-
ків 2 х 10м х 20м. Виконується 2 спроби з інтервалом 
у 3 хв.. Зараховується краща з них. Різниця у часі ви-
конання між 3А і 3Б дорівнює часу, затраченому на 
виконання технічних прийомів з м’ячем: обведення, 
ведення м’яча зі зміною напрямку руху, фінтів з по-
двійним занесенням ноги за м’яч.

4А. Обведення стояків, розміщених на різних від-
станях (1, 2, 8, 10 м) зі зміною напрямку руху  на 135°, 
90°, 45°, ударом по м’ячу. Обведення двох стояків на 
віддалі 2м зі зміною напрямку на 135°, двох на віддалі 

1м на 90°, ведення м’яча на 8  м, обведення стояка на 
90°, ведення на 10 м, обведення стояка на 135°, двох 
стояків через 1  м, на 45°, стояк на віддалі 2 м. на 90°, 
стояк на віддалі 2 м за яким удар по м’ячу у ствір  «во-
ріт», зі зміною напрямку на 90°. Загальна дистанція 
між стояками 30 м. Виконується 2 спроби з інтерва-
лом у 3 хв.. Зараховується краща з них.

4Б. Оббігання стояків на різних відстанях зі змі-
ною напрямку руху. Загальна дистанція між стояками 
30 м. Різниця у часі виконання між 4А і 4Б дорівнює 
часу, затраченому на виконання технічних прийомів з 
м’ячем: обведення стояків, розміщених на різних від-
станях (1, 2, 8, 10 м) зі зміною напрямку руху  на 135°, 
90°, 45°, ударом по м’ячу.

5А. Жонглювання ногами, головою, ногами, дола-
ючи дистанцію 3х10 м. Гравець, долаючи дистанцію 
10 м бігом, підбиває м’яч ногами, щоб він не впав на 
підлогу, вкінці ловить м’яч в руки, повертається на-
зад, долаючи повторно дистанцію 10 м бігом, підби-
ває м’яч головою, і втретє, долаючи дистанцію 10 м 
бігом, підбиває м’яч ногами. Виконується 2 спроби з 
інтервалом у 3 хв.. Зараховується краща з них.

5Б. Човниковий біг 3х10 м. Виконується 2 спроби 
з інтервалом у 3 хв.. Зараховується краща. Різниця у 
часі виконання між 5А і 5Б дорівнює часу, затраче-
ному на виконання технічних прийомів підбивання 
м’яча ногами і головою, долаючи дистанцію 3х10 м.

6А. Ведення м’яча на дистанції 30 м (роблячи не 
менше чотирьох дотиків до м’яча). Виконується 2 
спроби з інтервалом у 3 хв.. Зараховується краща.

6Б. Біг на 30 м. Виконується 2 спроби з інтервалом 
у 3 хв.. Зараховується краща. Різниця у часі виконання 
між 6А і 6Б дорівнює часу, затраченому на виконання 
ведення м’яча під час долання дистанції 30 м.

7. Обведення чотирьох стояків на відстані 7 м зі 
зміною напрямку руху, удар по м’ячу. Дистанція 30 м. 
Виконується 2 спроби з інтервалом у 3 хв.. Зарахову-
ється краща. Гравець, долаючи дистанцію 30 м, вико-
нує обведення двох стояків на відстані 7м, за другим 
стояком змінює напрямок руху на 90°, далі виконує 
обведення ще двох стояків на віддалі  7 м, і удар по 
м’ячу (на відстані 2 м за останнім стояком) у напрям-
ку руху. Виконується 2 спроби з інтервалом у 3 хв.. 
Зараховується краща спроба.

8. Удар-зупинка м’яча. Гравець з відстані 5 м ви-
конує удари по м’ячу у стінку та зупинки м’яча після 
відскоку від стіни за 15 с., у коридорі шириною 3 м. 
Підраховується кількість разів виконання вправи.  Ви-
конується 2 спроби з інтервалом у 3 хв.. Зараховується 
краща. 

Здійснені математичні обчислення з метою вста-
новлення достовірності одержаних результатів експе-
рименту за методикою Ойвіна [46]. Отримані резуль-
тати відображені у таблицях 2, 3.

Висновки. 
1. У навчально-методичному забезпеченні роз-

глядаються методичні питання розвитку швидкісних 
якостей гравців у міні-футбол, але, на нашу думку, 
недостатньо розкрито методику виховання швидкості 
виконання технічних прийомів з м’ячем. Для оцінки 
розвитку швидкості виконання технічних прийомів з 
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м’ячем гравцями у міні-футбол не розроблено відпо-
відних тестових вправ на швидкість виконання веден-
ня м’яча різними способами, ударів по м’ячу, зупинок 
м’яча, обманних рухів, які варто застосовувати для 
керування розвитком швидкості виконання техніко-
тактичних дій. У посібнику Фалес Й.Г., Левчук В.Є., 
2005 [15] у тестових вправах не вказано нормативів 
часу виконання вправ. 

2. Результати констатуючого експерименту з ви-

значенням швидкості виконання технічних прийомів 
з м’ячем у групах МФ і СТ показали, що гравці групи 
МФ швидше, ніж студенти групи СТ виконали контр-
ольні вправи з м’ячем  і без м’яча. Зокрема, вправу 1А 
в середньому на  0,38 с; вправу 2А - на 1,29 с; вправу 
3А – на 1,28 с;  вправу 4А – на 1,20 с;  вправу 5А на 
1,43 с; вправу 6А – на 0,39 с;    вправу № 7 – на 0,87 
с; вправу 1Б на 0,5 с; вправу 2Б – на  0,63 с; вправу 4Б 
– на 0,14 с;  вправу 5Б – на 0,5 с; вправу 6Б – на 0,24 

Таблиця 2.
Порівняння середніх показників виконання контрольних вправ у групах МФ і СТ

№ п.п. Вправа, виконавці М m t P
1. 1А МФ 9,75 0,85 -0,364312 >0,052. 1А СТ 10,13 0,57
3. 1Б МФ 7,07 0,24 -0,867503 >0,054. 1Б СТ 7,57 0,53
5. 2А МФ 11,39 0,71 -1,21892 >0,056. 2А СТ 12,68 0,78
7. 2Б МФ 8,42 0,51 -0,84443 >0,058. 2Б СТ 9,05 0,54
9. 3А МФ 22,52 0,64 -0,904378 >0,0510. 3А СТ 23,80 1,25
11. 3Б МФ 15,67 1,09 0,284237 >0,0512. 3Б СТ 15,30 0,69
13. 4А МФ 18,41 0,76 -0,802118 >0,0514. 4А СТ 19,61 1,30
15. 4Б МФ 12,18 0,62 -0,152192 >0,0516. 4Б СТ 12,32 0,65
17. 5А МФ 11,94 6,24 -0,225953 >0,0518. 5А СТ 13,37 1,05
19. 5Б МФ 7,07 0,01 -0,951135 >0,0520. 5Б СТ 7,57 0,53
21. 6А МФ 4,47 0,16 -1,314919 >0,0522. 6А СТ 4,86 0,25
23. 6Б МФ 4,18 0,16 -1,062835 >0,0524. 6Б СТ 4,42 0,16
25. 7 МФ 9,43 1,13 0,590832 >0,0526. 7 СТ 8,65 0,66
27. 8 МФ 7,88 0,86 0,510527 >0,0528. 8 СТ 7,32 0,68

Таблиця 3.
Порівняння різниці швидкості виконання технічних прийомів з м’ячем між показниками у контрольних впра-

вах  (А – Б) у групах МФ і СТ

№ п.п.  (А – Б) М m t P
1. 1А-1Б МФ 2,68 1,12 0,080948 >0,052. 1А-1Б СТ 2,55 1,10
3. 2А-2Б МФ 2,97 1,19 -0,371448 >0,054. 2А-2Б СТ 3,64 1,32
5. 3А-3Б МФ 6,85 1,82 -0,60627 >0,056. 3А-3Б СТ 8,49 2,01
7. 4А-4Б МФ 6,23 1,74 -0,414446 >0,058. 4А-4Б СТ 7,30 1,90
9. 5А-5Б МФ 4,87 1,55 3,206763 <0,0510. 5А-5Б СТ 5,80 1,68
11. 6А-6Б МФ 0,29 0,37 0,947543 >0,0512. 6А-6Б СТ 0,44 0,46
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с ніж у групі СТ. У вправі № 8 гравці МФ виконали 
за 15 с в середньому на 0,56 ударів і зупинок м’яча 
підошвою більше, ніж у групі СТ. Контрольну вправу 
3Б у групі МФ виконали в середньому на  0,37 с по-
вільніше, ніж у групі СТ.

У групі МФ контрольні вправи з технічними при-
йомами з м’ячем (А) і без м’яча (Б) виконувалися в 
середньому швидше, ніж у групі СТ (за виключенням 
вправи 3Б), проте, подальші математичні обчислення 
не виявили достовірної різниці між цими показника-
ми, P>0,05. 

3. Гравці у міні-футбол у групі МФ, у більшості 
вправ затрачали менше часу на виконання технічних 
прийомів з м’ячем, ніж у групі СТ (за виключенням 
ведення м’яча на дистанції 30 м (1А-1Б). Не зважа-
ючи на те, що у групі МФ технічні прийоми з м’ячем 
виконувалися в середньому швидше, ніж у групі СТ, 
математичні обчислення не виявили достовірної різ-
ниці між більшістю показників виконання технічних 
прийомів з м’ячем у групах МФ і СТ (P<0,05), за ви-
ключенням жонглювання ногами, головою, ногами, 
долаючи дистанцію 3х10 м.  

Встановлено достовірність різниці показників між 
групами МФ і СТ при виконанні технічних прийомів з 
м’ячем: жонглювання ногами, головою, і ще раз нога-
ми, долаючи дистанцію 3х10 м (5А – 5Б),  t= 3,206763, 
P<0,05. Зазначена контрольна вправа є ефективною 
для визначення швидкості виконання технічних при-
йомів гравцями у міні-футболі.

З метою покращення контролю за розвитком швид-
кості виконання  технічних прийомів з м’ячем гравця-
ми у міні-футбол необхідне проведення  подальших 
досліджень, розробка кола тестових вправ на швид-
кість виконання різних технічних прийомів з м’ячем 
з нормативними вимогами для гравців у міні-футбол 
різних кваліфікації. 

Література:
Авраменко В.Г. Футбол. Навчальна програма для дитячо-1. 
юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких 
шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності 
/ В.Г. Авраменко, О.Е. Бобарико, В.І. Гончаренко та ін..- Київ: 
Республіканський науково-методичний кабінет Державного 
комітету України з питань фізичної культури і спорту, ЗАТ “Бро-
варська друкарня», 2003. – 105 с..
Віхров К.Л. Футбол у школі: Навчально-методичний 2. 
посібник / К.Л. Віхров. - К. : Комбі ЛТД, 2004. - 256 с. – ІSBN 
966-8214-06-4.
Левчук В. Є. Міні-футбол: вправи, ігри, стандарти: Методичний 3. 
посібник / В. Є. Левчук. - Л. : «Українські технології», 2006.- 116 
с. – ISBN 966-345-096-7.
Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей: На-4. 
вчальний посібник для фізкультурних вузів / М.М. Линець. - 
Львів: „Штабар”, 1997.- 207с. – ISBN 5-7620-14-9.

Лисенчук Г. А. Теоретико-методичні основи керування 5. 
підготовкою футболістів : Автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спор-
ту /Лисенчук Генадій Анатолійович; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту.- К. : - 2004.
Лисенчук Г.А. Особенности оборонительных действий в футза-6. 
ле. Методические рекомендации / Г.А. Лисенчук, С.Г. Лисенчук, 
В.Н. Дараган. - К: 2003.- 23 с.
Лисенчук Г.А. Повышение эффективности двигательной  дея-7. 
тельности футболистов в игре мини-футбол / Г.А. Лисенчук, 
А.Н. Костюк // Cборник материалов «Организация учебно-
тренировочного процесса спортсменов высокой квалифика-
ции». - К: УГУФВС, 1994.- С. 3-5.
Лисенчук Г.А. Стретчинг в мини-футболе. Методические ре-8. 
комендации, утвержденные Исполкомом Федерации мини-
футбола Украины 11 мая 1999 г, протокол № 87 / Г.А. Лисенчук, 
С.Г. Лисенчук. - Киев: 1999.- 30 с.
Лисенчук Г.А. Упражнения для технико-тактической подготов-9. 
ки в мини-футболе. Методические рекомендации, утвержден-
ные ученым советом УГУФВС 29.05.1998 / Г.А. Лисенчук, А.В. 
Рымко, С.Г. Лисенчук. - Киев: Украинский государственный 
университет физической культуры и спорта, 1998. - 28 с.
Максименко И. Г. Міні-футбол: дослідження показників струк-10. 
тури фізичної підготовленості 11-14-річних гравців / И. Г. Мак-
сименко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні пробле-
ми фізичного виховання і спорту: зб.наук.пр. за редакцією проф. 
Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007.- № 8.- С. 85-88.
Ойвин И.А. Статистическая обработка результатов эксперимен-11. 
тальных исследований / И.А. Ойвин // Патологическая физиоло-
гия и экспериментальная терапия.- 1960.- № 4.- С.76-85.
Соломонко В.В. Побудова навчально-тренувальних занять з 12. 
міні-футболу з урахуванням їхнього змісту і спрямованості / В.В. 
Соломонко, Г.А. Лисенчук, О.В. Соломонко. - К: Олімпійська 
література, 1995.- 37 с. 
Соломонко В.В. Футбол: Видання друге, виправлене і доповне-13. 
не. [підручник для студентів вищих учбових закладів фізичного 
виховання і спорту] / В.В. Соломонко, Г.А. Лисенчук, О.В. Со-
ломонко. - К.: Олімпійська література, 2005.- 295с. – ISBN 966- 
7133- 76- 1.
Соломонко В.В. Футбол : [підручник для студентів вищих уч-14. 
бових закладів фізичного виховання і спорту] / В.В. Соломонко, 
Г.А. Лисенчук, О.В. Соломонко. - К. : Олімпійська література, 
1997.- 286 с.
Фалес Й.Г. Тестування у футболі та міні-футболі: Метод.посіб. / 15. 
Й.Г. Фалес, В.Є. Левчук. - Львів: НВФ „Українські технології”, 
2005.- 112 с. – ISBN 966-345-053-3.
Федерация футбола Украины. Центр лицензирования. Техни-16. 
ческий комитет. Тенденции развития современного футбола 
[Методические материалы для тренеров профессиональных и 
детско-юношеских команд по футболу, проходящих обучение 
в центре лицензирования федерации футбола Украины (по ма-
териалам ФИФА, УЕФА, и ФФУ)]. – К: ЧП «АртИнформМен». 
- 2007. - С. 1-22.
Чорнобай І. М. Розвиток швидкісних якостей юних футболістів 17. 
[Навчально-методичні рекомендації] / Ігор Чорнобай. - 
Львів: НВФ „Українські технології”, 2007.- 60 с. – ІSBN 
978-966-345-113-8.
Чорнобай І. М. Теоретичні аспекти розвитку швидкості технічних 18. 
і тактичних дій, швидкості мислення юних футболістів / І. М. 
Чорнобай // Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання і спорту: зб.наук.пр. за редакцією 
проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2005.- №24. - 
С.110-116.

Надійшла до редакції 09.11.2009р. 
Чорнобай Ігор Миколайович 

Кузь Тарас Васильович
sport2005@bk.ru



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2010

139

Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості 
футболістів професійних команд різного рівня

Шаленко В.В., Перцухов А.А.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Приведені результати дослі-
дження фізичної підготовленості 
футболістів професійних команд 
різного рівня. В програму педаго-
гічного тестування рівня прояву 
фізичних якостей були включені 
контрольні вправи, рекомендо-
вані науково-методичним коміте-
том Федерації футболу України. 
У статті представлені показники 
фізичної підготовленості фут-
болістів різних ігрових амплуа 
команд вищої ліги чемпіонату 
України та  першої ліги першо-
сті України. Виявлені відмінності 
структури фізичної підготовле-
ності воротарів, захисників, пів-
захисників і нападників.

Шаленко В.В., Перцухов А.А. Сравни-
тельный анализ показателей физической 
подготовленности футболистов про-
фессиональных команд разного уровня. 
Приведены результаты исследования фи-
зической подготовленности футболистов 
профессиональных команд разного уровня. 
В программу педагогического тестирова-
ния уровня проявления физических качеств 
были включены контрольные упражнения, 
рекомендуемые научно-методическим коми-
тетом Федерации футбола Украины. В ста-
тье представлены показатели физической 
подготовленности футболистов разных игро-
вых амплуа команд высшей лиги чемпионата 
Украины и первой лиги первенства Украины. 
Выявлены различия структуры физической 
подготовленности вратарей, защитников, по-
лузащитников и нападающих.

Shalenko V.V., Pertsukhov A.A. Com-
parative analysis of indexes of physical 
preparedness of footballers of profes-
sional commands of different level. This 
paper deals with results of the research 
of physical preparedness of professional 
teams of footballers of different level. The 
pedagogical testing program of the physi-
cal skills level includes control exercised 
recommended by the scientific-methodical 
committee of Ukrainian Federation of Foot-
ball. The article presents indices of physi-
cal preparedness of footballers of different 
playing roles of the top league teams of 
Ukrainian championship and first league 
of Ukrainian team championship. Differ-
ences of physical preparedness structure 
of goalkeepers, defenders, halfbacks and 
forwards are revealed.

Ключові слова:
футболісти, ігрове амплуа, фі-
зична підготовленість, швид-
кість, швидкісно-силові якості, 
витривалість.

футболисты, игровое амплуа, физическая 
подготовленность, быстрота, скоростно-
силовые качества, выносливость.

footballers, playing role, physical prepared-
ness, quickness, speed-power qualities, 
endurance.

Вступ.1

Визначення рівня підготовленості пов'язане, з од-
ного боку, з необхідністю аналізу виконаної роботи за 
певний період тренування, і, з іншої – з метою ско-
ригувати тренувальний процес на подальших етапах 
підготовки футболістів.

Підготовленість футболістів характеризується 
певним рівнем рухових умінь і можливостей, який 
дозволяє їм ефективно брати участь в змагальній ді-
яльності.

Складовими підготовленості футболістів є: показ-
ники розвитку фізичних якостей, антропометричні 
дані, стан здоров'я, показники функціональної під-
готовленості, показники оволодіння спеціальними 
руховими уміннями і навиками (технічна підготовле-
ність) [6].

Особливостями сучасного футболу є висока на-
пруга ігрових дій, яка потребує від спортсмена мак-
симальних м’язових зусиль і уміння проявляти їх в 
обстановці, що швидко змінюється [4], значний обсяг 
рухових переміщень [3, 5, 8], зростаюча інтенсивність 
гри і атлетична боротьба по всьому полю [3], нерівно-
мірність фізичних навантажень та аритмічність чергу-
вання роботи і відпочинку. Ці особливості є наслідком 
не тільки раціоналізації техніки і тактики, але, перш 
за все більш високого рівня фізичної працездатності 
футболістів [11, 12, 14].

Компонентами фізичної підготовленості футбо-
лістів є: стартова і дистанційна швидкість, загальна 
і швидкісна витривалість, сила і швидкісно-силові 
якості, а також спритність в рухах і рухливість сугло-
бів. Виходячи з цього, інтегральний рівень фізичної 
підготовленості футболістів складається з показників 
швидкісних можливостей, швидкісної витривалос-
ті, загальної витривалості, сили, швидкісно-силових 
якостей, гнучкості і спритності.
© Шаленко В.В., Перцухов А.А., 2010

Встановлено [1, 3, 9], що методологічну основу 
комплексного контролю складають:

- правильний вибір тестів, тобто відповідність їх 
критеріям надійності, об'єктивності і інформативнос-
ті;

- визначення оптимального об'єму показників для 
оцінки функціонального стану і рівня підготовленості 
спортсменів, стандартизація умов отримання інфор-
мації;

- відповідність методів контролю завданням тесту-
вання.

Аналіз основних напрямків дослідницької діяль-
ності у футболі свідчить, що на сучасному етапі його 
розвитку однією з найважливіших проблем підготовки 
спортсменів є організація контролю рівня їх фізичної 
підготовленості [10]. Для оцінки фізичної підготовле-
ності футболістів, фахівцями футболу розроблені різ-
ні тестуючі вправи, що дозволяють ефективно контр-
олювати учбово-тренувальний процес [3, 6, 7].

Проблеми управління фізичною підготовленіс-
тю футболістів розглядалися у роботах М.О.Годіка, 
2006; Г.А.Лисенчука, 2003; В.М.Шамардина, 2002; 
В.М.Кострикіна, 2007 та багатьох інших. Разом з тим 
залишаються недостатньо розробленими проблеми 
фізичної підготовленості футболістів професійних ко-
манд різного рівня.

Робота виконана згідно зведеного плану НДР у 
галузі ФКіС на 2006-2010 рр. 2.1.10.3 п «Оптиміза-
ція учбово-тренувального процесу футболістів різної 
кваліфікації».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: здійснити порівняльний аналіз по-

казників фізичної підготовленості футболістів різної 
кваліфікації.

Відповідно меті роботи, програма досліджень 
включала наступні методи, які використовуються в 
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спортивній науці:
1. Методи теоретичного аналізу і узагальнення 

науково-методичної літератури;
2. Педагогічне тестування;
3. Методи математичної обробки результатів.
Результати дослідження. 
Проведено дослідження фізичної підготовленості 

футболістів команд вищої ліги чемпіонату України 
та першої ліги першості України. Середні величини 
показників фізичної підготовленості футболістів 
вищої ліги різних ігрових амплуа представлено в 
таблиці 1. 

Виявлено, що величини деяких показників фі-
зичної підготовленості футболістів різної ігрової 
спеціалізації неоднакові.

Так, в даній групі футболістів за показниками 
швидкісних можливостей (біг 30 м, 15 м з місця, 15 
м з ходу) лідирують нападники і крайні півзахисни-
ки. Найменші показники швидкості відзначаються у 
воротарів.

Порівнюючи показники швидкісно-силових мож-
ливостей футболістів різних ігрових амплуа, було 
встановлено, що воротарі значно переважають гравців 
інших ігрових ліній за цими показниками. Найнижчі 
показники швидкісно-силових можливостей виявили-
ся у центральних півзахисників, крайніх півзахисни-
ків і нападників.

За показниками швидкісної спеціальної витри-
валості крайні захисники (59,67±0,50 с) і крайні пів-

захисники (60,05±0,11 с) перевершують футболістів 
інших амплуа. У воротарів показники швидкісної спе-
ціальної витривалості (60,94±0,13 с) опинилися ниж-
че в порівнянні з гравцями решти ігрових ліній.

У воротарів декілька нижче виявився і показник 
загальної витривалості, зареєстрований в тесті Ку-
пера, – 12-ти хвилинний біг (3245,00±18,93 м), щодо 
футболістів інших ігрових амплуа. Найвищі показни-
ки 12-ти хвилинного бігу зареєстровані у крайніх за-
хисників (3347,50±52,50) і центральних півзахисників 
(3300,00±22,58).

У таблиці 2 представлені середні величини по-
казників фізичної підготовленості футболістів ко-
манд першої ліги першості України.

З таблиці видно, що за показниками швидкісних 
можливостей серед футболістів першої ліги пере-
важають гравці лінії нападу, найменші показники 
швидкісних здібностей відзначаються у воротарів.

Разом з тим, порівняльний аналіз показників, що 
характеризують швидкісно-силові здібності футбо-
лістів виявив перевагу воротарів над гравцями ін-
ших амплуа. Найнижчі показники були зареєстро-
вані у крайніх захисників.

Проте, за показниками швидкісної спеціальної ви-
тривалості (човниковий біг 7 по 50 м) крайні захис-
ники (60,00±0,68 с) перевершують футболістів інших 
амплуа. У воротарів показники швидкісної спеціаль-
ної витривалості (61,37±0,17 с) опинилися нижче в 
порівнянні з гравцями решти ігрових ліній.

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості футболістів різних ігрових амплуа команд вищої ліги чемпіонату 

України (X ±m)

Показники Ігрове амплуа
ВР (n=3) ЦЗ (n=4) КЗ (n=2) ЦП (n=5) КП (n=6) Н (n=4)

Біг 30 м, с 4,12±0,014 4,07±0,011 4,03±0,005 4,05±0,007 4,02±0,01 4,02±0,003
15 м з місця, с 2,42±0,10 2,38±0,04 2,34±0,15 2,35±0,03 2,33±0,02 2,32±0,04
15 м з ходу, с 1,70±0,09 1,69±0,04 1,69±0,15 1,70±0,06 1,69±0,01 1,70±0,06

Стрибок з 
місця, м 2,86±0,06 2,76±0,06 2,74±0,02 2,68±0,03 2,69±0,02 2,69±0,01

П'ятикратний 
стрибок, м 14,49±0,03 14,13±0,23 13,91±0,13 13,78±0,04 13,89±0,07 13,82±0,10

Човниковий біг 
7 по 50 м, с 60,94±0,13 60,32±0,22 59,67±0,50 60,26±0,23 60,05±0,11 60,28±0,15

12-ти хв. біг, м 3245,00
±18,93

3262,50
±14,93

3347,50
±52,50

3300,00
±22,58

3292,50
±31,03

3252,50
±36,83

Таблиця 2
Показники фізичної підготовленості футболістів різних ігрових амплуа команд першої ліги першості 

України (X ±m)

Показники Ігрове амплуа
ВР (n=3) ЦЗ (n=3) КЗ (n=4) ЦП (n=3) КП (n=8) Н (n=4)

Біг 30 м, с 4,26±0,06 4,16±0,06 4,11±0,02 4,07±0,07 4,09±0,03 4,04±0,01
15 м з місця, с 2,45±0,08 2,41±0,02 2,39±0,02 2,37±0,03 2,39±0,03 2,33±0,05
15 м з ходу, с 1,81±0,04 1,75±0,08 1,72±0,04 1,70±0,05 1,70±0,03 1,71±0,04

Стрибок з 
місця, м 2,80±0,04 2,67±0,03 2,62±0,03 2,65±0,04 2,63±0,03 2,68±0,04

П'ятикратний 
стрибок, м 14,15±0,12 13,23±0,08 13,08±0,11 13,15±0,02 13,10±0,03 13,30±0,05

Човниковий біг 7 
по 50 м, с 61,37±0,17 60,80±0,75 60,00±0,68 60,52±0,57 60,54±0,69 60,65±0,29

12-ти хв. біг, м 3153,33
±20,28

3240,00
±14,53

3253,33
±22,73

3265,00
±31,80

3225,00
±24,44

3192,50
±29,55
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Порівнюючи результати 12-ти хвилинного бігу 
футболістів першої ліги різних амплуа, встановле-
но, що центральні півзахисники (3265,00±31,80 м) 
і крайні захисники (3253,33±22,73 м) переважають 
футболістів інших ігрових амплуа. Найменші ре-
зультати 12-хвилинного бігу виявлені у воротарів 
(3153,33±20,28 м).

Результати наших досліджень підтверджуються 
раніше проведеними дослідженнями, в яких наго-
лошуються істотні відмінності в структурі фізич-
ної підготовленості футболістів різної ігрової спе-
ціалізації.

Крім того, відмічені відмінності в рівні досліджу-
ваних параметрів у футболістів різних ігрових амплуа 
команд різної кваліфікації. Встановлено, що футбо-
лісти команд вищої ліги чемпіонату України різних 
ігрових амплуа за всіма показниками перевершують 
своїх колег першої ліги.

З таблиці 3 видно, що футболісти команд вищої 
ліги достовірно перевершують футболістів команд 
першої ліги за показниками бігу 30 м (t=2,33; p<0,05), 
п’ятикратного стрибка (t=5,11; p<0,001) і 12-ти хви-
линного бігу (t=3,70; p<0,05).

Таким чином, порівняльний аналіз фізичної під-
готовленості футболістів різної кваліфікації різних 
ігрових амплуа виявив, що висококваліфіковані фут-
болісти вищої ліги по багатьом показникам значно 
перевершують менш досвідчених футболістів профе-
сійних команд першої ліги.

Отримані нами дані багато в чому підтверджуються 
даними інших авторів, які стверджують, що величина 
фізичної працездатності футболістів з віком збільшу-
ється і досягає найбільших значень до 20-22 років.

Висновки.
1. Результати наших досліджень свідчать про те, 

в структурі фізичної підготовленості футболістів 
різної ігрової спеціалізації відзначаються істотні 
відмінності. Таке положення може пояснюватися 
особливостями змагальної діяльності футболістів 
різних ігрових амплуа, та використання диференці-
йованого підходу у фізичній підготовці футболістів 
відповідно до їх ігрової спеціалізації.

2. Серед футболістів різної спеціалізації за показ-
никами швидкісних можливостей лідирують гравці 
лінії нападу, за показниками швидкісно-силових 
можливостей найкращі результати мають ворота-
рі, за показниками спеціальної швидкісної витри-
валості крайні захисники та крайні півзахисники 

переважають футболістів інших амплуа, найкращі 
показники загальної витривалості мають крайні за-
хисники, центральні і крайні півзахисники.

3. Одержані показники фізичної підготовленості 
футболістів різної кваліфікації вказують на значну 
перевагу досвідчених футболістів команд вищої ліги 
чемпіонату України над футболістами команд першої 
ліги першості України.

Подальші дослідження будуть спрямовані на про-
ведення порівняльного аналізу техніко-тактичних по-
казників змагальної діяльності футболістів команд 
вищої ліги, чемпіонату України, першої і другої ліги 
першості України різних ігрових амплуа.
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Таблиця 3
Порівняльна характеристика показників фізичної підготовленості футболістів вищої ліги чемпіонату 

України і футболістів команд першої ліги першості України

Показники
Футболісти вищої ліги 

25±0,77 років
(n=24)

Футболісти I ліги 
23,4±0,82 року

(n=25)
t p

Біг 30 м, с 4,05±0,004 4,12±0,03 2,33 <0,05
15 м з місця, с 2,36±0,02 2,39±0,02 1,06 >0,05
15 м з ходу, с 1,70±0,02 1,73±0,02 1,06 >0,05
Стрибок з місця, м 2,74±0,02 2,68±0,03 1,66 >0,05
П'ятикратний стрибок, м 13,98±0,06 13,34±0,11 5,11 <0,001
Човниковий біг 7 по 50 м, с 60,25±0,10 60,65±0,28 1,35 >0,05
12-ти хв. біг, м 3277,71±12,54 3214,60±11,54 3,70 <0,001
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Теорія і методика проведення профілактики 
дефіциту вітаміну а в учнів ЗНЗ

Шахненко В.І.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотації:
Висвітлено роль вітаміну А в 
розвитку і роботі людського ор-
ганізму та наслідки впливу його 
дефіциту. Показана методика 
проведення самодіагностики 
забезпечення організму цим ві-
таміном. Наведено добові по-
треби дорослих і дітей у вітаміні 
А. Також - засоби та методику 
проведення профілактики його 
дефіциту. Існує потреба вдоско-
налення підготовки учнів до зба-
лансованого харчування. Зміст 
освіти слід доповнити інформа-
цією про методику проведення 
профілактики  дефіциту вітамі-
ну А серед учнів.

Шахненко В.И. Теория и методика про-
ведения профилактики дефицита вита-
мина А у учеников ОУЗ. Приведена роль 
витамина А в развитии и работе человече-
ского организма и следствия влияния его 
дефицита. Показана методика проведения 
самодиагностики обеспечения организма 
этим витамином. Приведены суточные 
нормы витамина А для взрослых и детей. 
Также - средства и методика проведения 
профилактики его дефицита. Существует 
потребность совершенствования подго-
товки учеников к сбалансированному пи-
танию. Содержание образования следует 
дополнить информацией о методике про-
ведения профилактики  дефицита вита-
мина А среди учеников.

Shakhnenko V.I. Theory and method of 
leadthrough of prophylaxis of deficit of 
vitamin for the students of general educa-
tional establishments. The role of vitamin is 
resulted in development and work of human 
organism and investigation of influence of his 
deficit. The method of leadthrough of indepen-
dent diagnostics of providing of organism this 
vitamin is rotined. Day’s norms of vitamin are 
resulted for adults and children. Also are facili-
ties and method of leadthrough of prophylaxis 
of his deficit. There is a necessity of perfec-
tion of preparation of students to the balanced 
feed. It is necessary to complement the table 
of contents of education information about the 
method of leadthrough of prophylaxis  of defi-
cit of vitamin among students.

Ключові слова:
вітамін, розвиток, організм, 
дефіцит, профілактика, мето-
дика.

витамин, развитие, организм, дефицит, 
профилактика, методика.

vitamin, development, organism, deficit, 
prophylaxis, method.

Вступ1

Як вже було зазначено в попередній статті [12], в 
Україні з кожним роком погіршується здоров’я дітей 
і підлітків, учнів загальноосвітньої школи. Однією з 
причин цього може бути і дефіцит нутрієнтів – спо-
лук йоду, заліза і кальцію, вітаміну А і фолієвої кис-
лоти в організмі дітей та підлітків. Діти не добирають 
кальцію (призводить до зменшення  міцності кісток, 
погіршення роботи серця, нервової системи); йоду 
(наслідком чого є відставання у фізичному та розумо-
вому розвитку, зниження інтелектуальних можливос-
тей);  заліза (утворення гемоглобіну крові, тканинне 
дихання), фолієвої кислоти  (що знижує тонус і веде 
до погіршення  настрою, депресії) та вітаміну А.

Зупинимось на проблемі дефіциту вітаміну А. 
Причини дефіциту вітаміну А і наслідки його 

впливу на людський організм в основному висвіт-
люються в медичній літературі, приведеній в списку 
використаних джерел даної статті [1 – 6; 7 – 10; 13] 
та в інших джерелах. Проте проблема методики про-
ведення профілактики дефіциту вітаміну А недостат-
ньо висвітлена в педагогічній літературі, а тому часто 
вчителі і вихователі відчувають певну недостатність 
інформації з даної проблеми. 

Робота виконана за планом НДР Харківского на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Ціль роботи – науково обґрунтувати актуальність 

проблеми  профілактики дефіциту вітаміну А серед 
учнів ЗНЗ і розробити методику її проведення.

Результати дослідження
Хоча ретинол науковці виявили далеко не першим 

серед родини вітамінів, йому присвоїли початкову 
літеру латинського алфавіту, що свідчить про його 
особливу важливість для життєдіяльності людського 
організму. 

Вітамін А (ретинол, β-каротин) – вітамін росту і 
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захисту організму від захворювань. 
Відомо, що протягом доби в організмі людини 

утворюється величезна кількість вільних радикалів, 
які руйнують здорові клітини, здійснюючи до 10 ти-
сяч нападів. Нагромадження значної кількості вільних 
радикалів може спричинити утворення злоякісних 
пухлин (ракових захворювань). Саме вітамін А є од-
ним із багатьох механізмів, що захищають клітини від 
дії вільних радикалів. Вітамін А в імунній системі лю-
дини бореться з вірусами, бактеріями та іншими збуд-
никами захворювань. Він забезпечує функціональну 
дію органів зору, бере участь у формуванні кісток, 
підтримує здоровий стан шкіри та слизових  тканин 
рота, носоглотки, кишківника, сечовивідних шляхів, а 
також бере участь у формуванні зубів і волосся. Завдя-
ки вітаміну А шкіра набуває золотисто-персикового 
відтінку. Вітамін А зміцнює жирову оболонку, захи-
щає від сонячних променів та випаровування води з 
організму.

При нестачі вітаміну А в організмі ці функції по-
слаблюються. Крихкі нігті, сухе та ламке волосся, 
суха шкіра, висипи на шкірі, відсутність апетиту, часті 
інфекційні захворювання, послаблення зору (куряча 
сліпота), порушення процесу росту та безпліддя, за-
хворювання шкіри, зниження імунітету та репродук-
тивної здатності людини є ознаками нестачі вітаміну 
А в організмі.

Які ж знання одержують учні в школі про роль ві-
таміну А в життєдіяльності людського організму? 

Щоб одержати відповідь на це запитання, ми про-
вели опитування учнів НВК «СЗШ №2– гімназія» м. 
Трускавця Львівської області. Цим тестуванням було 
охоплено 193 учні початкової школи (других - чет-
вертих класів), 388 учнів основної школи (в т.ч. 256 
учнів 5–7-х, 260 – 8–9-х класів) і 132 старшокласники. 
Одержанні результати опитування приведені в статті 
[11].



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2010

143

Як показали результати  опитування, у початковій 
школі організм молодших школярів інтенсивно роз-
вивається, і потребує вітаміну А, проте лише 27,2 % 
учнів знають багаті цим вітаміном продукти харчуван-
ня і тільки 9,5 % дітей щодня вживають свіжі салати, а 
52,8 % вживають їх 3–4 рази на тиждень. У 5–7-х кла-
сах організм готується до стрибка у статевому розви-
тку, проте учні і їхні батьки не одержують необхідних 
знань, які б стали керівництвом до забезпечення учнів 
вітаміном А. Це послаблює організм дітей, уповіль-
нює їхній ріст і розвиток, погіршує стан здоров’я.  На 
жаль, лише 10,8 % учнів цих класів щодня вживають 
свіжі салати, а 60,3 %  – 3–4 рази на тиждень. Серед 
учнів 8–9 класів 34,3 %  щодня вживають свіжі салати, 
а 55 %  – 3–4 рази на тиждень.

Дещо краще становище складається у 10–11-х кла-
сах, проте одержані  знання про значення вітаміну А 
для росту і розвитку і добову потребу в ньому є дещо 
запізнілими.

Як визначити дефіцит вітаміну А в організмі?
Тест

для проведення самодіагностики забезпечення 
організму вітаміном А

Уважно придивіться до себе і дайте відповіді на за-
питання цього тесту.

1.У Вас підвищена сухість шкіри? Так. Ні.
2.Ви стали частіше хворіти застудними, інфекцій-

ними захворюваннями? Так. Ні.
3.У Вас погіршується зір? Так. Ні.
4.У Вас злущується шкіра? Так. Ні.
5. Часто відчуваєте втому? Так. Ні.
6. На Вашій шкірі з’являються мікротріщини? Так. 

Ні.
7. У Вас сльозяться очі без видимих на те причин? 

Так. Ні.
8. У сутінках Ви стали гірше бачити? Так. Ні.
9. У Вас помічено зроговіння окремих ділянок 

шкіри? Так. Ні.
10. Вас частіше почала тривожити боязкість світ-

ла? Так. Ні.
Оцінка. Якщо при опитуванні було набрано від 2 

до 5 балів (позитивних відповідей), має місце ознака 
певного дефіциту вітаміну А в організмі. Якщо набра-
но від 6 до 10 балів, це вказує на те, має місце значний 
дефіцит вітаміну А в організмі.

Щоб знати як забезпечити організм вітаміном А, 
треба знати його добову потребу (див. таблицю 1).

Забезпечення організму дорослих добовою потре-
бою вітаміну А уповільнює старіння. Такі люди ви-
глядають значно молодшими своїх одноліток. Саме 
тому вважають, що люди з пакистанської народності 
хунза живуть довго, бо їдять багато абрикос. 

Оскільки вітамін А, як і інші жиророзчинні віта-
міни (D, E, K) нагромаджуються у великій кількості, 
то передозування вітаміну А, особливо у вигляді фар-
мацевтичних препаратів, є шкідливим для здоров’я. 
Разом з тим, дослідження іноземних вчених вказують, 
що вживання вітаміну А природного походження  є  
безпечним.

При тривалому зловживанні вітаміну А можуть 
виникати: головний біль, блювання, судоми, а інколи 

і паралічі, підвищений внутрішньочерепний артері-
альний тиск і погіршення зору. Тому при вживанні 
продуктів харчування, що містять вітамін А, потрібно 
дотримуватись добової потреби і не зловживати фар-
мацевтичними препаратами із вмістом ретинолу. 

Засобами профілактики  дефіциту вітаміну А є за-
безпечення  організму  його добової потреби. Добова 
потреба вітаміну А для різних категорій людей наве-
дена в таблиці 1.

Таблиця 1
Добова потреба вітаміну А для різних категорій 

людей (у мг).

Категорія людей Добова по-
треба , мг

Діти від народження до1-го року 0,4
Діти від 1 до 3 років 0,45
Діти від 4 до 10 років 0,5-0,7
Підлітки 11–17 років (хлопці) 1,0
Підлітки 11–17 років (дівчата) 0,8
Чоловіки 1,0
Жінки 0,8 –1,0
Вагітні  жінки та матері, що году-
ють дітей грудьми додатково до 
норми

0,2–0,4

Кожна людина, особливо діти й підлітки,  вагітні 
жінки та матері, що годують дітей груддю, повинні 
щодня вживати добову потребу вітаміну А.

Вміст вітаміну А в продуктах харчування  та 
профілактика його дефіциту

Джерелами вітаміну А є овочі і фрукти, особливо 
помаранчевого та жовтого кольорів (див. таблицю 2).

Таблиця 2. 
Перелік продуктів харчування, що мають 

найбільший вміст    вітаміну А (в мг на 100 г їстівної 
частини продукту).

Види продуктів Вміст 
вітаміну А

Обліпиха 10
Морква 9,0
Шипшина сушена 6,7
Печінка (яловичина) 4,83
Зелена цибуля 2,0
Сливи, абрикоси 1,6
Томати 1,2
Масло вершкове 0,84
Персики 0,5
Яйця курячі 0,35
Сметана 0,23
Малина 0,2
Сир, вишні, смородина  чорна 0,1
Молоко коров’яче, яблука, суниці 0,03
Капуста свіжа 0,02
Груші, риба тріска 0,01

     
Ознайомившись із вмістом  вітаміну А в продуктах 

харчування, наведеними в таблиці  2, можна підраху-
вати, скільки за добу учень чи доросла людина вживає 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

144

цих продуктів і скільки одержує з ними вітаміну А. 
Але при цьому слід враховувати, що не весь вітамін 
А засвоюється організмом. Реально ці цифри нерідко 
можуть бути значно меншими. Крім цього, треба  та-
кож врахувати, що одні продукти сприяють засвоєнню 
вітаміну А, а інші – гальмують цей процес. Обмін ві-
таміну А в організмі людини залежить від функціону-
вання печінки. Клітини печінки переробляють прові-
тамін А (каротин) з рослинних продуктів харчування 
у вітамін А. Важливу роль у засвоєнні провітаміну 
А відіграє жовч та наявність жирів. При цьому віта-
міну А утворюється у кілька разів менше, зате він у 
двадцять разів активніший. Далі вітамін А з печінки 
розноситься кров’ю по всьому організму і позитивно 
впливає на функцію інших органів. Першочергово він 
надходить до органів зору, де його присутність дуже 
важлива для сітківки ока, бо світлочутлива речовина 
паличок і колбочок є видозміненим вітаміном А. 

Через те, що вітамін А є жиророзчинним, то всі 
продукти, що містять його, потрібно вживати з при-
родними жирами. Недарма здавна салати вживали з 
рослинними оліями, а суниці – із сметаною чи верш-
ками. 

Особливо слід запам’ятати, що при підвищенні 
радіації, тривалій роботі з комп’ютером, тривалому 
перегляді телепередач, великих фізичних наванта-
женнях (важка фізична праця та велике наванта-
ження в спорті), при стресах, переохолодженні та 
хворобах печінки, шлунка, кишківника, а також при 
зловживанні алкоголем, курінні та  медикаментами, 
потрібно значно збільшити вживання продуктів хар-
чування, що містять вітамін А .

Висновки
В Україні склалось таке становище: у харчуванні 

дітей і підлітків, учнів ЗНЗ, має місце дефіцит віта-
міну А, що негативно впливає на їхній ріст, розвиток 
і здоров'я.  

Загальноосвітня школа недостатньо і дещо запізні-
ло готує учнів до збалансованого харчування в плані 
забезпечення організму вітаміном А.

Існує потреба проведення профілактики дефіциту 
вітаміну А серед учнів ЗНЗ.

Науковцями, лікарями та вчителями напрацьовано 
достатній науковий та методичний матеріал для про-
ведення профілактики дефіциту вітаміну А у навчаль-
них закладах України, який варто використати у про-
веденні цієї роботи.  

Зміст освіти ЗНЗ слід доповнити інформацією про 
методику проведення профілактики  дефіциту вітамі-
ну А серед учнів ЗНЗ.

Розв’язавши ці соціально-педагогічні проблеми у 
певній мірі можна поліпшити  здоров’я дорослих і ді-
тей в Україні. 

Перспективою подальших досліджень вбачаємо у 
вивченні інших проблем дефіциту вітамінів в учнів 
ЗНЗ.
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Силові та швидкісно-силові якості 
важкоатлетів високої кваліфікації 

Юхно Ю.О., Сергієнко К.М., Хмельницька І.В.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуті проблеми оцінки силових та 
швидкісно-силових можливостей квалі-
фікованих важкоатлетів з використан-
ням комплексу REV 9000. Розроблена 
методика біомеханічного контролю 
дозволяє в оптимальний термін оці-
нити рівень розвитку окремих біола-
нок тіла спортсмена. Встановлено, що 
швидкісно-силові можливості правого 
розгинача вищі в середньому на 13%, і 
він більше готовий до активного скоро-
чення в умовах значних напруг. Отри-
мані результати дозволили оцінити ін-
дивідуальні особливості спортсменів, 
що надало можливість тренерам коре-
гувати тренувальний процес.

Юхно Ю.А., Сергиенко К.Н., Хмель-
ницкая И.В. Cиловые и скоростно-
силовые качества тяжелоатлетов 
высокой квалификации. Рассмотрены 
проблемы оценки силовых и скоростно-
силовых возможностей квалифициро-
ванных тяжелоатлетов с использовани-
ем комплекса REV 9000. Разработанная 
методика биомеханического контроля 
позволяет в оптимальные сроки оценить 
уровень развития отдельных биозве-
ньев тела спортсмена. Установлено, что 
скоростно-силовые возможности правого 
разгибателя выше в среднем на 13%, и 
он более готов к активному сокращению 
в условиях значительных напряжений.

Yukhno Y.O., Sergienko K.N., 
Khmelnitska I.V. The elite 
weightlifter’s strength and speed 
qualities. The problems of estimation of 
power and speed possibilities of skilled 
weightlifter’s are considered. In an 
experiment used complex REV 9000. 
The method of biomechanics control is 
developed. It allows in optimum terms 
to estimate the level of development of 
separate biolinks of body of sportsman. 
Speed power possibilities of right 
extensor higher on the average on 
13%. Razgibatel’ has large readiness 
to active reduction in the conditions of 
considerable tensions.

Ключові слова:
REV 9000, біомеханічні характерис-
тики, колінний суглоб, кваліфіковані 
важкоатлети.

REV 9000, биомеханические характери-
стики, коленный сустав, квалифициро-
ванные тяжелоатлеты.

REV 9000, biomechanical characteris-
tics, knee joint, elite weightlifters.

Вступ. 1

Тренувальний процес кваліфікованих спортсме-
нів усе більшою мірою починає набувати характеру 
науково-практичного пошуку, вимагаючи науково об-
ґрунтованого підходу до організації та планування 
спортивної підготовки, до використання досягнень 
науки і техніки для отримання і аналізу інформації 
про діяльність спортсменів [1, 2, 3, 4].

На думку провідних спеціалістів в області теорії 
та методики спортивного тренування одним з пер-
спективних напрямків вдосконалення  системи підго-
товки спортсменів є розробка і практична реалізація 
нових, високоефективних засобів, методів, технологій 
комплексного контролю і керування тренувальним 
процесом. Прогрес у сучасному спорті пов'язаний з 
винятково високим ступенем напруженої спортивної 
боротьби, зростаючою щільністю спортивних ре-
зультатів, досягненням граничних величин обсягів 
тренувальних навантажень і свідчить про постійне 
підвищення складності у забезпеченні результативної 
діяльності спортсменів [3, 4, 5].

Обґрунтування системи діагностики і керуван-
ня розвитком швидкісно-силових і силових якостей 
спортсменів високої кваліфікації різних видів спорту 
і спортивних дисциплін, у яких ці якості мають ви-
значальний характер, є одним з найважливіших за-
вдань сучасного етапу підготовки спортсменів Укра-
їни [4, 6].

Проте, наразі питання впровадження в методику 
спеціальної силової і швидкісно-силової підготовки 
спортсменів сучасних комп'ютерних і діагностичних 
комплексів, наприклад REV-9000, які ґрунтуються 
на чіткому урахуванні індивідуальних особливостей 
спортсмена, вивчене недостатньо [7].

Представлені дослідження обумовлені необхідніс-
тю розробки нових засобів, методів і спеціальних тех-

© Юхно Ю.О., Сергієнко К.М., Хмельницька І.В., 2010

нологій, що дозволяють тренерові не тільки одержати 
й обробити великий обсяг різноманітної інформації, 
але й оперативно прийняти керуюче рішення.

Робота виконана згідно «Зведеного плану НДР у 
сфері фізичної культури та спорту на 2007-2010 рр.» 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета досліджень – підвищення якості контролю 

за рівнем прояву силових і швидкісно-силових мож-
ливостей кваліфікованих важкоатлетів. 

Для рішення поставлених завдань і отримання 
об'єктивних даних у роботі  використовувалися на-
ступні методи досліджень: теоретичні дослідження 
й узагальнення наукової і науково-методичної літера-
тури, педагогічні спостереження з використанням до-
слідницького комплексу REV-9000.

За допомогою дослідницького комплексу REV-9000 
реєструвалися основні біодинамічні та кінематичні 
параметри елементів техніки і м'язово-суглобні ком-
поненти рухових дій спортсменів високої кваліфіка-
ції. Зокрема, реєструвалися силові і швидкісно-силові 
характеристики суглобних рухів кінцівок спортсменів 
високої кваліфікації. Точність реєстрації зазначених 
параметрів рухових дій спортсменів регламентується 
і гарантується технічними даними системи REV-9000 
(фірма Тесhnogym). Виробник системи REV-9000 га-
рантує забезпечення відповідних метрологічних умов 
проведення досліджень.

Всі динамічні вправи можуть бути виконані в кон-
центричному й ексцентричному режимах. REV 9000 
вимірює максимальну силу, швидкість, роботу, по-
тужність, оцінює стомлюваність, розгинання сугло-
ба, а також комбінацію всіх перерахованих факторів 
шляхом спеціальної синхронізації. За допомогою 
REV 9000 ці види рухів можуть виконуватися на  всіх 
суглобах тіла.
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Дослідження виконувалися в Державному 
науково-дослідному інституті фізичної культу-
ри і спорту. Об’єктом дослідження були члени 
штатної збірної України. Обстежено 10 спортсме-
нів важкоатлетів (чоловіки) високої кваліфікації. 
Послідовність постановки і вирішення завдань 
диктувалася логікою дослідницького процесу та 
отриманих результатів.

Результати дослідження. 
З метою оптимізації діагностики спеціальної си-

лової і швидкісно-силової підготовки спортсменів 
високої кваліфікації було проведене моделювання 
елементів техніки на матеріалі  важкої атлетики в ла-
бораторних умовах з використанням відповідних кри-
теріїв подоби моделей природним зразкам змагальної 
техніки, шляхом реєстрації біодинамічних компо-
нентів рухів за допомогою апаратурного комплексу 
REV-9000, а саме суглобних моментів м'язових сил 
при відомих кутах, які характеризують геометрію по-
ложення ланок їхнього тіла.

Для вирішення поставленого завдання в даному 
дослідженні була розроблена методика контролю за 
силовою і швидкісно-силовою підготовкою спортс-
менів, що включає в себе виконання технічних дій в 
ізокінетичному, ізотонічному, ізометричному і пасив-
ному рухах у концентричному й ексцентричному ре-
жимах. Відомо, що формування основних технічних 
дій ґрунтується на взаємозв’язках між кінематичними 
і динамічними характеристиками, від яких залежить 
результат спортсмена.

Важка атлетика характеризується стандартними 
навантаженнями з короткочасними значними зусил-
лями в переборюючому і уступаючому режимах. При 
виконанні технічних дій у важкій атлетиці важливе 
значення має вибухова сила, що дозволяє ефективно 
виконувати ривок і поштовх із максимально можли-
вим обтяженням. Тестування полягало у виконан-
ні вправ у колінному суглобі (поштовхової ноги) в 
ізотонічному і ізокінетичному режимах. Швидкість 
виконання тестової вправи в колінному суглобі ста-
новила 50 і 110 град/с в ізокінетичному режимі ро-
боти. При виконанні вправи в ізотонічному режимі в 
колінному суглобі величина опору становила 15 і 35 
Н/м. Програми тестування дозволили визначити стан 
кістякової мускулатури на певних етапах підготовки  
(табл. 1).

Отримані результати дозволили оцінити індивіду-
альні особливості спортсменів, що надало можливість 
тренерам корегувати тренувальний процес.

Біомеханічний аналіз  структури виконання 
тестового завдання дозволив виявити найважливі-
ші компоненти цих рухів. У результаті реєстрації 
показників, яких досягли спортсмени під час ви-
конання, було встановлено, що у важкоатлетів ви-
сокої кваліфікації спостерігаються наступні біоме-
ханічні особливості рухових дій. При  виконанні 
руху зі швидкістю 50 град/с максимальний момент  
сили розгиначів у правому колінному суглобі на 9 
% більший, ніж у лівому, а м’язи згиначів лівої кін-
цівки сильніші на 25%, ніж правої. При збільшенні 

швидкості тестового завдання до 110 град/с у м'язах-
розгиначах зберігається та ж величина розходження 
при зниженні максимального моменту сили в серед-
ньому на 30% для лівої й правої кінцівки. Кут прояву 
максимального моменту сили при зміні швидкості 
руху істотно не змінюється. При збільшенні швид-
кості руху збільшується потужність виконання руху, 
а робота при цьому знижується.

Для реєстрації швидкісно-силових можливостей 
спортсмени виконували тестові завдання з величи-
ною опору 15Н/м і 35Н/м. Так, при виконанні руху з 
опором 15Н/м швидкість правого розгинача досягала 
в середньому 236 град/с, лівого – 204 град/с, різни-
ця досягає близько  18 %, а при збільшенні величини 
опору до 35 Н/м швидкість знижується до 184 град/с і 
158 град/с відповідно. Швидкість руху згиначів не має 
яскраво виражених розходжень між правою й лівою 
кінцівкою. Робота в процесі зміни умов виконання за-
вдання істотно не змінювалася, а потужність, що роз-
вивається розгиначами і згиначами, відрізнялася при-
близно на   50 %. 

У процесі досліджень було експериментально вста-
новлене, що при ускладненні умов тестового завдання 
(збільшення швидкості виконання й величини опору) 
у висококваліфікованих важкоатлетів погіршення 
швидкісних і силових показників менш виражені в 
порівнянні зі спортсменами, які менш кваліфіковані. 
Силові і швидкісно-силові можливості правого роз-
гинача важкоатлетів істотно відрізняються від лівого, 
що пов'язано зі специфікою виду спорту (поштовхова 
нога).  Це підтверджується вираженою зміною їхніх 
біомеханічних властивостей безпосередньо під впли-
вом виконання випробуваними тестових завдань. 

Висновки.
Розроблена методика біомеханічного контролю в 

умовах вдосконалення  швидкісно-силової підготовки 
важкоатлетів дозволяє в оптимальний термін оцінити 
рівень розвитку окремих біоланок тіла спортсмена. У 
результаті проведених досліджень було встановлено, 
що швидкісно-силові можливості правого розгинача 
вищі в середньому на 13%, і він більше готовий до 
активного скорочення в умовах значних напруг, які 
характерні для переборюючої роботи, і змагальної ді-
яльності в цьому виді спорту, а можливості правого й 
лівого згиначів не відрізняються.  

Отримані дані й практика їхнього використан-
ня в тренувальному процесі дають можливість тре-
нерам у майбутньому якісно поліпшити підготовку 
спортсменів, корегувати й контролювати цей процес, 
виходячи з індивідуальних особливостей моторики. 
Таким чином, комплексна система діагностики з ви-
користанням дослідницького комплексу REV 9000 
надає можливість контролювати рівень прояву спеці-
альних фізичних якостей на різних етапах підготовки 
спортсменів.

Перспективи подальших досліджень полягають в 
розробці диференційованої програми вдосконалення 
швидкісно-силової підготовки важкоатлетів на під-
ґрунті біомеханічних характеристик окремих біола-
нок тіла спортсмена.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2010

147

Та
бл

иц
я 

1
Ре

зу
ль

т
ат

и 
пе

да
го

гі
чн

ог
о 

ко
нт

ро
лю

 р
ів

ня
 п

ід
го

т
ов

ле
но

ст
і в

аж
ко

ат
ле

т
ів

Із
ок

ін
ет

ич
ни

й 
ру

х

Бі
ом

ех
ан

іч
ні

 х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

М
ак

си
ма

ль
на

 
ш

ви
дк

іс
ть

(г
ра

д/
с)

Ку
т 

пр
оя

ву
 м

ак
си

ма
ль

но
ї 

ш
ви

дк
ос

ті

Ча
с 

до
ся

гн
ен

ня
 

ма
кс

им
ал

ьн
ої

 ш
ви

дк
ос

ті
 

(с
)

Ін
де

кс
 с

то
мл

ен
ня

Ро
бо

та
 (Д

ж
)

П
от

уж
ні

ст
ь 

(В
т)

Су
гл

об
Ро

зг
ин

ач
Зг

ин
ач

Ро
зг

ин
ач

Зг
ин

ач
Ро

зг
ин

ач
Зг

ин
ач

Ро
зг

ин
ач

Зг
ин

ач
Ро

зг
ин

ач
Зг

ин
ач

Ро
зг

ин
ач

Зг
ин

ач

50
 г

ра
д/

с
Ко

лі
нн

ий
 - 

пр
ав

ий
19

3
10

4
64

18
0,

57
0,

15
84

11
0

22
6

12
7

11
0

60

Ко
лі

нн
ий

 - 
лі

ви
й

17
7

12
6

60
21

0,
54

0,
16

92
93

21
1

12
9

10
4

55

11
0 

гр
ад

/с
Ко

лі
нн

ий
 - 

пр
ав

ий
14

8
83

62
20

0,
41

0,
24

10
9

10
1

18
5

10
1

15
9

84

Ко
лі

нн
ий

 - 
лі

ви
й

13
7

70
58

19
0,

43
0,

14
11

2
95

17
3

80
14

3
66

Із
ок

ін
ет

ич
ни

й 
ру

х

Бі
ом

ех
ан

іч
ні

 х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

М
ак

си
ма

ль
на

 
ш

ви
дк

іс
ть

(г
ра

д/
с)

Ку
т 

пр
оя

ву
 м

ак
си

ма
ль

но
ї 

ш
ви

дк
ос

ті

Ча
с 

до
ся

гн
ен

ня
 

ма
кс

им
ал

ьн
ої

 ш
ви

дк
ос

ті
 

(с
)

Ін
де

кс
 с

то
мл

ен
ня

Ро
бо

та
 (Д

ж
)

П
от

уж
ні

ст
ь 

(В
т)

Су
гл

об
Ро

зг
ин

ач
Зг

ин
ач

Ро
зг

ин
ач

Зг
ин

ач
Ро

зг
ин

ач
Зг

ин
ач

Ро
зг

ин
ач

Зг
ин

ач
Ро

зг
ин

ач
Зг

ин
ач

Ро
зг

ин
ач

Зг
ин

ач

15
 

Н
/м

Ко
лі

нн
ий

 - 
пр

ав
ий

23
6

12
2

53
35

0,
34

0,
25

91
11

8
24

1
10

9
22

4
90

Ко
лі

нн
ий

 - 
лі

ви
й

20
4

11
4

56
28

0,
37

0,
15

10
8

11
2

21
9

11
7

10
7

86

35
 

Н
/м

Ко
лі

нн
ий

 - 
пр

ав
ий

18
4

10
3

54
32

0,
4

0,
26

78
90

23
7

10
4

20
4

81

Ко
лі

нн
ий

 - 
лі

ви
й

15
8

98
58

33
0,

48
0,

25
83

96
20

5
11

2
10

2
78



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

148

Література:
Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: 1. 
учебник / Лев Павлович Матвеев. – М.: Лань, 2005. – 384 с.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпий-2. 
ском спорте. Общая теория и ее практические приложения / 
В.Н.Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 
Лапутин А.Н. Совершенствование технического мастерства 3. 
спортсменов высокой квалификации. / А.Н. Лапутин // Наука в 
Олимпийском спорте - К.: УГУФВС. - 1997,   № 1. - С. 78-83. - 
134.  
Борилкевич В.Е. Формы и методы контроля в системе подго-4. 
товки квалифицированных спортсменов / В.Е. Борилкевич. - Л.: 
Изд. Лен. Университета, 1989. - с.12-20.  
Бельский И.В. Основы специальной силовой подготовки высо-5. 
коквалифицированных спортсменов в тяжелоатлетических ви-
дах спорта / И.В. Бельский. – Минск: Технопринт, 2000. – 206 
с. – (Монография).

Лапутин А. Н. Современные проблемы совершенствования тех-6. 
нического мастерства спортсменов в олимпийском и професси-
ональном спорте. / А.Н. Лапутин // Наука в олимпийском спорте 
№ 2, 2001.- С. 38-46. 
Дрюков В.О. Впровадження сучасних технологій у практику 7. 
підготовки висококваліфікованих спортсменів / В.О. Дрюков, 
Ю.О. Павленко, Ю.А. Юхно // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків. - 
2003. - № 3.- С. 52-56.

Надійшла до редакції 09.11.2009р. 
Юхно Юрий Александрович

Сергиенко Константин Николаевич
Хмельницкая Ирина Валерьевна 

miytrener@gmail.com



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2010

149

Wybrane determinanty wyniku sportowego w kajakarstwie 
wśród studentów politechniki Radomskiej

Włodzimierz Chodinow1, Marcin Kaca2

Politechnika Radomska1, Łucki instytut rozwoju człowieka1

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie2

Annotation:
Chodinow W., Kaca M. Selected fac-
tors of sports result in kayaking 
among students of Radom Techno-
logical College. Exploration of the most 
salient factors affecting the outcome of 
sports in each discipline is a fundamental 
issue of scientific and practical introduc-
tion. Therefore, the authors have decided 
to specify importance selected predispo-
sition morphological, functional and im-
pairment in achieving results in kayaking 
test of special efficiency among students 
of Radom Technological College. Studies 
noticed relationship between body mass, 
strength and growth obtained both sports 
competition. It was not demonstrated 
while direct impact of the results obtained 
in attempts to balance and breathing on 
the outcome of sports.

Чудинов В., Kaca М. Фактори, які 
впливають на спортивний резуль-
тат у греблі на байдарці та каное. 
Пошуки факторів. які впливають на 
результат у кожному виді спорту є 
приоритетними у науці і практиці. У 
поданих даних досліджень на студен-
тах Радомської Політехніки зроблена 
спроба встановити роль фізичних 
якостей: сили, витривалості, почуття 
рівноваги у досягненні високого спор-
тивного результату у змаганнях на 
байдарках. Була встановлена залеж-
ність між росто-ваговими показника-
ми, а також силою та спортивним ре-
зультатом у цій спортивній дисципліні. 
Тести з рівноваги та дихання не мали 
позитивної кореляції із спортивними 
результатами в греблі.

Чудинов В., Kaca М. Факторы, вли-
яющие на спортивный результат в 
гребле на байдарках и каноэ. Поиски 
факторов, влияющих на спортивный 
результат в каждой дисциплине спорта 
являются приоритетными в научных и 
практических экспериментах. В пред-
ставленных исследованиях на примере 
студентов Радомской Политехники по-
казана попытка выяснения роли физиче-
ских данных, силы, выносливости, чув-
ства равновесия в показании высокого 
спортивного результата в соревнованиях 
на байдарках. Обнаружена зависимость 
между росто-весовыми показателями, а 
также силой и спортивным результатом в 
лодках. Тесты на равновесие и дыхание 
показали отсутствие их взаимосвязи со 
спортивным результатом в гребле.

Keywords:
kayaking, boat, paddle, strength, 
endurance, balance, test, training. 

гребля, байдарка, сила, витрива-
лість, рівновага, тест, тренування. 

гребля, байдарка, весло, сила, выносли-
вость, равновесие, тест, тренировка. 

Wstęp1

Podstawowym celem pracy było określenie znacze-
nia wybranych predyspozycji morfologicznych, funkcjo-
nalnych oraz motorycznych w osiąganiu wyników w te-
ście kajakarskiej sprawności specjalnej wśród studentów 
Politechniki Radomskiej kierunku wychowanie fizyczne i 
zdrowotne. Głównym obiektem zainteresowania podczas 
treningu jest sportowiec, którego organizm jest złożonym 
systemem. System ten sam się podtrzymuje, odnawia, 
poprawia a nawet doskonali. Organizm kajakarza, jako 
system składa się z całego szeregu układów. Największy-
mi z nich są: mięśniowy, krążenia, oddychania, nerwowy 
oraz trawienny. Podczas nauczania i treningu kajakarz 
bez przerwy współdziała z kajakiem i wiosłem. Całość 
kajakarz – łódka – wiosło również jest systemem, w któ-
rym sportowiec odgrywa rolę siły napędowej, wiosło – 
części ruchomej, zaś kajak – nośnika całego systemu [3]. 
Skuteczność działań kajakarza zależy od skuteczności 
związku między poszczególnymi częściami systemu – 
kajakarza z jednej strony i wiosła oraz łódki – z drugiej. 
Powodzenie sportowca zależy od wielu czynników: sta-
nu zdrowia, warunków fizycznych, sprawności fizycznej 
ogólnej, przygotowania technicznego, odporności psy-
chicznej, wytrzymałości specyficznej, doświadczenia za-
wodowego, motywacji etc [2]. 

Część z tych czynników możemy dokładnie wymie-
rzyć, sprawdzić, obliczyć czy porównać. Niestety pozosta-
łą część stanowią czynniki o charakterze niewymiernym. 
Świat sportu wyczynowego bez przerwy intensywnie po-
szukuje optymalnych proporcji między poszczególnymi 
determinantami decydującymi o osiągnięciu najlepsze-
go wyniku sportowego. W zawodach kajakarskich brak 
któregokolwiek z nich oddala zawodnika od sukcesu. W 
sportach wodnych (kajakarstwo, kanadyjkarstwo, wio-
ślarstwo) istnieje jeszcze jeden czynnik sensoryczno-

© Włodzimierz Chodinow, Marcin Kaca, 2010

proprioreceptywny, który przejawia się w takich specja-
listycznych umiejętnościach jak czucie wody, partnera, 
czasu i dystansu [4]. 

Nie można ominąć jeszcze jednego szczegółu, a mia-
nowicie w kajakarstwie wyczynowym bardzo ważnym 
czynnikiem wpływającym na skuteczność w treningach 
i startach jest umiejętność wykorzystania masy ciała dla 
przesunięcia kajaka do przodu. Z jednej strony, po prostu 
trzeba mieć odpowiednie parametry warunkowane gene-
tycznie (waga, wzrost), z drugiej zaś trzeba umiejętnie 
posługiwać się tym „majątkiem”. Fachowcy uważają, 
że najtrudniej jest nauczyć „dużego chłopca” najpierw 
utrzymać równowagę w wyczynowym kajaku, a później 
wykorzystywać masę ciała podczas wiosłowania [6]. 

Z powodów anatomicznych i biologicznych bardziej 
„odporne” na naukę wykorzystywania masy ciała w kaja-
karstwie są kobiety, przy jednocześnie łatwiejszym i szyb-
szym opanowywaniu równowagi. Dlatego zawodniczki 
uprawiające sporty związane z wiosłowaniem próbują 
kompresować te trudności podnosząc tempo wiosłowania 
na dystansie podczas zawodów. Można powiedzieć, że 
nauczyć kobietę efektywnego wykorzystania masy ciała 
w kajakarstwie to wielka umiejętność trenera i jej oso-
biste zaangażowanie oraz cierpliwość. Potwierdzeniem 
tego może być fakt wygranej w finałowym biegu Olim-
piady w Pekinie przez reprezentantkę Ukrainy Osypienko
-Radomską charakteryzującą się bardzo niepozorną budo-
wą ciała ale z doskonałą techniką wiosłowania [5]. 

W warunkach programowego obozu letniego dla stu-
dentów kierunku wychowanie fizyczne i zdrowotne au-
torzy mieli możliwość sprawdzenia wpływu wybranych 
predyspozycji i zdolności na wynik sportowy początku-
jących kajakarzy. 

Materiał i metody badawcze
Badania przeprowadzono w czerwcu 2009 roku. 

Udział w nich wzięło 70 studentów drugiego roku Po-
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litechniki Radomskiej kierunku wychowanie fizyczne 
i zdrowotne. W grupie badawczej znalazło się 53 męż-
czyzn oraz 17 kobiet. W celu określenia morfologicznych 
determinantów wyniku sportowego wykorzystano pod-
stawowe dwa pomiary: masę ciała i wzrost. Określeniu 
wybranych zdolności motorycznych służyły następujące 
próby:

Skok z miejsca w dal – siła eksplozywna[1]1. 
Zwis aktywny na drążku – siła funkcjonalna (dla pań) 2. 
[1]
Ugięcia ramion w zwisie na drążku dosiężnym (dla pa-3. 
nów)
Wymyki i odmyki na drążku dosiężnym (dla panów)4. 
Test równowagi (pozycja Romberga w modyfikacji S. 5. 
Nowaka).

Ćwiczenie rozpoczyna się z postawy stojąc obunóż i 
dotykając lewą ręką ściany. Następne należy zgiąć prawą 
nogę i dotknąć piętą lewego kolana i natychmiast po tym 
należy zamknąć oczy i przestać dotykać lewą ręką ściany. 
W tej pozycji należy wytrzymać jak najdłużej. Wynikiem 
jest czas stania ( w sekundach) od chwili zaprzestania do-
tykania ściany do chwili dotknięcia drugą nogą podłogi.

Bieg na dystansie 800m. dla pań oraz 1500 dla panów1. 
W celu określenia predyspozycji funkcjonalnych 

uczestników badań wykorzystano następujące próby:
Sztange (wstrzymanie oddechu po napełnieniu płuc po-1. 
wietrzem)
Genczi. (wstrzymanie oddechu po wypuszczeniu z płuc 2. 
powietrza)

Wszyscy badani po raz pierwszy uczestniczyli w szko-
leniu z zakresu kajakarstwa, które obejmowało 12 jedno-
stek lekcyjnych realizowanych w ramach programowego 

obozu letniego. Wszyscy studenci i studentki objęci ba-
daniami zarówno podczas zajęć jak i testów kajakarskiej 
sprawności specjalnej korzystali z kajaków i wioseł tej 
samej konstrukcji o charakterze rekreacyjnym. Na ostat-
niej jednostce związanej z nauczaniem i doskonaleniem 
tej dyscypliny odbyły się testy kajakarskiej sprawności 
specjalnej w dwóch konkurencjach:

K-1- indywidualne pokonanie dystansu 100m. z opły-• 
nięciem bojki umieszczonej na odległości 50 m;
K-2- pokonanie przez osady dwuosobowe dystansu • 
200m z opłynięciem bojki umieszczonej na odległości 
100m.

Wynik w próbach sprawności specjalnej stanowił bez-
pośredni czas pokonania dystansu w sekundach.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z 
wykorzystaniem programu Statistica 06, gdzie podsta-
wowe narzędzie stanowiły macierze korelacji. Analiza 
wyników badań

Uzyskane wyniki po przeprowadzeniu obliczeń staty-
stycznych pozwoliły na przedstawienie poniższych spo-
strzeżeń.

W grupie męskiej dostrzeżono zależności między 
liczbą wykonanych wymyków i odmyków a czasem uzy-
skanym w teście kajakarskiej sprawności specjalnej K-1 
(tab. 1). 

Bardzo silne korelacje (p<0,001) zostały ujawnione 
między wykorzystanymi w badaniach parametrami mor-
fologicznymi (waga i wzrost) a wynikami uzyskanymi 
przez studentów objętych badaniami w obydwu testach 
kajakarskiej sprawności specjalnej K-1 i K-2 (tab. 2). 

Wyniki uzyskane przez badanych w próbie siły eksplo-
zywnej (skok z miejsca w dal) okazały się również deter-

Tabela 1. 
Zależność między wynikami w próbie wymyki a wynikami testu K-1 w grupie męskiej.

K-1 &
wymyki

Korelacja Pearsona

X Odch.st. r(X,Y) r2 t p N Stała
zal: Y

Nachyle
zal: Y

Stała
zal: X

Nachyle
zal: X

K-1 49,42 6,539
-0,299 0,089 -2,245 0,029* 53 8,04 -0,127 50,644 -0,705

wymyki 1,735 2,781
*p<0,05; **p<0,001

Tabela 2. 
Zależności między parametrami morfologicznymi a wynikami testów K-1 i K-2

Zmienne
Korelacja Pearsona

X Odch.st. r(X,Y) r2 t p N Stała
zal: Y

Nachyle
zal: Y

Stała
zal: X

Nachyle
zal: X

wzrost 178,014 7,666
-0,432 0,186 -3,947 0,00019** 70 123,368 -0,403 201,862

 
-0,462K-1 51,582 7,159

waga 71,95 10,066
-0,483 0,233 -4,546 0,000023** 70 76,291 -0,343 106,964

 
-0,679K-1 51,582 7,159

wzrost 178,014 7,666
-0,413 0,17 -3,738 0,000382** 70 186,314 -0,592 201,28

 
-0,288K-2 80,868 10,999

waga 71,95 10,066
-0,474 0,225 -4,442 0,000034** 70 118,151 -0,518 107,047

 
-0,434K-2 80,868 10,999

*p<0,05; **p<0,001
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minantami wyników osiągniętych w testach kajakarskiej 
sprawności specjalnej. Silniejsze korelacje tej zmiennej 
(p<0,001) dostrzega się w odniesieniu do indywidualnie 
pokonanego toru – K-1 (tab. 3). 

Poziom sprawności badanych zmierzonej w próbie 
biegowej także wykazuje znaczenie w osiąganych wyni-
kach testu kajakarskiej sprawności specjalnej. (tab. 4). 

Pozostałe zmienne hipotetycznie determinujące wy-
nik sportowy w zaproponowanych testach kajakarskiej 
sprawności specjalnej (K-1, K-2) nie wykazały istotnych 
statystycznie korelacji. Wybrane z nich zostały dla przy-

kładu przedstawione w tabeli 5, gdzie dostrzegamy brak 
wspomnianej istotności statystycznej.

Wyniki i dyskusja.
Podczas analizy przeprowadzonych badań wyraźnie 

zaznaczył się wpływ poziomu siły i wytrzymałości, a także 
pomiarów antropometrycznych (waga, wzrost) na końco-
wy sportowy wynik kajakarzy. Nie ujawniono jakiegokol-
wiek widocznego znaczenia możliwości wstrzymywania 
oddechu i poziomu umiejętności utrzymania równowagi. 
Najprawdopodobniej dłuższy dystans przeprowadzonych 
testów sprawności specjalnej (K-1 i K-2) spowodowałby 

Tabela 3. 
Zależności między wynikami testu skok w dal a wynikami testów K-1 i K-2.

Zmienne

Korelacja Pearsona

X Odch.st. r(X,Y) r2 t p N Stała
zal: Y

Nachyle
zal: Y

Stała
zal: X

Nachyle
zal: X

skok 212,443 25,144
-0,453 0,206 -4,195 0,000081** 70 79,012 -0,129 294,588

 
-1,592K-1 51,582 7,159

skok 212,443 25,144
-0,378 0,143 -3,369 0,0012* 70 116,015 -0,165 282,368

 
-0,8647K-2 80,868 10,999

*p<0,05; **p<0,001

Tabela 4. 
Zależności między wynikami testu biegowego a wynikami testu K-1.

Zmienne

Korelacja Pearsona

X Odch.st. r(X,Y) r2 t p N Stała
zal: Y

Nachyle
zal: Y

Stała
zal: X

Nachyle
zal: X

bieg 212,841 42,44
-0,5203 0,27 -4,758 0,000012** 70 71,008 -0,09 367,425

 
-2,988K-1 51,582 7,159

bieg 212,841 42,44
-0,4133 0,17 -3,544 0,00076** 70 104,529 -0,108 342,284

 
-1,586K-2 80,868 10,999

*p<0,05; **p<0,001

Tabela 5. 
Zależności między wybranymi wynikami przeprowadzonych testów.

zmienne

Korelacja Pearsona

X Odch.st. r(X,Y) r2 t p N Stała
zal: Y

Nachyle
zal: Y

Stała
zal: X

Nachyle
zal: X

PróbaSztange 59,62 24,509
-0,159 0,0254 -1,332 0,187 70 54,36 -0,046 87,786 -0,546K-1 51,582 7,159

PróbaGenczi 28,894 11,956
-0,183 0,0337 -1,54 0,128 70 54,759 -0,109 44,711 -0,306K-1 51,582 7,159

Test równowagi 9,666 10,186
0,001 0,000002 0,0116 0,99 70 51,572 0,0009 9,563 0,002K-1 51,582 7,159

Sztange 59,62 24,509
-0,16 0,0256 -1,336 0,185 70 85,149 -0,0718 88,458 -0,356K-2 80,868 10,998

Genczi 28,894 11,956
-0,2 0,04023 -1,688 0,095 70 86,199 -0,1845 46,526 -0,218K-2 80,868 10,998

Próba równowagi 9,666 10,186
0,005 0,00002 0,038 0,969 70 80,819 0,005 9,317 0,004K-2 80,868 10,998

*p<0,05; **p<0,001
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inny układ akcentów w ważności badanych czynników 
motoryczności. Możliwe, że łodzie turystyczne (w któ-
rych grupa osób badanych odbywała zawody kajakarskie) 
nie wymagające wysokiego poziomu równowagi i pre-
cyzyjnej techniki wiosłowania również miały wpływ na 
uzyskane wyniki [8]. Rola i niezawodność każdego typu 
sprzężenia (kajakarz – łódka - wiosło i trener – kajakarz) 
nie zawsze są jednakowe. Przy nauczaniu początkowym 
pierwszorzędne znaczenie ma jakość współpracy trener 
– kajakarz, ponieważ na tym etapie przygotowania spor-
towca jego odczucia subiektywne, na podstawie których 
może on kontrolować swoje ruchy, jeszcze nie są wystar-
czająco rozwinięte . 

Wraz ze wzrostem poziomu sportowo-technicznego 
przygotowania kajakarza coraz większego znaczenia na-
bierają sprzężenia kajakarz – wiosło – łódka. Umożliwia 
to sportowcowi prowadzenie ciągłego korygowania swo-
ich działań w oparciu o otrzymywane informacje dotyczą-
ce ruchów wiosła i łódki. Na tak wysokim poziomie spor-
towym sprzężenie trener – kajakarz ma już inny charakter. 
Wówczas trener powinien nie tylko dawać wskazówki i 
wyjaśniać przyczyny zauważonych niedociągnięć, lecz 
również podpowiadać a nawet sterować procesem trenin-
gowym doprowadzając do skutecznej likwidacji dostrze-
żonych braków i błędów [7]. 

Do dziś głośno mówi się w gronie fachowców na te-
mat powodów braku uzyskania czołowych miejsc przez 
polskich kanadyjkarzy na Olimpiadzie w Pekinie. Jeden 
z autorów był obserwatorem kilku treningów z ostatnie-
go etapu przygotowań kadry Olimpijskiej przed wylotem 
na Igrzyska. Z obserwacji tych powstało zdziwienie do-
tyczące zarówno ilości jak i jakości wykorzystywanych 
środków przygotowawczych. Między innymi biegi dłu-
godystansowe z wymaganą intensywnością i tętnem, czy 
wiosłowanie z dodatkowym ciężarem w łodzi. Istnieje 
pogląd potwierdzony praktyką, że podczas treningu z 
dodatkowym obciążeniem łodzi następuje naruszenie 
więzi koordynacyjnych, to z kolei wymaga dodatkowych 
żmudnych i czasochłonnych ćwiczeń do ich naprawy, a 
przecież czasu do głównych startów zostawało niewiele. 
Drugie spostrzeżenie dotyczące dodatkowego ciężaru jest 
związane z długością przepływanych odcinków trenin-
gowych. W końcowym etapie przygotowań przedolim-
pijskich zawodnicy w obciążonych dodatkowo łodziach 
pokonywali jedno – dwukilometrowe trasy w umiarkowa-
nym tempie. Oczywistą staje się sprawą, że następowało 
„przyzwyczajenie” do ciężaru bez odpowiedniego efektu 
treningowego. Trenerzy akceptujący i praktykujący tre-
ningi z dodatkowym obciążeniem łodzi stosują u swoich 
podopiecznych przyspieszenia prędkości przemieszcza-
nia się łodzi dla rozwoju siły na odcinku pokonywanym w 
czasie do 20sek., a wytrzymałości siłowej do 40 - 60 sek. 
Następuje wówczas polepszenie funkcji mięśni a jedno-
cześnie umysł sportowca nie zdąża „zapamiętać” techniki 
wiosłowania z obciążoną łodzią. Nie ma potrzeby tym sa-
mym poświęcania dodatkowego czasu i siły na naprawę 

i odnalezienie „czucia” wody po zakończeniu specyficz-
nego treningu.

Sprawność fizyczna w połączeniu ze skutecznym roz-
wiązaniem wszechstronnych zadań ruchowych odzwier-
ciedla wysoką efektywność w funkcjonowaniu narządów 
wewnętrznych i prawidłowego stanu ustroju. Rozwijając 
poprzez trening zdolności sportowca kształtujemy jego 
cechy sprawności, które z kolei przybierając określony 
poziom przejawiają się w swoisty sposób dla danej dy-
scypliny sportu.

Warunki fizyczne nie są zjawiskiem jednolitym. W 
kajakarstwie przejawiają się w dwóch zasadniczych for-
mach: jako potencjał ruchowy (sprawność wszechstronna) 
i sprawność specjalna. Jako czynniki mierzalne wyróżnić 
można trzy cechy podstawowe: siłę, szybkość i wytrzy-
małość. Ponad to koncentrować należy się na kształtowa-
niu i określaniu poziomu koordynacji ruchowej łącznie z 
czuciem rytmu i wody. Oprócz tych właściwości istnieją 
inne, takie jak zwinność, gibkość i skoczność, których 
rozwój w nie wielkim stopniu wpływa na wynik w kaja-
karstwie.

Podsumowanie:
Pewien wpływ na wzrost wyników wywiera stopień 

zdolności sportowca , co wymaga wyważonego i precy-
zyjnego podejścia do jego parametrów antropometrycz-
nych, możliwości funkcjonalnych i psychicznych. W 
przedstawionych badaniach można zauważyć zależność 
korelacyjną między siłą, masą ciała i wzrostem a wyni-
kiem sportowym uzyskiwanym zarówno w konkurencji 
indywidualnej (K-1) jak i zespołowej (K-2). Nie znale-
ziono bezpośredniej zależności wyniku sportowego z wy-
nikami uzyskanymi w próbach równowagi i oddychania. 
Skuteczność działań kajakarzy zależy od stopnia związku 
między poszczególnymi składowymi wszystkich czynni-
ków (wzrost, waga ciała, siła, wytrzymałość, czucie ryt-
mu, koordynacja ruchowa, odporność psychiczna, moty-
wacja). 
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Wpływ zjawisk kryzysowych na proces wychowania dzieci i młodzieży
Część III

„Czynniki ogólnospołeczne modelujące procesy 
wychowawcze okresu transformacji ”

Ewa Golbik
Gliwicka wyższa szkoła przedsiębiorczości, Gliwice, Polska

Annotation:
Golbik E. The influence  of critical 
pnenomena on the educational pro-
cess of children and young people. 
Part III. “General social factors shap-
ing the educational processes of the 
transformation period”. At present, the 
generation of people born in the eight-
ies, entered the period of their adulthood.  
The time of their childhood and develop-
ment was raddled with the time of the 
highest social tensions, the end of the 
socialism age, the nascency of the new 
constitutional transformation, and the 
changes in almost every aspect of  so-
cial, economic and political life. The new 
order was born among conflicts and ad-
versities, which did not come without the 
influence on the kelter of an average fam-
ily. All the threats  influence the shape of 
Polish families,  and what was noticed by 
Z. Kwieciński, the educational reactions 
undertaken in the families are incoher-
ent. If we add  often negative, or outright 
aggressive impact of school and out of 
school  (television, literature etc.) factors, 
it is difficult to be surprised with the miser-
able educational effects appearing in the 
form of pathological behaviours touching 
children and young people.

Голбик Є. Вплив кризових явищ 
на процес виховання дітей і моло-
ді (Частина III. “Загальні соціаль-
ні фактори, що формують освітні 
процеси періоду перетворень”). 
Сьогодні в період дорослості ввійшло 
покоління осіб, породжених у вісімде-
сятих роках. Час їхнього дитинства і 
розвитку сплітається з періодом ви-
щих суспільних напруг, кінця епохи 
соціалізму, народження нової кон-
ституціональної трансформації, змін 
у всім  суспільному, господарському 
і політичному житті. Нова гармонія 
народилася серед конфліктів і про-
тилежностей, які не залишилися без 
впливу на функціонування безпосе-
редньо в родині. На форму польської 
родини впливають всі негативні пере-
творення і, як зауважує З.Квисинскі, 
виховні впливи, які піднімаються в 
них, нескладні. Якщо до цього дода-
ти часто негативний або агресивний 
вплив шкільних і позашкільних засо-
бів (телебачення, література тощо), 
то важко дивуватися наявності слаб-
ких виховних ефектів, які проявля-
ються в образі патологічної поведінки 
дітей і молоді.

Голбик Е. Влияние кризисных явлений 
на процесс воспитания детей и моло-
дежи (Часть III. “Общие социальные 
факторы, формирующие образова-
тельные процессы периода преобра-
зований”). Сегодня в период взрослости 
вошло поколение лиц, рожденных в вось-
мидесятых годах. Время их детства и 
развития сплетается с периодом высших 
общественных напряжений, конца эпохи 
социализма, рождения новой конституци-
ональной трансформации, изменений во 
всей  общественной, хозяйственной и по-
литической жизни. Новая гармония роди-
лась среди конфликтов и противополож-
ностей, которые не остались без влияния 
на функционирование непосредственно 
в семье. На форму польской семьи влия-
ют все негативные преобразования и, как 
замечает З.Квисински, воспитательные 
влияния, которые поднимаются в них, 
бессвязны. Если до этого прибавить ча-
сто отрицательное или агрессивное вли-
яние школьных и внешкольных средств 
(телевидение, литература и тому подоб-
ное), то трудно удивляться наличию сла-
бых воспитательных эффектов, которые 
проявляются в образе патологических 
поведений детей и молодежи.

Keywords:
juvenescence, conflicts, educational 
activities, defiance, school, local 
government.

отрочний, конфлікти, виховні засо-
би, бунт, школа, локальне самовря-
дування.

отроческий, конфликты, воспитатель-
ные средства, бунт, школа, локальное 
самоуправление.

Wprowadzenie1

Obok determinantów wychowania wskazanych w  
artykułach I i II części cyklu „Wpływ  zjawisk  kryzysowych  
na  proces  wychowania  dzieci  i młodzieży”, jest 
jeszcze inna ważna grupa czynników, które w ogromnej 
mierze decydują o tym, czy wszystkie zabiegi wobec 
dzieci i młodzieży mają płodny grunt do przyjmowania 
oddziaływań pedagogicznych. Należy do nich pośród 
wielu innych aspektów psychologicznych konstruujących 
wychowanka, ogół czynników społecznych mających 
bezpośredni wpływ na jego portret psychologiczny 
kształtujący się w konkretnej rzeczywistości społecznej. 

Cel pracy
Jako kolejny głos w polemice pedagogów wokół 

problemów i zadań pedagogiki społecznej,  niniejszy 
artykuł jest próbą uporządkowania i podsumowania 
grupy podstawowych zjawisk w obszarze czynników 
ogólnospołecznych modelujących proces wychowania.

Metoda i narzędzia badawcze
Podstawową metodą podjętej kompleksowo tematyki 

jest, podobnie jak w poprzednich artykułach monografia 
tematu w oparciu głównie o analizę dokumentów 
piśmienniczych podejmujących poniższą problematykę, 
ale także badania przeprowadzone w związku z pracą 
doktorską [6].
© Ewa Golbik, 2010

Dyskusja
Zmiany w sferze politycznej, gospodarczej, 

ekonomicznej i społecznej spowodowały nasilenie się 
wielu patologii w życiu społecznym naszego kraju. 

Zdaniem Tadeusza Pilcha przyczyny, które 
najdotkliwiej wskazują niepowodzenia wychowawcze 
w społeczeństwie to te, które prowadzą dzieci najpierw 
na ulicę, a jak wiadomo stąd już najczęściej do patologii 
(juma, prostytucja itp.), można wyjaśniać różnie – zależnie 
od przyjętego kryterium. D. Hosemann proponuje cztery 
następujące podejścia:

koncepcje zorientowane personalnie – czyli na • 
personalne źródło zachowań dewiacyjnych, głównie 
o medyczno-psychiatrycznych lub pedagogiczno-
psychologicznych uwarunkowaniach zachowań 
i sposobów reagowania na trudności;
koncepcje zorientowane socjalizacyjnie – biorące • 
pod uwagę przede wszystkim proces socjalizacji, całą 
procedurę wychowawczą jaka dokonuje się w rodzinie, 
oraz konflikty i deficyty jakie rodzina wykazuje  w 
procesie wychowania, w tym brak umiejętności 
reagowania na niepowodzenia, kumulowanie się 
niepowodzeń, a w rezultacie rozpad tych więzi i 
ucieczka z rodziny;
koncepcje społeczno-kulturalne – wyjaśniające • 
pewne ogólne, społeczne uwarunkowania problemu 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

154

dzieci, obwiniające środki masowego przekazu, 
manifestowania przez nie filozofii posiadania, często 
powodujące frustrację i gniew oraz stres.
Koncepcje multiczynnikowe ujmujące wszystkie wyżej • 
wymienione czynniki tj. osobiste deficyty rozwojowe, 
dysfunkcjonalność rodziny oraz systemowe traktowanie 
źródeł zjawiska dzieci ulicy.

Słabość instytucjonalnych wzorców rozwiązywania 
rozmaitych codziennych problemów, a także ich prak-
tyczna nieefektywność – powodują, że coraz częściej 
sięga się po funkcjonalne zamienniki takich sposobów 
postępowania.

Do zagrożeń płynących ze środowiska cywilizacyjne-
go i wadliwego funkcjonowania różnych instytucji należą 
zaburzone kontakty interpersonalne nie tylko w rodzinie, 
ale w szkole, w miejscu pracy czy w organizacjach spo-
łecznych i państwowych, zaburzony świat wartości, kon-
flikt systemów kulturowych, religii, dominacja w świecie 
wartości i kultury – agresji, rywalizacji, alienacja, nie-
dostosowanie, anomia, utrata tożsamości, brak poczucia 
bezpieczeństwa, o czym szczegółowo traktują specjali-
styczne opracowania.

Lecz są też inne przyczyny natury ogólnospołecznej. 
Aktualnie w okres dorosłości weszło pokolenie osób uro-
dzonych w latach osiemdziesiątych. Czas ich dzieciństwa 
i rozwoju splata się z okresem najwyższych napięć spo-
łecznych, końca epoki socjalizmu, rodzenia się nowej 
transformacji ustrojowej, zmian w całym nieomal życiu 
społecznym, gospodarczym, politycznym.

Nowy ład rodził się wśród konfliktów i przeciwno-
ści, które nie pozostały bez wpływu na funkcjonowanie 
przeciętnej rodziny, a więc i dzieci, jak to wykazano we 
wcześniejszych artykułach. Na kondycję polskich rodzin 
wpływają wszystkie zagrożenia i jak zauważa Z. Kwie-
ciński, podejmowane w nich oddziaływania wychowaw-
cze są niespójne. Jeśli do tego dodać często negatywny, 
czy wręcz agresywny wpływ oddziaływań szkolnych 
i pozaszkolnych jak np środki masowego przekazu: TV, 
internet, literatura itp.,  to trudno dziwić się chorym efek-
tom wychowawczym przejawiającym się w postaci pa-
tologicznych zachowań dotykających dzieci i młodzież. 
Przy tym na skutek rozluźnienia się systemu prawnego i 
więzi społecznych doszło do pojawienia się w Polsce na 
dużą skalę zjawisk korupcji, afer finansowych i różnych 
form przestępczości, w tym także zorganizowanej, któ-
ry nastąpił we wszystkich krajach postkomunistycznych. 
Wiadomo już, że nie wolno go tłumaczyć jedynie innym 
sposobem rejestrowania danych zaniżaniem statystyk ze 
względów ideologicznych itp.[2] Przyczyny są znacznie 
bardziej złożone. W oparciu o ustalone liczby stwierdzić 
można, że transformacja ustrojowa  w Polsce po roku 1989 
i przechodzenie do gospodarki rynkowej miały ogromny 
wpływ na wzrost ogólnej liczby przestępstw.

Ściśle jest z nimi związane poczucie zagrożenia w 
kontaktach nie tylko przypadkowych. Człowiek XX 
wieku żyje w świecie przepełnionym informacją o po-
wszechności przemocy i agresji i też sam często staje 
się jej ofiarą. Stąd dosyć powszechny jest obecnie stale 
towarzyszący człowiekowi syndrom zagrożenia i zanik 
poczucia bezpieczeństwa. Znaczna dynamika przestęp-
czości i funkcjonalna słabość funkcjonowania podsta-

wowych instytucji porządku społecznego korespondują z 
poczuciem braku bezpieczeństwa w polskim społeczeń-
stwie. Z badań OBOP z 1998 roku, a więc prawie 10 lat 
po okresie przełomu ustrojowego wynika, że 68% respon-
dentów  obawiało się o swoje mienie, a 47% nie czuło się 
bezpiecznie w swojej dzielnicy[3]. Miało to bezpośredni 
wpływ na formy życia społeczności lokalnej. Zanikała 
instytucja sąsiedztwa, która pogłębia dotkliwe poczu-
cie osamotnienia, izolacji i dystansu we wzajemnych 
stosunkach w osiedlach mieszkaniowych. Zjawiskiem 
masowym stały się kraty i różnorodne blokady zabezpie-
czające. Agresja, przemoc, konflikt i nietolerancja stały 
się w świadomości współczesnego człowieka elementa-
mi społecznej rzeczywistości, trwałymi komponentami 
systemu informacji, życia codziennego, a nawet kultury 
masowej i rozrywki.

Niezależnie od nich trzeba stwierdzić, że przestęp-
czość nieletnich w tych latach nasiliła się znacząco, że na-
stąpiło to w stosunkowo krótkim czasie. Badacze proble-
mu upatrują przyczyn głównie w kryzysie wartości, braku 
więzi rodzinnych, grupach rówieśniczych w których pa-
nuje moda na bycie twardym, gloryfikowaniu przemocy, 
negatywnych wzorcach dostarczanych przez telewizję, 
gry komputerowe, powszechność używania narkotyków 
i alkoholu.

Są jednak także badania dowodzące tezy, że fałszy-
wym mitem jest przekonanie, że: w wyniku transformacji 
ustrojowej pojawił się zwielokrotniony problem prze-
stępczości i demoralizacji nieletnich. Jak wykazano, w 
głównej mierze to wyż demograficzny przyczynił się do 
drastycznego wzrostu populacji nieletnich, którzy weszli 
w konflikt z prawem.

Na tle tych zjawisk o wymiarze makrospołecznym, tak-
że  poziom branżowy nie oszczędził pedagogom nowych 
wyzwań. W Polsce od 1996 roku sprawy oświaty oddano 
w ręce samorządów co zasadniczo zmieniło role rodziny 
w wychowaniu. Aktualna Ustawa o systemie oświaty na-
zywa rolę szkoły jako „wspierającą rodzinę” w funkcjach 
wychowawczych. To rodzina dźwiga zasadniczy ciężar 
odpowiedzialności za wychowanie przyszłego pokolenia, 
a nie jak do 1999 roku państwo. U wielu rodziców ob-
serwuje się jeszcze roszczeniową postawę wobec szko-
ły, jednak coraz więcej obywateli świadomych swych 
obowiązków, a zwłaszcza praw bardzo strzeże swego 
decyzyjnego głosu w sprawach losu dziecka. Te zmiany 
nie pozostały bez wpływu na postawę młodzieży wobec 
nauczycieli i wychowawców. Ich autorytet, pozbawiony 
prawa do wychowania został poważnie podważony.

Kolejną sprawą jest rzeczywistość organizacyjna pro-
cesów wychowawczych, w której funkcjonują instytucje 
odpowiedzialne za prowadzenie odpowiednich działań. 
Ustawy formułują obowiązki samorządów lokalnych i na-
kładają na nie zadania, ale nie zapewniają wystarczających 
środków, stąd ich realizacja ogranicza się do koniecznego 
minimum. Urzędnicy posługując się przysłowiową „za 
krótką kołdrą” określają wyśrubowane standardy finanso-
we nie uwzględniając innych aspektów ważnych w pracy 
pedagogicznej. Począwszy od minimalnej liczby uczniów 
w klasie, a skończywszy na zasadności istnienia określo-
nych szkół czy form pomocy  wyznaczanych kryteriami 
wyłącznie ekonomicznymi. Prowadzi to do wielu absur-
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dów, w których nie mieszczą się dzieci nietypowe – wy-
magające niestandardowej pomocy. Do grupy tej należą 
np. dzieci niepełnosprawne, dzieci krzywdzone przez 
najbliższych, oraz dzieci i młodzież ze środowisk wiej-
skich. Sprawą ujawniającą się coraz wyraźniej są wresz-
cie narastające bariery w dostępie do edukacji.

Wiele decyzji podejmowanych na poziomie rządu, 
wymaga długotrwałej weryfikacji w warunkach poszcze-
gólnych krajów i próby przenoszenia gotowych wzorów 
z jednej rzeczywistości do drugiej rodzi wiele negatyw-
nych konsekwencji ludzkich, za które przychodzi płacić 
dzieciom i młodzieży. Należy do nich na przykład gim-
nazjum, które jako dziecko reformy edukacji okazało się 
wyjątkowo nie trafionym rozwiązaniem pod względem 
wychowawczym, kumulującym: a) z założenia trudnych 
adolescentów,  w b) nowych procesach grupowych wy-
muszonych nową szkołą i wśród c) nie znającej ich kadry 
pedagogicznej, wszystko w jednym czasie i w jednym 
miejscu. Podobnych eksperymentów można by znaleźć 
więcej.

Kiedy dziecko trafi na margines to negatywne tego 
skutki pojedynczo bądź grupowo w różnych konfigura-
cjach są już nie do uniknięcia. Zalicza do nich Pilch 11 
różnorodnych cech. Są to: brak samodzielności, oziębłość 
uczuciowa, agresywne zachowania wobec osób i rzeczy, 
autoagresja, chwiejność emocjonalna, brak dystansu do 
poleceń i kontaktów z innymi ludźmi, lęki wewnętrzne, 
wagarowanie, włóczęgostwo, czyny kryminalne, stoso-
wanie używek, odchylenia w zachowaniach seksualnych.

P. Brickman patrząc na proces wychowania (wspo-
magania) jako tworzenie optymalnych warunków do roz-
woju dziecka, usiłuje znaleźć możliwie skuteczne środki 
zaradcze i sytuuje go w kontekście szerszym niż tylko np. 
indywidualna pomoc psychologiczna. Wyróżnia bowiem 
cztery formy zinstytucjonalizowanej działalności wycho-
wawczej wspierającej przede wszystkim rodzinę, jako 
pierwsze środowisko dziecka:

model medyczny, opierający się na założeniu, że czło-1. 
wiek nie jest odpowiedzialny za problem, ani za jego 
rozwiązanie. Konieczna jest więc pomoc specjalisty, co 
niesie niebezpieczeństwo uzależnienia się od pomaga-
nia;
model oświatowy, zakładający, że człowiek odpowiada 2. 
za wywołanie problemu, natomiast rozwiązań dokonuje 
przy pomocy specjalisty;
model moralny, opierający się na założeniu, że czło-3. 
wiek jest odpowiedzialny zarówno za problemy jak i 
ich rozwiązanie, każdy więc musi znaleźć własny spo-
sób na swoje kłopoty;
model kompensacyjny, według którego człowiek nie 4. 
jest odpowiedzialny za problem, ale odpowiada za jego 
rozwiązanie (nie są zaspakajane potrzeby jednostki, do 
których ma prawo). Model ten akcentuje aktywność 
osoby wspieranej.[4]

A zatem, jeśli zawiodły mechanizmy wychowawcze 
na dowolnym poziomie, pomocy szukać musi człowiek i 
tak indywidualnie, choćby z pomocą specjalistów.

Wnioski:
Tak więc w Polsce na typową  dla nastolatków agresję, 

związaną przede wszystkim z buntem  przeciw autoryte-
tom i dorosłym, nałożył się dodatkowo zamęt związany 
z okresem  przejściowym tj. transformacją ustrojową. 
Nieprawidłowe relacje między ludźmi, brak zaspokojenia 
potrzeb, nieprawidłowy świat wartości, patologie, używ-
ki, nadmiar wolności, brak czasu na pogłębione kontakty 
społeczne, przemoc, agresja, zagrożenie współczesnymi 
chorobami cywilizacyjnymi, nieprawidłowe postawy wy-
chowawcze itd. to lista nie kończących się problemów, 
które występują obok tych z kolejnego poziomu - orga-
nizacyjnego. Znawcy problemu nazywają ten etap mani-
festacji przez agresję syndromem pierwszego pokolenia. 
Pionierska generacja „wolnych” musi szybko  w zmie-
niającym się otoczeniu znaleźć sposób  na zaplanowanie 
swojej przyszłości. Fakt, że mogą liczyć tylko na siebie 
powoduje głównie szok i poczucie bezradności. 

W dużej mierze brutalne zachowania są sposobem na 
rozładowanie stresu wyzwolonego zastaną sytuacją. Incy-
denty negatywne i wyczyny subkultur należą do znamion 
naszych czasów. Sytuują się nadal w szerokim froncie 
anty cywilizacyjnego buntu i kontestacji, wszędzie, także 
tam, gdzie rozwiązania proponowane przez dorosłych po-
dejmują próby nadążania za tempem młodych. 

Zapewne przedstawiony w ten sposób zarys proble-
matyki nie obejmuje wszystkich czynników, które mają 
wpływ na dorastanie i kształtowanie się współczesnego 
pokolenia. W tej jednakże nawet tak pobieżnej próbie 
wskazania najważniejszych determinantów, widać dramat 
współczesnego wychowania rozumianego jako zadania do 
spełnienia przez pedagogów, rodziców i społeczeństwo.
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A. Educational aims of the transfor-
mation period. The most important in 
the contemporary educational process, 
which involves the preparation of each 
individual to the prosecution of future so-
cially - professional roles in the society, 
are the values, criteria and ways of their 
choices, and the problem of the personal 
pattern - „the humanistic man of the fu-
ture”. The attempts of the integration of 
the educational targets came to the final 
collapse, and the choices concerning the 
education of young members of the soci-
ety have been transfered to the families, 
under the slogan of enlarging the fam-
ily’s educational autonomy and the free-
dom of civil rights. Changing socially – 
economic conditions demand the activity 
toward the better preparation of young 
people to the conjugal and family roles, 
and the improvements of the socially - 
economic factors of the family kelter, the 
adaptation of the traditional family to the 
changing situation, as well as develop-
ment of higher culture of people forming 
the marital relationship, so that the mar-
riage and the family were able to work 
efficiently in the present reality. 

Голбик Є., Романовска-Толлочко Г. 
Освітні цілі періоду перетворення. 
Головною метою сучасного освітньо-
го процесу, що включає підготовку 
кожного індивідуума до роботи над 
майбутньою соціально-професійною 
роллю в суспільстві, є пошук критері-
їв і альтернативних рішень проблеми 
особистості - „гуманістичну людину 
майбутнього”. Спроби інтеграції освіт-
ніх цілей прийшли в занепад і аль-
тернативи із приводу освіти молодих 
членів суспільства були трансформо-
вані до родин під гаслом збільшення 
освітньої автономії родини і волі ци-
вільних прав. Змінюючись, соціально 
- економічні умови вимагають певної 
діяльності в напрямку кращої підго-
товки молоді до подружніх і фаміль-
них ролей. Також і вдосконалюванню 
соціально-економічних факторів сі-
мейного життя, адаптації традиційної 
родини до ситуації, що змінюється. 
Крім того, також і до розвитку вищої 
культури людей у формування шлюб-
ного взаємини таким чином, що шлюб 
і родина могли працювати ефективно 
в сучасності. 

Голбик Е., Романовска-Толлочко А. Об-
разовательные цели периода преоб-
разования. Главной целью современно-
го образовательного процесса, который 
включает подготовку каждого индиви-
дуума к работе над будущей социально-
профессиональной ролью в обществе, яв-
ляется поиск критериев и альтернативных 
решений проблемы личности - „гуманисти-
ческий человека будущего”. Попытки инте-
грации образовательных целей пришли в 
упадок и альтернативы по поводу обра-
зования молодых членов общества были 
трансформированы к семьям под лозун-
гом увеличения образовательной автоно-
мии семьи и свободы гражданских прав. 
Изменяясь, социально - экономические 
условия требуют определенной деятель-
ности в направлении лучшей подготовки 
молодежи к супружеским и фамильным 
ролям. Также и совершенствованию 
социально-экономические факторов се-
мейной жизни, адаптации традиционной 
семьи к изменяющейся ситуации. Кроме 
того, также и к развитию высшей культуры 
людей в формирование брачного взаи-
моотношения таким образом, что брак и 
семья могли работать эффективно в на-
стоящей действительности. 
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Wprowadzenie1

Wychowanie jest podstawowym pojęciem dla całej 
pedagogiki, w tym również dla pedagogiki społecznej, 
ujmowane bardzo różnie – jako oddziaływanie, działanie, 
czynność, przygotowanie, urabianie, towarzyszenie itd. 
Podkreśla się przy tym, że :

jest to działanie celowe, świadome i specyficzne, ma-• 
jące na celu osiągnięcie względnie trwałych skutków 
w rozwoju fizycznym, umysłowym, społecznym, kultu-
ralnym i duchowym,
jest to proces zmierzający do osiągania określonych • 
efektów – przygotowania do pełnienia określonych ról 
społecznych, 
jest to kształtowanie cech osobowości pożądanych z • 
punktu widzenia interesów grupy i ideałów kultury,
jest to wreszcie nauka społeczna - interwencja w proces • 
socjalizacji, a jednocześnie w proces rozwoju osobowo-
ści,
jest to rodzaj swoistego spotkania, które „ma w sobie • 
wymowę czegoś bezpośredniego i osobowego, nada-
je podmiotowy charakter działaniom wychowawcy i 
wychowanka. Wychowanie rozumiane jako spotkanie 
z innymi ludźmi, z samym sobą, ze światem wartości, 
marzeń i wyobrażeń to spotkanie kogoś słabego z kimś, 
kto jest silniejszy - wie lepiej-, ma większe poczucie 
odpowiedzialności, pewniej się czuje. W tradycji peda-
gogiki społecznej wychowanie rozumiane jako swoiste 
spotkanie to pojęcie służby która oznacza „taką formułę 
życiowej satysfakcji, w której własny los w sposób har-
monijny byłby związany z losami innych ludzi.” [1]

© Ewa Golbik, Anna Romanowska-Tołłoczko, 2010

Przewodnikiem przy przyjęciu takich założeń w pro-
cesie wychowania może być pedagogika społeczna, w 
której rozpatrywane są istotne kwestie dotyczące środo-
wiska wychowania zawsze z tą sama intencją: budowania 
warunków nieskrępowanego rozwoju i twórczości jed-
nostki.

 Cel pracy i metoda badawcza
W nawiązaniu do polemiki prowadzonej od wielu lat 

na łamach polskich czasopism wokół problemów i zadań 
pedagogiki społecznej, w niniejszym artykule podjęto 
próbę wyłonienia grupy podstawowych wyznaczników 
i celów wychowania charakterystycznych dla okresu 
transformacji ustrojowej.

Zastosowaną metodą jest monografia tematu w opar-
ciu o analizę dokumentów piśmienniczych podejmują-
cych powyższą problematykę.

 Dyskusja
Ukształtowanie najważniejszych współcześnie cech 

osobowościowych w procesie różnych form edukacji, 
samokształcenia, uczestnictwa biernego i czynnego w 
kulturze dawałoby pewną gwarancję odpowiedzialności 
pełnienia ról społeczno – zawodowych przez człowieka. 
Zatem konieczne staje się, by współczesna edukacja, a 
w niej proces wychowania, była nastawiona na nową ja-
kość człowieka, na nieustanne wzbogacanie roli czynnika 
ludzkiej odpowiedzialności za stan naszej cywilizacji i za 
siebie.

Celem wychowawczym, który ma być osiągnięty, jest 
umożliwienie wychowankowi określenia własnej osobo-
wości, a składa się na nią całość dyspozycji fizycznych, 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 1 / 2010

157

afektywnych, intelektualnych, społecznych i duchowych, 
dzięki którym istota ludzka określa i wyraża siebie w 
kręgu istot jej podobnych. Owo samookreślenie (samo-
realizacja) winno być, zdaniem B.Kromolickiej, urzeczy-
wistnieniem harmonii między skłonnościami, myśleniem 
a działaniem, między sobą a innymi. Ale harmonia nie 
oznacza kompromisu [2].

Harmonijne wychowanie nie może być zrealizowane 
za pomocą działań hamujących i wywołujących lęk lub też 
za pomocą źle dopasowanych lub też sprzecznych ze sobą 
wymagań. Zakłada ona u tego kto nim kieruje, poznanie 
możliwości właściwych każdemu wychowankowi, spra-
wiedliwy dobór środków, troskę o równowagę i poczucie 
umiaru, które w żaden sposób nie wykluczają śmiałości. 
Owa samorealizacja może być określana jako osiągnięcie 
osobowości autonomicznej. Wychowanie powinno także 
umożliwić osiągnięcie pewnej mądrości, gdyż nie jest ono 
oparte na istocie człowieka, lecz na jego istnieniu.

Tę mądrość, aby nie pozostała li-tylko suchą teorią, 
powinno się wspierać odpowiednią edukacją. I tu, ogrom-
nie ważny jest poziom wykształcenia naszej młodzieży. 
Jak wynika z artykułu J.Czapińskiego, psychologa z Uni-
wersytetu Warszawskiego [3], wykształcenie łagodzi 
indywidualne koszty transformacji, a ludzie najlepiej 
wyedukowani żyją dłużej niż inni, rzadziej trapią ich de-
presje, osiągają wyższe dochody, a poczucie beznadziej-
ności raczej ich omija.

W XXI wieku wykształcenie, zdolności i inne nabyte 
kwalifikacje, a więc tzw. kapitał ludzki, stały się decy-
dującymi czynnikami produktywności jednostki i narodu. 
Wiek ten bywa nazywany wręcz wiekiem kapitału ludz-
kiego, gdyż pierwszorzędnym czynnikiem decydującym 
o poziomie życia kraju jest rozwijanie i wykorzystywanie 
zdolności, wiedzy, umiejętności ale i zdrowia ludności. 
Znaczące sukcesy gospodarcze Japonii, Korei Południo-
wej, Tajwanu, Hongkongu czy innych rozwijających się 
krajów Azji, krajów nie posiadających surowców natu-
ralnych, aż nazbyt wyraźnie pokazują znaczenie kapitału 
ludzkiego. W krajach tych wartościami są: dobre wyszko-
lenie, wysoka wydajność, zaangażowanie w pracy, wspar-
cie rodziny.

Wykształcenie przekłada się bezpośrednio na poziom 
społeczeństwa. Wskazują na to liczne badania, prezentu-
jące przykładowo następujące zależności:

wykształceni rodzice więcej inwestują we własne dzie-• 
ci i ich zdrowie,
osoby lepiej wykształcone lub bogatsze mniej palą,• 
wykształcenie osób biedniejszych sprzyja poprawie od-• 
żywiania,
wykształcenie może być najważniejszym czynnikiem • 
determinującym zdrowie i długość życia itp.

I chociaż nie bez znaczenia jest także kapitał fizyczny 
w nowoczesnej gospodarce, to jednak „sukces zależy od 
tego, jak kraj potrafi wykorzystać swój naród. Jeśli naród 
traktuje się źle, to zmierza on ku samodegradacji, jeśli za-
niedbuje się jakąś ważną część ludności, to nie osiągnie 
się sukcesu niezależnie od posiadanej technologii”[4]. 

Ten kapitał to w głównej mierze rola rodziny. To ro-
dziny zajmują się swoimi dziećmi i starają się wszelkimi 
sposobami kształcić je i rozwijać ich zdolności. Rodziny 
są głównymi promotorami wartości w społeczeństwach.

 Podniesienie wychowania do wymiaru społecznego 
implikuje potrzebę formułowania jego celów (stąd poja-
wiające się idee wychowania narodowego, państwowego, 
dla przyszłości, itd.). F.Znaniecki społeczny charakter 
wychowania wiąże z bardziej jeszcze pierwotnym nało-
żeniem na rodzinę obowiązku przygotowania młodego 
człowieka do wejścia we wspólnotę, grupę społeczną 
szerszą niż rodzina. Twierdzi, że wychowawcza funkcja 
rodziców nie jest po prostu wynikiem samego rodziciel-
stwa, lecz wypływa z praw i obowiązków nadanych im 
przez społeczeństwo, a charakter tego zależeć będzie w 
pierwszym rzędzie od społeczeństwa, które je rodzicom 
powierzyło [5].

Odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku powinna 
pójść edukacja, aby dzięki niej człowiek potrafił pokony-
wać zagrożenia dzisiejszego świata, krąży więc głównie 
wokół problematyki przygotowania człowieka do kreo-
wania własnej egzystencji. Taką moc kreatywną stano-
wić mogą zasoby moralno – emocjonalne. których ważną 
płaszczyznę przygotowań powinna stanowić właśnie ro-
dzina. Składają się na nie: 

odpowiedzialność za własne życie (wg G.Zimbardo lu-• 
dzie, którzy nauczyli się, że mają mały wpływ na swoje 
życie, postrzegają rzeczywistość jako determinującą 
ich egzystencję i w sytuacjach zagrożenia reagują bez-
radnością) [6],
odwaga i godność (potrzebne dla posiadania wyższej • 
odporności psychicznej, 
poczucie własnej godności (pozwalającej w sytuacjach • 
nawet największego zagrożenia zachować wierność 
swoim wartościom), 
rozumienie i poszukiwanie sensu życia (nadające cel • 
życiu), ale także takie cechy jak: 
przyjaźń (pozwalająca przeżyć ekstremalne warunki • 
oraz pozbyć się wrogości i agresji oraz pozwalająca 
uwolnić się od negatywnych emocji – dająca gotowość 
przebaczania i niesienia pomocy), 
miłość (siła najgłębiej aktywizująca egzystencję ludz-• 
ką). 

Oprócz ukształtowanych cech człowiek powinien też 
posiadać odpowiednie umiejętności dotyczące poznaw-
czego porządkowania świata i zajmowanego w nim miej-
sca, selekcjonowania napływających do niego informacji 
oraz analizowania prawidłowości i zasadności swych au-
tomatycznych myśli. Jednak niezbędne także są umiejęt-
ności w rozpoznawaniu własnych emocji, ich ekspresja 
i empatia. 

Najważniejszą więc sprawą dla współczesnego proce-
su wychowania przygotowującego poszczególne jednost-
ki do pełnienia przyszłych ról społeczno – zawodowych są 
wartości, kryteria i drogi ich wyboru oraz problem wzorca 
osobowego – „humanistycznego człowieka przyszłości”. 
Raport Komitetu Prognoz - Polska w XXI wieku pt. „W 
perspektywie roku 2010” przedstawia propozycję oczeki-
wanego wzorca osobowego takiego człowieka. Zdaniem 
twórców raportu powinien on:

być wrażliwym humanistą,• 
być aktywny i przedsiębiorczy,• 
być zdolny do sprostowania wymaganiom konkuren-• 
cyjnej gry sił ekonomicznych w gospodarce rynkowej,
mieć szacunek do wartości wyższych i motywację do • 
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bezinteresownych działań społecznych,
cechować się kulturą moralną i kulturą uczuć,• 
być zdolnym do zachowań empatycznych,• 
umiejętnie budować więzi międzyludzkie,• 
odrzucić model życia zdominowany przez „mieć”• 
posiadać poczucie godności, samodzielność myślenia i • 
kreatywność.

Zdaniem Z.Łomnego „Ludzkość mało podejmuje wy-
siłku na rzecz doskonalenia człowieka. Obrona universum 
człowieka musi być wzmocniona i pilnie rozszerzana. Tej 
walki nie wolno przegrać”.

Podsumowanie
W świetle powyższych rozważań konieczne wydaje 

się zwrócenie uwagi oraz nadanie odpowiedniej rangi 
zmieniającym się warunkom społeczno – ekonomicz-
nym, które domagają się działania w kierunku lepszego 
przygotowania młodego człowieka do ról małżeńskich i 
rodzinnych oraz poprawy warunków egzystencji rodziny, 
przystosowania rodziny tradycyjnej do zmieniającej się 
sytuacji, jak również wyrabiania wyższej kultury osób 
tworzących związek małżeński tak, aby i małżeństwo i 
rodzina mogły sprawnie funkcjonować we współczesnej 
rzeczywistości. Rozkład rodziny jest bowiem głównym 
zagrożeniem dla rozwoju osobniczego, osłabia struktury 
społeczne i kumuluje zagrożenie dla porządku społeczne-
go i systemów demokratycznych. Co więcej bezpośrednie 
i pośrednie koszty z punktu widzenia globalnej ekonomii 
państwa oraz jego konkurencyjności i bezpieczeństwa są 
olbrzymie.

Skutki w wymiarze indywidualnym widać już wyraź-
nie w pierwszym pokoleniu rodzin przeżywających kry-
zys. Reformy decentralizujące społeczne funkcje państwa 
są niezmiernie potrzebne i po pewnym czasie okażą się 
także słuszne i efektywne, jednakże nie można się zgo-
dzić, aby reformy pozostawiały zbyt szerokie marginesy 
w sprawach, które wymagają pogłębionej diagnozy i pil-
nej interwencji, czyli warunki wzrastania i kształtowania 
przyszłego pokolenia.
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Romanowska-Tolloczko A., Golbik E. 
Parents’ authority and the effective-
ness of their educational actions. 
Facing a gradual crisis of moral author-
ity in the modern world, educationalists 
underline its importance in the education 
and upbringing process. The first and, for 
a long period of time, the most important 
authority for children are their parents, 
who often fail to understand the nature 
of their own significance and impact on 
the child. They often wrongly associate 
parental authority with unquestionable 
power and this faulty reasoning carries 
negative developmental implications as 
the child’s submissiveness is not tan-
tamount to acceptance and may result 
from his/her weakness or fear rather than 
from recognizing parental authority. This 
article is to emphasise that parents need 
to be fully aware of their own educational 
actions in the child upbringing process. 
It is important to understand that such 
actions affect the way parents are per-
ceived by children. This article suggests 
a number of behaviours conducive to 
building and sustaining the sense of au-
thority and respect as these features are 
fundamental in ensuring the effective-
ness of educational actions undertaken 
by parents in the upbringing process.

Романовська-Толлочко Г., Голбик 
Є. Авторитет батьків і дієвість 
виховних впливів. У період кри-
зи авторитетів, що поглибився в 
усьому сучасному світі, педагоги 
усе більше цінують значення авто-
ритету в процесі виховання і освіти.  
Першим і через довгий час найваж-
ливішим авторитетом для дитини 
є батьки. Однак часто  батьки не 
розуміють того, чим є авторитет і 
який вплив він робить на дитину. 
Неодноразово ототожнюють його з 
батьківською владою. Це є помил-
кою і несе у собі негативну спрямо-
ваність виховних наслідків. Покір-
ність не є акцепцією, а слухняність 
випливає звично зі страху або сла-
бості, чим з визнання авторитету. 
Метою цього дослідження є аналіз 
значення авторитету в процесі ви-
ховання і освіти. При цьому варто 
звертати увагу на необхідність за-
своєння батьками повного усві-
домлення виховних процедур. Крім 
того, необхідно знати їхні можливі 
наслідки при створенні власного об-
разу  на очах у дитини. Необхідно 
також проведення заходів, що спри-
яють побудові і збереженню дійсно-
го авторитету, який необхідний для 
дієвості всіляких виховних діянь.

Романовска-Толлочко А., Голбик Е. Ав-
торитет родителей и действенность 
воспитательных влияний. Изложение. В 
период кризиса авторитетов, который углу-
бился во всем современном мире, педаго-
ги все более ценят значение авторитета в 
процессе воспитания и образования.  Пер-
вым и спустя долгое время важнейшим ав-
торитетом для ребенка являются родители. 
Однако часто  родители не понимают того, 
чем является авторитет и какое влияние он 
производит на ребенка. Неоднократно ото-
ждествляют его с родительской властью. 
Это является ошибочным и несущим от-
рицательную направленность воспитатель-
ных последствий. Покорность не является 
акцепцией, а послушность вытекает при-
вычно из страха или слабости, чем из при-
знания авторитета. Целью этого исследова-
ния является анализ значения авторитета 
в процессе воспитания и образования. При 
этом следует обращать внимание на необ-
ходимость усвоения родителями полного 
осознания воспитательных процедур. Кро-
ме того, необходимо знать их возможные 
последствия при создании собственного 
образа  на глазах у ребенка. Необходимо 
также проведение мероприятий, благопри-
ятствующих построению и сохранению на-
стоящего авторитета, который необходим 
для действенности всяческих воспитатель-
ных деяний.
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авторитет, виховання, батьки, 
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Wprowadzenie1

W okresie pogłębiającego się kryzysu autorytetów w 
całym współczesnym świecie, pedagodzy coraz bardziej 
doceniają znaczenie autorytetu w procesie wychowania. 
W obliczu negatywnych wzorów, którymi przesycona jest 
obecna rzeczywistość, młodzież naśladuje osoby będące 
na topie, ale nie koniecznie posiadające cechy i wartości, 
które rzeczywiście warto uznać i powielać. Dzieje  się tak 
z powodu mody i presji otoczenia, której młodzi ludzie 
nie potrafią się przeciwstawić, nie mając oparcia w lu-
dziach, za którymi chcieliby podążać i którzy byliby dla 
nich prawdziwym autorytetem.

Rola autorytetu w wychowaniu wydaje się bardzo 
ważna szczególnie w obecnych czasach, gdy nastąpiła 
dewaluacja pojęcia „autorytet” i  stało się ono niemod-
ne. Nastąpiło też przewartościowanie historii w związku 
ze zmianami ustrojowymi – upadły jedne, oficjalne auto-
rytety, pojawiły się inne, zanegowano pewne wartości, a 
na ich miejscu wyrosły nowe. Wszystko to nie sprzyjało 
zarówno dyskusji na temat autorytetów, jak i refleksji do-
tyczącej ich istnienia. 

Cel pracy i metoda badawcza
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie znacze-

nia autorytetu w procesie wychowania i edukacji, a także 
zwrócenie uwagi na konieczność posiadania przez rodzi-
ców pełnej świadomości poczynań wychowawczych oraz 
ich konsekwencji dla tworzenia własnego wizerunku w 
oczach dziecka. Przedstawiono też propozycję zachowań 
sprzyjających budowaniu  i utrzymaniu prawdziwego au-
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torytetu, który jest nieodzowny dla skuteczności wszel-
kich działań wychowawczych.

W pracy zastosowano metodę monograficzną, polega-
jącą na analizie opracowań poruszających problematykę 
autorytetu oraz zawierających  rozważania pedagogów 
dotyczące tego zjawiska w kontekście wychowawczym..

Prezentacja wyników i dyskusja
Zainteresowanie zjawiskiem autorytetu w wycho-

waniu datuje się co najmniej od czasów J.J.Rousseau 
(1712–1778) i J.F.Herbarta (1766–1841). 

W wyniku rozważań i badań nad tym problemem zary-
sowały się dwa przeciwstawne stanowiska. Pierwsze za-
kłada pozytywny wpływ autorytetu na prawidłowy prze-
bieg i skuteczność wychowania, drugie natomiast wyraża 
wątpliwość, co do wychowawczego znaczenia autorytetu 
i oparte jest przede wszystkim na przykładach deformacji 
i negatywnych skutkach wychowania autorytarnego. 

Autorytet jest pojęciem wieloznacznym. Może ozna-
czać osobę zasługującą na takie miano, względnie zespół 
określonych cech, dzięki którym osoba ta jest wysoko 
oceniana. Na pewno jest on relacją pomiędzy co najmniej 
dwoma osobami. Poza tym układem trudno jest mówić o 
autorytecie. Nie jest on wartością samą w sobie lecz  zja-
wiskiem zależnym od  innych osób, skłonnych go uznać i  
podporządkować się mu [4].

Istnieją różne rodzaje autorytetu. Na ogół wymienia 
się je parami. Mówi się np. o autorytecie wyzwalającym i 
ujarzmiającym, wewnętrznym i zewnętrznym. 

Autorytet wyzwalający ma inspirujący i konstruk-
tywny wpływ na postępowanie osób, u których cieszy się 
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uznaniem. Autorytet taki ma szczególne znaczenie w pra-
cy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Wychowawca 
darzony takim autorytetem mobilizuje swoich wychowan-
ków do inicjatyw i podejmowania samodzielnych działań, 
pogłębia poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. 

Autorytet ujarzmiający natomiast wypływa nie z oso-
bistych zalet czy zasług jego nosiciela, lecz z wygórowa-
nych ambicji i żądzy władzy. W przypadku wychowawcy, 
nauczyciela czy rodzica o takim autorytecie mamy do 
czynienia z osobą pragnącą bezwzględnie podporządko-
wać sobie wychowanków poprzez stosowany wobec nich 
przymus zewnętrzny. Cel taki uzyskuje się w wyniku wy-
dawania  zakazów i nakazów, nieustannej i nużącej per-
swazji, w której nie ma miejsca na dyskusję i jakikolwiek 
kompromis.

Chęć dominacji wychowawców nad wychowankami 
ma swoje odbicie w postawach autorytarnych, które op-
arte są głównie na karaniu i nagradzaniu jako  środkach 
sprawowania kontroli. W relacjach takich brak jest zaufa-
nia i wiary w rozsądne myślenie dziecka, wymaga się od 
niego wyłącznie podporządkowania i uległości. W miarę 
upływu czasu dziecko , czuje się coraz bardziej niezdolne 
do samodzielności. Zaczyna się rozglądać - jak to określił 
Fromm - za „magicznym pomocnikiem” przypominają-
cym rodziców, a później swoje uczucia niepewności prze-
lewa na innych. Osoby wychowane w zależności od auto-
rytetu formalnego w ciągu swojego życia są przywiązane 
do władzy leżącej na zewnątrz nich samych. Oczekują od 
niej opieki, czynią ją odpowiedzialną za swoje zachowa-
nia i postępowania,  ich chęć bycia samodzielnymi, odpo-
wiedzialnymi za samych siebie została złamana poprzez 
autorytatywne stosunki wychowawcze [8].

Dla autorytetu wewnętrznego charakterystycznym jest 
fakt dobrowolnej uległości innych osób i gotowości do 
podporządkowania się ze względu na odczuwany podziw 
i uznanie. Autorytet taki zwykle przypisuje się osobie, 
której siła wpływu na innych, tkwi nie tyle w jej sposo-
bach postępowania czy stosowanych przez nią technikach 
oddziaływań, ile w jej cechach charakteru i wartościach, 
jakie uznaje i konsekwentnie realizuje w życiu codzien-
nym. 

Z autorytetem zewnętrznym mamy do czynienia wów-
czas, gdy podporządkowanie nie jest dobrowolne. Oso-
ba o takim autorytecie ma moc wywierania wpływu na 
innych nie tyle dzięki swym osobistym przymiotom, ile 
zajmowaniu ważnego stanowiska w hierarchii władzy lub 
pełnieniu funkcji upoważniającej do formalnego podpo-
rządkowania sobie innych. Pod tym względem autorytet 
zewnętrzny jest tożsamy z autorytetem instytucjonalnym, 
urzędowym lub formalnym i z reguły ma on charakter 
ujarzmiający. 

O prawdziwym autorytecie można mówić jedynie 
wtedy, gdy osoby cieszące się nim oraz osoby uznające 
go, wiąże ze sobą pełne zrozumienie i zaufanie, stały 
dialog i wspólne działanie. Osobom uznającym kogoś za 
prawdziwy autorytet towarzyszy przekonanie, że posłu-
szeństwo wobec dawanych im poleceń jest warunkiem 
urzeczywistnienia także ich własnych pragnień. Przyjmu-
ją je z aprobatą i łatwo się do nich dostosowują [1].

Rola autorytetu w wychowaniu wydaje się być nie-
zwykle doniosła. Twierdzi się nawet, że autorytet i wy-
chowanie to zjawiska nierozłączne. Każdy młody czło-

wiek potrzebuje punktu odniesienia, kogoś, kto służyłby 
mu wsparciem w rozterkach i przykładem, z którego war-
to czerpać. Taką funkcję pełni właśnie autorytet, dlatego 
jego istnienie ma ogromny wpływ na skuteczność oddzia-
ływań wychowawczych, a wychowanie pozbawione au-
torytetów, byłoby wyraźnie zubożone, a na dalszą metę 
– niemożliwe [4].

Wobec powyższych rozważań nasuwa się pytanie: 
czym jest i jaki ma zakres autorytet rodzicielski?

A.Wejland uważa, że na pewno autorytetem nie jest 
władza sprawowana przez rodziców wobec dzieci. Ro-
dzice posiadają wprawdzie władzę nad dzieckiem, lecz 
egzekwowanie jej nie jest równoznaczne z posiadaniem 
autorytetu. Uległość nie jest akceptacją, a posłuch nie jest 
uznaniem autorytetu.

Zakres autorytetu rodziców w stosunkach z dziećmi 
jest wyjątkowo szeroki. Rodzice mogą być dla dzieci au-
torytetem pod każdym względem albo tylko z jakiegoś 
punktu widzenia. W początkowym okresie życia dziecka 
matka i ojciec są dla niego autorytetami prawie wyłączny-
mi i to niemal we wszystkich dziedzinach życia [7].

Rodzicom łatwiej jest niż komukolwiek innemu uzy-
skać uznanie dziecka nie tylko dlatego, że jako pierwsi 
mają do niego wychowawczy dostęp, ale i dlatego, że 
jako pierwszym przyznaje im się wybitniejsze znaczenie. 
Poza tym, dziecko skłonne jest autorytet rodziców – po-
twierdzony pod pewnym względem w jednej dziedzinie – 
rozciągać na inne dziedziny, mimo braku takich potwier-
dzeń.

Z biegiem lat zakres autorytetu rodziców zwykle kur-
czy się i zawęża, gdyż dziecko poszerzając swą aktyw-
ność społeczną, znajduje nowe autorytety. Jednak sytua-
cje, w których rodzice przestają być w ogóle autorytetami 
dla własnych dzieci, zachodzą raczej rzadko.

Kwestii autorytetu rodziców poświecił swoją uwagę 
również T.Gordon, który stwierdził , iż rodzice w więk-
szości przypadków, nie rozumieją czym jest autorytet i 
jaki wpływ wywiera na dziecko. Rodzice, niestety, utoż-
samiają go z władzą, jaką posiadają nad dzieckiem. Wła-
dza ta wynika z dwojakiego rodzaju źródeł.

Po pierwsze jest to różnica w „psychologicznej wiel-
kości”. Wszystkim dzieciom ich rodzice ukazują się po-
czątkowo jako pewnego rodzaju bóstwo. Postrzegają ich 
jako większych i mocniejszych, ale również jako mą-
drzejszych i dzielniejszych. Wydaje im się, że nie istnieje 
nic, czego nie wiedzą rodzice lub czego nie mogą zrobić. 
Zdumiewa je zakres ich rozumienia, dokładność ich prze-
powiadania, mądrość ich sądów.

Niektóre z tych wyobrażeń mogą być niekiedy słusz-
ne, lecz inne nie są. Dzieci przypisują swoim rodzicom 
dużo istotnych cech i zdolności, które wcale nie są zgod-
ne z prawdą. Wielu rodzicom trudno przychodzi przyznać 
się do tego, ale ci, którzy są uczciwi wobec samych sie-
bie, orientują się, jak przesadne są oceny dzieci.

Drugim atrybutem władzy rodziców nad dzieckiem 
jest posiadanie przez nich środków, niezbędnych do za-
spokojenia podstawowych potrzeb dziecka. Dysponując 
takimi możliwościami, rodzice mogą nagradzać i karać 
dziecko, a tym samym kontrolować i korygować jego za-
chowanie, dopasowując je do własnych życzeń.

Jednak w miarę upływu czasu rodzice z rosnącym nie-
pokojem zaczynają dostrzegać, że stopniowo tracą wła-
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dzę nad swoim dzieckiem. Kiedy staje się ono mniej bez-
radne, mniej zależne w tym czego potrzebuje, nagrody i 
kary funkcjonujące dotychczas, stają się coraz mniej sku-
teczne. Dzieci zaczynają wyrastać ze swojej zależności, a 
wpływ rodziców na ich wychowanie maleje lub całkiem 
zanika. 

Jest to proces naturalny, że rodzice dla dorastających 
dzieci nie są już takim autorytetem jak przed laty, poja-
wiają się inne ważne osoby, dzieci dostrzegają ich zalety, 
natomiast u rodziców widzą coraz więcej wad i sprzecz-
ności w postępowaniu. 

W miarę jak dziecko rośnie, stopniowo odkrywa, że 
dorośli, w tym również rodzice są często kolosami na gli-
nianych nogach, że nie są wszechpotężni, lecz 

w gruncie rzeczy całkiem ułomni, że nie mają nie-
ograniczonej władzy i mądrości a wręcz nierzadko mylą 
się w swych sądach [3].

Dostrzeganie słabości nie jest równoznaczne z utratą 
autorytetu, nikt nie jest idealny i dzieci wcale tego od ro-
dziców nie oczekują, pod warunkiem, że istnieje pewna 
równowaga cech pozytywnych i negatywnych. Natomiast 
rodzice pod każdym względem perfekcyjni wcale nie cie-
szą się uznaniem dzieci, gdyż postrzegani są jako niedo-
ścigły wzór, któremu dziecko nie jest w stanie dorównać, 
sprostać ani go zadowolić.

Dzieci buntują się też przeciwko władzy rodzicielskiej, 
która jeśli jest zbyt rozległa i nie znosząca sprzeciwu, sta-
je się dla dziecka czymś, z czym należy walczyć, a nie 
szanować – rodzi się wtedy sprzeciw przeciwko wszyst-
kiemu, czego wymagają rodzice, choćby nawet były to 
wymagania słuszne i korzystne dla dziecka.

Na czym więc powinien opierać się autorytet rodzi-
cielski, by dzieci chciały go uznać i darzyć nim rodziców 
przez długi czas?

Jest to bardzo trudne pytanie, na które w zasadzie nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi. Można jedynie ukazać kil-
ka istotnych aspektów, które rodzice powinni wziąć pod 
uwagę, jeśli zależy im na tym, aby być dla dziecka praw-
dziwym autorytetem.

Najważniejszą sprawą jest świadomość, że autorytet 
nie jest zjawiskiem samoistnym, ale, że trzeba sobie na 
niego zasłużyć [6].

By zyskać szacunek, uznanie i zaufanie dziecka, na-
leży je traktować jak pełnowartościowego człowieka, 
posiadającego swoją godność i prawo do zaspokojenia 
swoich potrzeb, prawo do swojego zdania i decydowania 
o sobie. 

Ważne jest okazywanie dziecku akceptacji oraz part-
nerskie rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Niezbęd-
ne wydaje się też pozwalanie, a wręcz zachęcanie dzie-
cka do samodzielności w działaniu oraz podejmowaniu 
decyzji i rozwiązywaniu problemów. Buduje to bowiem 
poczucie wartości dziecka i daje świadomość, że rodzić 
ufa jego rozwadze.

Konieczne jest również, by nauczyć się wyrażać swoje 
uczucia, zarówno pozytywne, jak i negatywne , tj. gniew, 
złość (które są czymś naturalnym i nader często pojawia-
jącym się w skomplikowanych układach rodzinnych) w 
sposób nie krzywdzący i nie obrażający dziecka. „Sło-
wa wypowiedziane w gniewie przynoszą zwykle duże 
szkody. Mogą popsuć nawet najlepszy związek. Stają się 
składnikiem przykrych wspomnień, które z czasem mogą 

trochę zblednąć, ale nigdy nie odejdą w niepamięć [2].
Ważne jest też wyrażanie uczuć pozytywnych, oka-

zywanie akceptacji i uznania dziecku, dostrzeganie jego 
zalet i wysiłków. Mówienie o dobrych stronach dziecka 
często wydaje się rodzicom niepotrzebne. Sądzą oni, że 
jeśli dziecko jest OK, to jest to stan naturalny i oczywi-
sty i nie ma powodu do wyrażania pochwał. Jest to ty-
powe błędne przekonanie, które sprawia, że dzieci czują 
się niedoceniane, ale także dostają uwagę rodziców tylko 
wtedy, gdy robią coś złego – uczą się więc negatywnych 
sposobów zabiegania o kontakt z rodzicem. Kontaktowi 
takiemu, niestety, towarzyszą zwykle przykre emocje 
i budowanie autorytetu jest w tej sytuacji bardzo trudne, a 
czasem wręcz niemożliwe.

Bardzo przydatne w tworzeniu się autorytetu są róż-
nego rodzaju indywidualne cechy rodzica, które może po-
dziwiać dziecko np. uczciwość, lojalność, zaradność, ale 
też hobby, zainteresowania, sposób spędzania wolnego 
czasu oraz wiedza i umiejętności.

Na to, jak rodzic jest postrzegany, szczególnie przez 
dorastające dziecko, ma również wpływ rodzaj występu-
jących pomiędzy nimi relacji oraz relacji pomiędzy samy-
mi rodzicami, które młody człowiek obserwuje i aprobuje 
lub nie. Także obraz rodzica w  relacjach zewnętrznych, 
ze znajomymi lub osobami obcymi daje dziecku podsta-
wę do pozytywnej lub negatywnej oceny rodzica.

Podsumowanie
Przedstawione powyżej  rozważania dotyczące auto-

rytetu jako zjawiska, a w szczególności jego roli w po-
czynaniach wychowawczych rodziców dotknęły tylko 
niektórych aspektów tego problemu, gdyż jest to zagad-
nienie bardzo szerokie i złożone. 

Budowanie autorytetu nie jest łatwe. Można to czynić  
w sposób intuicyjny, korzystając z pozytywnych wzo-
rów wyniesionych z domu, pod warunkiem, że rodzina, z 
której pochodzimy funkcjonowała prawidłowo. Rodzice 
przede wszystkim powinni  mieć świadomość swoich po-
czynań wychowawczych oraz ich konsekwencji dla włas-
nego wizerunku w oczach i sercu dziecka. 

Ważne jest również to, aby  zdawali sobie sprawę, że 
celem rodzicielstwa jest wychowanie zdrowych fizycznie 
i emocjonalnie ludzi, którzy będą potrafili wykształcić w 
sobie wiarę we własne siły i przeświadczenie o celowości 
swojego życia.[9] Jeśli poczynania rodziców będą  zmie-
rzać w tym kierunku, wtedy budowanie autorytetu  stanie 
się zjawiskiem naturalnym i samoistnym. 
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es of selected physiological indices 
in men under the influence of thermal 
heating and cooling. The research ob-
jective is defining the influence of expo-
sure to heat during the Finnish sauna 
treatment in the morning hours on select-
ed physiological indices in men, who were 
monitored during a series of three sauna 
treatments in a row. 74 healthy men took 
part in the studies. Body weight and its 
composition was diagnosed with the help 
of TANITA BODY COMPOSITION ANA-
LYZER TBF-300 based on bioelectrical 
impedance analysis. The conducted re-
search confirm the hypothesis about the 
positive effect of the Finnish sauna on the 
body mass components, such as body 
mass, BMI, TBW (kg) and % body fat. 

Приступа Т., Жепка А., Лара В. 
Вплив термовпливу в сауні і охо-
лодження на зміни обраних фізі-
ологічних параметрів у чоловіків. 
Стаття розглядає вплив термічного 
розігрівання в умовах фінської сау-
ни, а потім охолодження, на обрані 
фізіологічні параметри в чоловіків. 
Проект реалізований на прикладі 74 
здорових чоловіків. Склад тіла ви-
мірявся на підставі даних аналізу 
біоелектричної імпеданції (BIA) за 
допомогою апаратур TANITA BODY 
COMPOSITION ANALYZER TBF-300. 
Дослідження показало, що ранкові 
процедури у фінській сауні і охоло-
дження оптимізують наступні пара-
метри: маса тіла, BMI, TBW (kg) і від-
соток змісту жиру в організмі. 

Приступа Т., Жепка А., Лара В. Влияние 
термовоздействия в сауне и охлажде-
ния на изменения избранных физиоло-
гических параметров у мужчин. Статья 
рассматривает воздействие термическо-
го разогревания в условиях финской сау-
ны, а затем охлаждения, на избранные 
физиологические параметры у мужчин. 
Проект реализован на примере 74 здо-
ровых мужчин. Состав тела измерялся на 
основании данных анализа биоэлектри-
ческой импеданции (BIA) при помощи ап-
паратуры TANITA BODY COMPOSITION 
ANALYZER TBF-300. Исследование по-
казало, что утренние процедуры в фин-
ской сауне и охлаждения оптимизируют 
следующие параметры: масса тела, BMI, 
TBW (kg) и процент содержания жира в 
организме. 
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Wstęp1

Zmęczenie fizyczne i psychiczne powoduje, że nasz 
organizm dramatycznie dopomina się o wypoczynek. Jak 
w sposób przyśpieszony usunąć owo zmęczenie? Do-
brym wyjściem może okazać się skorzystanie z zabiegów 
w saunie. Organizm człowieka odpowiada na bodźce do-
starczane przez saunę odprężeniem psychicznym i fizycz-
nym oraz reakcjami ze strony poszczególnych układów 
(Tanny,1995). 

Suche kąpiele w saunie Fińskiej zyskują coraz więk-
sze powodzenie. Panuje powszechna opinia, iż sauna ma 
korzystny wpływ na redukcję tkanki tłuszczowej, popra-
wia metabolizm i jest pomocna w walce z nadwagą. W 
obecnych czasach, kiedy prawie każdy dąży do posiada-
nia doskonałej sylwetki, warto się przyjrzeć bliżej temu 
zagadnieniu. 

Praca i wypoczynek są wpisane w życie każdego czło-
wieka. Dzisiaj praca zajmuje coraz więcej czasu. Żyje-
my w pośpiechu, narażeni jesteśmy na stresy, dręczą nas 
choroby cywilizacyjne. Większość tych dolegliwości 
spowodowana jest tym, iż nie potrafimy oddzielić życia 
zawodowego od osobistego. Nie potrafimy właściwie 
wypoczywać a warto wiedzieć, że współczesny świat, 
oprócz bardzo szybkiego tempa życia i wyczerpującej 
pracy daje nam możliwość dobrej i pełnej regeneracji na-
szych sił witalnych. Mamy bowiem do dyspozycji gabi-
nety odnowy biologicznej, siłownie, fitness- kluby. Warto 
więc wiedzieć, jak z nich korzystać. Jedną z metod in-
tensyfikacji wypoczynku jest sauna (Sawicka i wsp.,2007, 
Trojnacka,2008). 

Sauna działa korzystnie na cały organizm. Po serii za-
biegów następuje detoksykacja organizmu poprzez wyda-
lanie toksyn z potem. Zimne kąpieli powodują zwiększe-
nie ilości tlenu we krwi i potęguje odprężenie psychiczne. 
Nic więc dziwnego, że sauna zalecana jest nie tylko w 
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celu odprężenia i wypoczynku, lecz także w niektórych 
chorobach układu oddechowego, przewlekłych chorobach 
reumatycznych, chorobach zwyrodnieniowych stawów, 
nadciśnieniu tętniczym I stopnia, stanach pourazowych 
narządu ruchu (Holford 1999; Marszałek 2002; Szyguła, 
1995).

Działając tak szeroko na nasz organizm, sauna przy-
czynia się do szybszej jego regeneracji, a nawet przyspie-
sza proces zdrowienia po przebytych urazach. Aby jednak 
doświadczyć jej drogocennego działania należy wiedzieć, 
jak właściwie z niej korzystać.

Organizm podczas kąpieli w saunie w małym stopniu 
pobiera ciepło poprzez przewodnictwo i konwekcję ciepła 
z powietrza, w największym stopniu organizm uzyskuje 
ciepło z promieniowania ścian i sufitu, przy temperaturze 
80° C wynosi 22 kcal/min (1535 W). Różnica w ilości 
ciepła przyjętego i oddanego przez skórę i promieniowa-
nie wynosi 8 kcal/min, około dwa razy więcej niż przez 
przewodzenie i konwekcję. Wnioskiem z tego wynikają-
cym jest to, iż bardzo istotne jest prawidłowe nagrzanie 
pomieszczenia w saunie (Straburzyńska, 2003).

Pobieranie ciepła ma największy wpływ na układ 
krwionośny, obniżenie oporu o 42–46%, jaki naczynia 
krwionośne stawiają przepływającej krwi, z równoczes-
nym podwyższeniem ciśnienia żylnego krwi. Takie pobie-
ranie ciepła powoduje wzrost temperatury skóry i mięśni, 
mimo działania potu, o około 10°C, temperatura części 
rdzennej wzrasta o 0,5–1,0°C. Po opuszczeniu sauny i 
zabiegach ochładzających temperatura ciała dość szybko 
powraca do normy (Pilch i wsp., 2005, 2006). 

Pot zawiera w swym składzie mocznik, chlorek sodu, 
kwas moczowy, kwas mlekowy, lipidy, amoniak, sole 
magnezu, wapnia i potasu; posiada odczyn kwaśny. Wraz 
z potem zostają wydalone szkodliwe produkty przemiany 
materii. Gruczoły potowe uzupełniają zatem pracę nerek. 
Parujący pot z powierzchni skóry zabiera z organizmu cie-
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pło, czyli na drodze czynnej reguluje temperaturę ciała. 
Wskutek przegrzania w saunie fińskiej dochodzi do inten-
sywnego wytwarzanie i wydzielanie potu. W saunie wy-
dziela się około 20–30 g potu na minutę, z czego około 10 
g ulega odparowaniu. Uważa się, że przy trzech wejściach 
do sauny utrata wody przez organizm wynosi około 0,5–1,0 
litra, organizm kompensuje to zmniejszeniem diurezy, czy-
li wydalaniem moczu przez nerki (Szyguła, 1995). 

Pocenie się powoduje przesunięcie wody z przestrzeni 
międzykomórkowej do krwi, a z nią wszystkich metabo-
litów, które przenikają do potu. Z tego względu w fazie 
przegrzewania jak i ochładzania nie powinno się wprowa-
dzać do ustroju żadnych płynów (Straburzyńska, 2003)

W trakcie ochładzania następuje normalizacja, wzrost 
wysycenia krwi tlenem, obniżenie temperatury ciała, efekt 
pobudzenia i odświeżenia oraz poprawiają się wskaźniki 
oddechowe (Chorąży, 2005).

Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu prze-
grzania wywołanego kąpielą w saunie fińskiej i ochło-
dzenia na wybrane wskaźniki fizjologiczne u mężczyzn, 
które były monitorowane podczas zabiegu.

Pytania badawcze: Do zweryfikowania hipotezy po-
służą następujące pytania badawcze:

Jak wpływają zabiegi sauny fińskiej przeprowadzone 1. 
na czczo w godzinach porannych na organizm?
Czy wskutek kąpieli w saunie dochodzi do spadku masy 2. 
ciała (BMI).
Czy wskutek kąpieli w saunie dochodzi do obniżenia 3. 
procentu tłuszczu (%FAT).
Czy wskutek kąpieli w saunie dochodzi do spadku za-4. 
wartości wody w organizmie (TBW) badanych męż-
czyzn.

Materiał i metody badawcze
Materiał badawczy stanowiło 74 zdrowych mężczyzn, 

studentów studiów stacjonarnych AWF we Wrocła-
wiu. Ochotnicy zdeklarowali się jako osoby nietrenują-
ce. Badania przeprowadzono raz w tygodniu w ramach 
zajęć z odnowy biologicznej w godzinach porannych 
(8:00–12:30). W przeprowadzonych badaniach uwzględ-
niono dwie podstawowe cechy somatyczne wysokość cia-
ła oraz wiek. Wyniki średniego wieku i wysokości ciała 
badanych mężczyzn przedstawia rycina 1. 

Skład ciała określony został techniką analizy impe-
dancji bioelektrycznej, (BIA – bioelectrical impedance 
analysis) za pomocą aparatury TANITA BODY COM-
POSITION ANALYZER TBF–300, która wykorzystuje 
elektrodę „stopa do stopy”.

Jest to technika nieinwazyjna, wiarygodna, bezpiecz-
na i skuteczna. Wyniki, które otrzymuje się dzięki tej me-
todzie są proste do odczytania i łatwo powtarzalne. Meto-
da BIA jest coraz bardziej popularna i wykorzystywana w 
gabinetach odnowy biologicznej, czy w fitness klubach.

Metoda BIA polega na zmierzeniu impedancji, czy-
li całkowitego wypadkowego oporu elektrycznego cia-
ła, stanowiącą pochodną rezystancji (oporu biernego) i 
reaktancji (oporu czynnego) poprzez zastosowanie po-
wierzchniowych elektrod, które są połączone z analizato-
rem komputerowym oraz przy użyciu prądu o danej czę-
stotliwości i natężeniu. 

Prosto ujmując impedancja bioelektryczna to miara 
połączonego oporu i przesunięcia fazowego prądu, który 

przejdzie przez ciało. Jest to określenie wielkości prze-
szkody jaką ciało stanowi dla przepływającego prądu 
elektrycznego. Najczęściej stosowany jest prąd zmienny 
o częstotliwość 50 kHz i niskiej amplitudzie (Lewitt i wsp., 
2007).

Rycina 1. Charakterystyka statystyczna wieku i wysoko-
ści ciała badanych mężczyzn

Pomiar polega na tym, że, woda i elektrolity działają 
jako przewodnik prądu elektrycznego, więc im szybciej 
sygnał przepłynie tym mniejsza zawartość tkanki tłusz-
czowej, ponieważ mięśnie zawierają dużo wody, a masa 
tłuszczowa ma mały procent zawartości wody. Opór ma 
bezpośredni związek z siłą – objętością konduktora uży-
wanego do pomiaru wody w organizmie, którą jest naj-
łatwiej zmierzyć, czystej masy ciała oraz masy tłuszczu. 
Procent tłuszczu uzyskuje się dzięki dokładnej formule, 
która łączy pomiary impedancji oraz masy ciała ze wzro-
stem, wiekiem oraz płcią. 

Wskaźnik impedancji bioelektrycznej wzrasta ze 
spadkiem procentowej zawartości wody w organizmie 
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i odwrotnie, gdy wzrasta waga ze względu na spożycie 
płynów wskaźnik impedancji maleje. A więc wskaźnik 
impedancji zmienia się w wyniku zakłócenia procesu 
przepuszczalności prądu elektrycznego. Całkowita masa 
wody w organizmie (TBW) odgrywa bardzo ważną rolę 
w tym pomiarze, ponieważ każda zmiana przyczynia się 
do zmiany wskaźnika bioimpedancji, a co za tym idzie do 
zmiany zawartości masy tłuszczu.

Bardzo ważne jest, aby nie jeść i nie pić co najmniej 
4 godziny przed testem, unikać intensywnych ćwiczeń, 
nie spożywać alkoholu 48 godzin przed badaniem, unikać 
substancji moczopędnych, a także opróżnić pęcherz mo-
czowy 30 minut przed testem. Ponieważ, wyżej wymie-
nione wskazania wpływają na otrzymane wyniki.

Metodyka badań
Badana grupa 74 mężczyzn została poddana kąpielom 

w saunie fińskiej. Badani byli na czczo, opróżnili pęcherz 
moczowy, następnie udali się pod prysznic. Przed każ-
dym wejściem do sauny dokonano pomiaru składu ciała 
za pomocą aparatury – TANITA. Pomiary wykony wa no 
bez obuwia, ciało i stopy suche. Przed badaniem zważono 
mokre ubranie, aby podczas pomiaru odjąć jego ciężar. 
Odejmowano wagę stroju kąpielowego – 50 dkg od masy 
ciała. 

Analizowano podstawowe cechy morfologiczne:
AGE – wiek,• 
HEIGHT – wysokość ciała (cm),• 
WEIGHT – masa ciała (kg),• 
BMI – wskaźnika•  wagowo-wzrostowego 

{masa ciała [kg]}/{ wysokość ciała2 [m]},

Spośród komponentów składu tkankowego ciała ana-
lizie poddano następujące cechy:

FAT% – procent tłuszczu,• 
TBW – całkowita masa wody w organizmie (kg).• 

Następnie rozpoczynał się właściwy zabieg w komo-
rze sauny, który każdorazowo składał się z trzech faz:

Pierwsza faza – bezpośrednie przegrzanie w sau-	
nie. Temperatura powietrza w komorze wynosiła 
115°C, a wilgotność 35%. Czas pobytu 12 minut.
Druga faza – ochładzania poprzez trzykrotne za-	
nurzenie wraz z głową w basenie z zimną wodą. 
Temperatura wody wynosiła 10°C. 
Trzecia faza – bierny odpoczynek. Czas trwania 24 	
minuty. 

Wejść do sauny było trzy, a pomiary wykonywane 
były cztery razy, czyli przed wejściem do sauny, po I, II i 
III wyjściu z sauny i ochłodzeniu.

Wszystkie wyniki badań zostały zapisane w protoko-
le, który wyglądał następująco:

Mężczyzny Standard Wiek Wzrost Pomiar 
przed sauną

Pomiar po I 
wyjściu z sauny 
i ochłodzeniu

Pomiar po II 
wyjściu z sauny 
i ochłodzeniu

Pomiar po III 
wyjściu z sauny 
i ochłodzeniu

Metody analizy statystycznej
Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pa-

kietu statystycznego STATISTICA.PL wersja 8.0. Charak-
terystyka statystyczna obejmowała średnią arytmetyczną 
(X ), odchylenie standardowe (s), minimum i maksimum, 
test t-Studenta dla prób zależnych.

Wyniki badań i ich omówienie
Przeprowadzone badania miały na celu określenie 

zmian, które zaszły u mężczyzn podczas kąpieli w saunie 
fińskiej i ochłodzeniu. Charakterystykę badanych para-
metrów mężczyzn przedstawiono w tabeli 1. 

Charakterystyka statystyczna wskaźników fizjolo-
gicznych u mężczyzn przed wejściem do sauny i po III 
wyjściu i ochłodzeniu, oraz różnicę tych parametrów 
przedstawiono w tabeli 2. Te wyniki potwierdzają, że 
seria zabiegów przeprowadzonych w saunie fińskiej w 
godzinach porannych i na czczo ma wpływ na redukcję 
badanych parametrów u mężczyzn.

Należy odnotować, iż najbardziej wyraźne zmiany 
stwierdzono pomiędzy pomiarem wykonanym przed i po 
trzecim wyjściu z sauny oraz ochłodzeniu, są one staty-
stycznie istotne.

Przedstawione wyniki pozwalają wysnuć tezę, iż za-
biegi przegrzania i ochło dze nie przeprowadzone w godzi-
nach porannych korzystnie wpływają na parametry fizjo-
logiczne  mężczyzn. Zmiany te, są statystycznie istotne 
w przypadku masy ciała przed i po 3 wyjściu z sauny i 
ochłodzeniu, wskaźnika masy ciała (BMI) przed i po 3 
wyjściu z sauny i ochłodzeniu, całkowitej zawartości 
wody w organizmie (TBW) oraz FAT Mass przed i po 
3 wyjściu i ochłodzeniu. Natomiast, parametry procento-
wej zawartości tłuszczu w organizmie FAT% przed i po 
3 wyjściu z sauny i ochłodzeniu obniżają się, ale nie są 
statystycznie istotne.

Analizując przedstawione wyniki badań możemy 
stwierdzić, że zabiegi sauny fińskiej i ochładzania prze-
prowadzone w godzinach porannych u mężczyzn przy-
czyniają się istotnie do obniżenia parametrów w porów-
naniu do wartości zarejestrowanych tuż przed zabiegiem.

Dynamika zmian parametrów masy ciała przed 
sauną i po kolejnych wyjściach i ochłodzeniu

Największą średnią różnicę masy ciała zaobserwowano 
między masą ciała przed badaniem i po trzecim wyjściu z 
sauny oraz między pierwszym pobytem w saunie i ostat-
nim przedstawia rycina 2. Różnica pomiędzy pomiarami 
wykonanymi przed kolejnymi wejściami wynosi: pomię-
dzy pomiarem przed i po 1 wyjściu z sauny i ochłodze-
niu 0,099 kg; pomiędzy pomiarem przed i po 2 wyjściu z 
sauny i ochłodzeniu 0,320 kg; pomiędzy pomiarem przed 
i po 3 wyjściu z sauny i ochłodzeniu 0,514 kg; pomiędzy 
pomiarem po 1 i po 2 wyjściu z sauny 0,222 kg; pomiędzy 
pomiarem po 1 i po 3 wyjściu z sauny 0,414 kg; pomiędzy 
pomiarem po 2 i po 3 wyjściu z sauny i ochłodzeniu 0,193 
kg (ryc. 3). Wyniki przedstawionych badań wskazują na 
to, że prawidłowe stosowanie zabiegów przegrzania i 
ochłodzenia powodują statystycznie istotne obniżenie 
masy ciała u wszystkich badanych mężczyzn.

Parametry BMI przed i po kąpieli w saunie fińskiej 
oraz zabiegach ochłodzenia u badanych mężczyzn

Największą różnicę w średnich wartościach BMI u 
mężczyzn można zauważyć między BMI przed badaniem 
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i po trzecim pobycie w saunie i ochłodzeniu oraz pomię-
dzy BMI zbadanym po pierwszym wyjściu i po trzecim 
wyjściu z kabiny sauny i ochłodzeniu (ryc. 4). Świadczy 
to o tym, iż zabieg ten powoduje statystycznie istotne 
obniżenie wskaźnika masy ciała u wszystkich badanych 
mężczyzn. 

Średnia arytmetyczna dla BMI przed kąpielą w sau-
nie wynosiła 23,52 kg/m2, po trzecim wyjściu z sauny i 
ochłodzeniu 23,37 kg/m2, a różnica między tymi pomia-
rami wyniosła 0,155 kg/m2, świadczy to, że zabiegi sauny 
fińskiej i zabiegi ochłodzenia istotnie wpływają na reduk-
cję wskaźnika masy ciała mężczyzn, zarejestrowano sta-
tystycznie istotne obniżenie tego parametru.

Analiza statystyczna zawartości wody w organi-
zmie (TBW) przed i po kolejnych wyjściach z sauny 
fińskiej i ochłodzeniu.

Została zaobserwowana falowość parametry TBW u 
mężczyzn, charakterystykę statystyczną zachowania za-
wartości wody w organizmie badanych mężczyzn między 
wyjściami z sauny i ochłodzeniu przedstawia rycina 4.

Największą różnicę w średnich wartościach TBW mo-
żemy zauważyć przed badaniem oraz po trzecim poby-
cie w saunie oraz pomiędzy drugim a trzecim wyjściem 
z sauny i ochłodzeniu (ryc. 5). TBW – miernik wody w 
organizmie, wykazuje falowy spadek po przegrzaniu, po-
nieważ podczas prawidłowo przeprowadzonego zabiegu 
nie wolno spożywać płynów, aby doszło do oczyszczenia 
organizmu z toksyn. Między innymi szkodliwe substancje 
usuwane są z ustroju człowieka za pomocą wody zawartej 
w pocie (Gutierrez, 2003). Wyniki badań statystycznych 
przedstawione na rycinie 4, ukazują różnice średniej aryt-
metycznej TBW pomiędzy kolejnymi pomiarami.

Analiza statystyczna procentowej zawartość tłusz-
czu ( FAT %) przed i po kolejnych wyjściach z sauny 
fińskiej i ochłodzeniu.

Równocześnie spadkowi masy ciała towarzyszy ob-
niżenie procentu tłuszczu (FAT %) w organizmie jest to 
efekt spalania tkanki tłuszczowej pod wpływem oddzia-
łującego ciepła w komorze sauny. Analizę zachowania 
parametrów procentowej zawartości tłuszczu u badanych 
mężczyzn przedstawia rycina 5.

Największą różnicę w średnich statystycznych war-
tościach zauważono przed badaniem oraz po trzecim po-
bycie w saunie , i pomiędzy pierwszym a trzecim wej-
ściem do sauny. Różnice statystyczne FAT% u mężczyzn 
pomiędzy wyjściami z sauny i analiza porównawcza I – II 
wyjścia, I – III wyjścia, II – III wyjścia z sauny i ochło-
dzeniu przedstawia rycina 5.

Analiza statystyczna zmian masy tłuszczu (FAT 
MASS) przed i po kolejnych wyjściach z sauny fińskiej 
i ochłodzeniu.

Analizując dynamikę zmian parametrów masy tłusz-
czowej badanych mężczyzn pomiędzy wyjściami z sauny 
i ochłodzeniem w basenie z zimną wodą przeprowadzo-
ne w godzinach porannych i na czczo zauważono istotne 
obniżenie masy tłuszczowej w porównaniu do wyników 
badań przed sauną i po III wyjściu z sauny i ochłodzeniu. 
Możemy stwierdzić, iż zabiegi sauny fińskiej i ochłodze-
nia w basenie z zimną wodą powodują u badanych męż-
czyzn statystycznie istotną redukcje zawartości tłuszczu 
w organizmie, wyrażoną w kilogramach. Różnice para-
metrów masy tłuszczu pomiędzy wyjściami z sauny fiń-
skiej i ochłodzeniu przedstawiono na rycinie 6. 

Analiza dynamiki parametrów masy tłuszczowej w kg 
w grupie mężczyzn wykazała, że u wszystkich badanych 
zarejestrowano statystycznie istotną (p<0,038) redukcje 
masy tłuszczowej. Dynamika zmian parametrów FAT 
MASS badanych mężczyzn pomiędzy wyjściami z sau-
ny fińskiej i ochłodzeniu są statystycznie istotne, różnice 
tych parametrów przedstawia rycina 6.

Tabela 1. 
Ogólna charakterystyka analizowanych parametrów u badanych mężczyzn

Cecha Minimum Maksimum Średnia Odchylenie 
standardowe

Wiek [lata] 20,00 26,00 21,57 1,15
Wzrost [cm] 163,00 195,00 181,24 6,48
Masa ciała [kg] 57,50 102,30 77,48 9,98
BMI [kg/m2] 18,73 30,88 23,52 2,13
FAT mass [kg] 2,96 29,39 11,42 4,65
% FAT 4,80 28,7 14,42 4,11
TBW [kg] 36,20 61,10 48,38 4,98

Tabela 2. 
Charakterystyka statystyczna wskaźników fizjologicznych u mężczyzn przed wejściem do sauny i po III wyjściu i 

ochłodzeniu, oraz różnicę badanych parametrów

Cecha
Przed sauną Po 3 wejściu do 

sauny
Różnica  

przed wejściem i po 3 wyjściu
Test t-Studenta dla 

prób zależnych
X s X s X  różnicy s różnicy t df p

Masa ciała 77,48 9,98 76,97 9,92 0,514 0,363 12,16 73 0,0000
BMI 23,52 2,13 23,37 2,11 0,155 0,106 12,56 73 0,0000

FAT % 48,38 4,98 48,31 5,06 0,074 1,070 0,60 73 0,5519
TBW 14,41 4,11 13,92 4,27 0,491 1,905 2,22 73 0,0298

FAT Mass 11,42 4,65 10,97 4,66 0,454 1,548 2,52 73 0,0138
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Rycina 2. Różnice w masie ciała pomiędzy wyjściami z sauny fińskiej (przed – I; przed – II; przed – III; I – II; 
I -- III; II – III) i ochłodzeniem u badanych mężczyzn

Rycina 3. Różnice BMI pomiędzy wyjściami z sauny fińskiej (przed – I; przed – II; przed – III; I – II; 
I -- III; II – III) i ochłodzeniem u badanych mężczyzn
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Rycina 4. Różnice zawartości masy wody w organizmie pomiędzy wyjściami z sauny fińskiej (przed – I; przed – II; 
przed – III; I – II; I -- III; II – III) i ochłodzeniem u badanych mężczyzn
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Rycina 5. Analiza statystyczna istotnych różnic parametrów FAT% u mężczyzn pomiędzy wyjściami z sauny fińskiej i 
ochłodzeniu oraz analiza porównawcza I – II, I – III i II – III wyjście z sauny.

Rycina 6. Analiza statystyczna istotnych różnic parametrów masy tłuszczu (kg) FAT MASS pomiędzy  wyjściami z 
sauny fińskiej i ochłodzeniu oraz analiza porównawcza I – II, I – III i II – III wyjście z sauny.
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Dyskusja 
Według Wandy Pilch działanie bodźców termicznych 

w saunie powoduje wzrost temperatury wewnątrz ciała 
osób, które brały udział w badaniu. Przyrost ten prowadzi 
do aktywowania różnorodnych mechanizmów termoregu-
lacji, czego efektem jest wzmożony przepływ krwi przez 
skórę oraz zwiększenie wydzielania potu. Utrata płynów 
wraz z potem prowadzi do zmniejszenia masy ciała po 
zakończonej kąpieli w saunie (Lewitt i wsp., 2007, Pilch 
i wsp., 2006).

Analiza przeprowadzonych badań na grupie 74 męż-
czyzn, wskazuje na to, iż masa ciała badanych obniżyła 
się po każdym wejściu do sauny. Co najważniejsze, naj-
większy spadek zauważono po trzecim wyjściu z kabiny 
sauny, różnica ta wynosiła średnio 0,514 kg, rezultaty 
tych parametrach statystycznie istotne.

Przeprowadzone badania przez Marka Chorążego i 
Krystynę Kwaśny (2005) ujawniły podobne wyniki. Ba-
dania na 30 osobach w wieku 20–24 lat, podzielonych na 
trzy grupy: wytrenowani – siatkarze I ligi, korzystający z 
sauny dwa razy w tygodniu, średnio wytrenowani – siat-
karki III ligi korzystające z sauny raz w tygodniu oraz nie 
trenujący – studenci. W badanych trzech grupach zaobser-
wowano spadek masy ciała, tylko w grupie średnio wytre-
nowanej i nietrenującej zmiany te były statystycznie istot-
ne. W obu przypadkach badane osoby były między 20–24 
rokiem życia. Może to świadczyć o tym, iż organizm re-

gularnie poddawany dużym obciążeniom fizycznym jest 
w stanie lepiej przystosować się do zmiany środowiska 
zewnętrznego i nie musi reagować tak gwałtownymi re-
akcjami termoregulacyjnymi. Badania przeprowadzone 
w godzinach porannych, wykazują pozytywny wpływ na 
masy ciała, która w istotny sposób obniża się u wszyst-
kich badanych mężczyzn. Największą statystycznie istot-
ną różnicę w masie ciała zaobserwowano przy pomiarze 
między pierwszym, a trzecim wyjściem oraz przed i po 
trzecim wyjściu z kabiny sauny. Podobne rezultaty uzy-
skała Wanda Pilch i współautorzy (2003a,b, 2006, 2007). 
Jednakże przeprowadziła ona badania na grupie kobiet. 
Porównywalną analizę przeprowadził Zbigniew Szyguła 
i współautorzy (1995) na mężczyznach. Redukcja masy 
ciała stwierdzona u kobiet była mniejsza niż ubytki masy 
zaobserwowane w grupie mężczyzn. Jest to wynikiem 
większego wydzielania potu przez mężczyzn oraz więk-
sza masą mięśniową u mężczyzn oraz mniejszą zawartoś-
cią tkanki tłuszczowej u mężczyzn niż u kobiet.

Badania przeprowadzone przez A. Gutierreza i współ-
autorów potwierdzają postawioną w pacy hipotezę, czy-
li zaobserwowali oni statystycznie istotny spadek masy 
ciała, a także obniżenie zawartości wody w organizmie 
oraz procentowej zawartości tłuszczu. Stwierdzili oni, iż 
spadek masy ciała spowodowany jest redukcją wody w 
organizmie. Wykazano także, że zawartość wody nie jest 
w pełni odbudowana, nawet po nawodnieniu ciała.
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Obniżenie się masy ciała spowodowane jest aktywo-
waniem różnorodnych zjawisk termoregulacyjnych, które 
prowadzą do obniżenia wagi, utrata wody wraz z potem 
powoduje depresję TBW (zawartości wody w organizmie). 
Obniżenie się BMI jest ściśle powiązane ze spadkiem 
masy ciała, od którego to uzależniona jest jego wielkość, 
jest ona proporcjonalna do wartości masy ciała (Felińczak 
i wsp. 2008; Szyguła, 1995). Ubytek zawartości zarówno 
procentowej jak i wyrażonej w kilogramach masy tkanki 
tłuszczowej jest również efektem przegrzania w saunie. 
Powyższe dana dają wszelkie podstawy na sformułowa-
nie wniosku, że prawidłowe stosowanie zabiegów prze-
grzania oraz ochłodzenie, sprzyja znaczącemu spadkowi 
badanych parametrów fizjologicznych mężczyzn.

Wnioski
U wszystkich mężczyzn po zakończeniu badań stwier-1. 
dzono statystycznie istotne obniżenie badanych para-
metrów fizjologicznych.
Zabiegi w saunie fińskiej przeprowadzone w godzinach 2. 
rannych istotnie przyczyniają się do optymalizacji pa-
rametrów takich jak: masa ciała, BMI – wskaźnika wa-
gowo-wzrostowego, oraz TBW – zawartości całkowitej 
masa wody w organizmie (kg), FAT% – procent tłusz-
czu w organizmie, te wyniki są statystycznie istotne.
 Stwierdzono, że zabiegi sauny fińskiej prowadzone w 3. 
godzinach rannych i na czcze korzystnie wpływają na 
organizm człowieka.
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