


проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2010

1

Засновники: Харківське обласне 
відділення Національного олімпійського 
комітету України, видавництво ХДАДМ.

Головний редактор: 
Єрмаков С.С., доктор педагогічних наук, 

професор, м.Харків, Україна.

Редакційна колегія:
Бізін В. П., доктор педагогічних наук, 

професор, м. Кременчук, Україна.
Бойченко С. Д., доктор педагогічних 

наук, професор, м. Мінськ, Бєларусь.
Дмитрієв С. В., доктор педагогічних 

наук, професор,  м. Нижній 
Новгород, Росія.

Друзь В.А., доктор біологічних наук, 
професор, м. Харків, Україна.

Камаєв О.І., доктор педагогічних наук, 
професор, м. Харків, Україна.

Клименко А.І., доктор біологічних наук, 
м. Харків, Україна.

Коробейників Г. В., доктор біологічних 
наук, професор, м. Київ, Україна.

Носко М. О., доктор педагогічних наук, 
професор, м. Чернігів, Україна.

Сак Н.М., доктор медичних наук, 
професор, м. Харків, Україна.

Ткачук В. Г., доктор біологічних наук, 
професор, м. Київ, Україна.

Ягелло В., доктор наук з ФВіС, 
професор, м. Гданськ, Польща.

Журнал затверждено ВАК України: 
(педагогічні науки, фізичне виховання і 
спорт). Постанова Президії №1-05/3 від 
08.07.2009р.
Видання включено до списку журналів 
Міністерства науки і вищої школи Польщі 
- наказ MNiSW-DPN-105-1007-2/AW/09, 
KOMUNIKAT Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.; 
13.05.2009. http://www.nauka.gov.pl.
Журнал відображено у базах даних:

IndexCopernicus 
http://journals.indexcopernicus.com; 
Національна бібліотека України імені 
В.И.Вернадского
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Phvsts/index.html
Російська електронна бібліотека
http://elibrary.ru

ISSN 1818-9210 (Online), 1818-9172 (Print)
Свідоцтво про реєстрацію: 
КВ 15370-3942ПР от 06.07.2009р.
Періодичність - 1 номер на місяць.
Видається за рішенням Вченої ради 
Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв (протокол № 4 від 04.12.2009р.) 
Адреса редакції:
Україна, 61068, м.Харків-68, а/с 11135.
Тел. (057) 755-73-58; факс: 706-15-60; 
http://www.sportsscience.org/
e-mail:  sportart@gmail.com

© Харківське обласне відділення 
Національного олімпійського комітету України.

© Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв, 2010

©  С.С. Єрмаков, 2010 

ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА
МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Науковий журнал 2010, №2

ЗМІСТ

Андрійчук О.Я., Григус І.М. Аналіз дисертаційних робіт з фізичного 
виховання та спорту за період з 1998 по 2008 роки .....................3

Баламутова Н. М., Положій В. М., Шейко Л. В., Олійников І. П. 
Засоби розвитку швидкісних якостей у студентів в плаванні 
способом батерфляй ......................................................................9

Бачинська Н.В., Федоряка А.В. Особливості планування 
тренувального процесу в змагальному періоді для спортсменів 
13-15 років, які займаються бальними спортивними танцями ...13

Бережанський О.О. Вдосконалення фізичної працездатності та 
функціонального стану лижників-двоборців на етапі попередньої 
базової підготовки .........................................................................18

Бойко Г.М. Критерій психологічної ефективності реалізації системи 
психолого-педагогічного супроводу  у спорті інвалідів ...............23

Бойченко Н.В. Вдосконалення техніко-тактичної майстерності та 
швидкісних можливостей каратистів стилю «Кіокушинкай» ......27

Ван Юй Лань, Ван Сюе Мань. Отношение жителей провинции Хэбэй 
(Китай) к физкультурно-оздоровительной деятельности ...........31

Васильченко Л.В. Професіограма викладача дистанційного курсу в 
системі післядипломної педагогічної освіти ................................34

Верблюдов І.Б., Лоза Т.О. Обгрунтування спрощених методів 
загартування у тренувально-оздоровчих комплексах майбутніх 
вчителів ..........................................................................................38

Гах Р.В. Система фізичного виховання дітей та молоді у 
навчальних закладах України та Польщі другої половини ХІХ 
– початку ХХ ст. ...................................................................... 42

Гунько П.М. Філософсько-педагогічні аспекти фізичного виховання в 
сучасних умовах ............................................................................46

Ефимова В.М., Бабкина Е.В. О применении здоровьесберегающих 
технологий в обучении и воспитании леворуких учащихся .......49

Єфремов С.В. Призначення лабораторної роботи як форми науково 
– дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів  .......53

Зінов'єва-Орлова О.П. Оцінювання впливу занять важкою атлетикою 
на жіночій організм  .......................................................................57

Ібрагім Ю.С. Забезпечення мотиваційно-цільового компоненту 
технології формування культури розумової праці студентів на 
основі ресурсного підходу ............................................................60

Кушнір В.В., Фотуйма О.Я. До проблеми диференціації наукового 
тезаурусу психомоторних здібностей спортсменів-тенісистів ....65

Лиходед В.С., Клопов Р.В., Лиходед Я.В. Континуум нарушений 
здоровья у детей в регионе АЭС .................................................68

Лисенко С.А. Використання історично-комунікативного досвіду 
для формування гуманістичної спрямованості педагогічного 
спілкування майбутніх фахівців ...................................................73

Майструк В.В., Пилипко О.О. ,Фотуйма О.Я. Ситуативні детермінанти 
прояву агресії у спортивній діяльності.........................................79

Микитюк С.О. Витоки наукових основ ресурсного підходу .............83
Михайлов В.В., Михайлов В.В., Попович О.І. Оцінювання бігової 

й тактичної майстерності багатоборців військово-спортивного 
комплексу у подоланні смуги перешкод ......................................89

Мосенз В.А., Хорьяков В.А., Приходько В.М., Приходько Е.А., 
Романенко В.А. Структура личности и темпераментальных 
свойств у дзюдоистов 14-16 лет ..................................................93

Нікольський А.Ю. Особливості навчання плаванню студенток вищих 
навчальних закладів нефізкультурного профілю ........................96

Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А., Лысенко В.Н., Ткаченко К.В. 
Содержание тренировочной работы тяжелоатлетов - ветеранов 
различных групп весовых категорий..........................................100

Островський М.В. Розвиток швидкісних якостей кваліфікованих 
ватерполістів ................................................................................104



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

2

Перепльотчиков Д.О. Обґрунтування понятійного конструкту «Готовність до організації діяльності ДЮСШ» у 
контексті професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту ................................................ 109

Помазан А.А. Взаємозв'язок антропометричних даних та фізичних здібностей дітей 4-6 років у прогнозуванні 
спортивних результатів у гімнастиці .........................................................................................................................113

Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Иванова С.Д., Соколова В.Ю. Механизмы срочной адаптации юных 
борцов к специфической деятельности ...................................................................................................................118

Романенко В.А., Романенко Л.П., Мосенз В.А., Хорьяков В.А., Соколова В.Ю., Иванова С.Д. Реакция организма 
дзюдоистов 12-13 лет на специфические тренировочные нагрузки ..................................................................... 122

Рютін В.В. Соціально-педагогічні умови підготовки старшокласників до служби у збройних силах України ......... 126
Саламаха О.Є. Використання освітніх інтернет-ресурсів у процесі фізичного виховання студентів, що займаються 

таеквондо ................................................................................................................................................................... 131
Самокиш І.І. Прогнозування результатів в бігові на 600 м дівчаток 7-10 років .......................................................... 134
Самсутіна Н.М. Формування комунікативної компетентності як умова фахової підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури ..................................................................................................................................................................... 137
Сватьєв А.В., Гостіщев В.М. Оптимізація побудови тренувальних навантажень в процесі підготовки кваліфікованих 

веслувальників .......................................................................................................................................................... 140
Седляр Ю.В. К вопросу построения  спортивной тренировки в течение года спортсменов, специализирующихся в 

бодибилдинге ............................................................................................................................................................ 145
Сергиенко Л.П., Лишевская В.М. Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ пальцев рук человека 

(сообщение 1) ............................................................................................................................................................ 148
Вимоги до статей. Журнал «Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і 

спорту» ..................................................................................................................................................................... 157
Требования к статьям. Журнал «Физическое воспитание студентов» ....................................................................... 158



проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2010

3

Аналіз дисертаційних робіт з фізичного виховання 
та спорту за період з 1998 по 2008 роки

Андрійчук О.Я., Григус І.М.
Волинський  національний університет імені Лесі Українки,

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука
Анотації:

Проаналізовані дисертаційні робо-
ти здобувачів наукового ступеня 
доктора та кандидата наук за спе-
ціальностями олімпійський і про-
фесійний спорт, фізична культура, 
фізичне виховання різних груп на-
селення, фізична реабілітація та 
медична реабілітація. Зосереджено 
увагу на основних напрямках дослі-
джень в галузі фізичного виховання 
і спорту за науковими спеціальнос-
тями, контингентах досліджуваних, 
їхніх проблемах та шляхах вирішен-
ня, стані здоров’я, динаміку захисту 
дисертаційних досліджень.

Андрийчук О.Я., Григус И.М. Анализ дис-
сертационных работ по физическому вос-
питанию и спорту за период с 1998 по 2008 
годы. Проанализированы диссертационные 
работы соискателей научной степени доктора 
и кандидата наук за специальностями олим-
пийский и профессиональный спорт, физиче-
ская культура, физическое воспитание разных 
групп населения, физическая реабилитация и 
медицинская реабилитация. Сосредоточено 
внимание на основных направлениях иссле-
дований в отрасли физического воспитания и 
спорта за научными специальностями, контин-
гентах исследуемых, их проблемах и путях ре-
шения, состоянии здоровья, динамике защиты 
диссертационных исследований.

Andriychuk O.Y., Grygus I.M. Analysis 
of dissertation works on physical 
education and sport for period from 
1998 to 2008. Dissertation works of 
competitors of scientific degree of doctor 
and candidate of sciences are analyzed 
after specialities Olympic and professional 
sport, physical culture, physical education 
of different groups of population, physical 
rehabilitation and medical rehabilitation. 
Concentrated attention on basic directions 
of researches in industry of physical 
education and sport after scientific 
specialties, contingents investigated, 
their problems and ways of decision, 
state of health, dynamics of defence of 
dissertation researches.

Ключові слова:
спорт, фізична культура, фізичне 
виховання, фізична реабілітація. 

спорт, физическая культура, физическое 
воспитание, физическая реабилитация. 

sport, physical culture, physical education, 
physical rehabilitation.

Вступ. 1

Моніторинг наукової діяльності є важливою скла-
довою подальшого розвитку певних напрямків спеці-
альностей. Разом з тим, підвищення ефективності ви-
конання наукових проектів, дисертаційних досліджень 
передбачає ґрунтовний аналіз прототипів і аналогів 
завершених робіт та публікацій. Існуючи підходи до 
моніторингу завершених досліджень або пропонованих 
до виконання наукових проектів докладно розглядались 
у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених і вони не 
є новими. Автори пропонують свої підходи до оцінки 
якості наукової діяльності організацій і окремих вчених 
[16, 17, 19, 20], каталогізації і структуризації інформа-
ційних наукових ресурсів та тематики наукових дослі-
джень [21, 23], моніторингу та визначення напрямків 
розвитку науки [18, 22]. Окремо необхідно виділити 
методику Національного фонду США, яка передбачає 
групування проектів за науково-технічними завдання-
ми і напрямками з наступною експертною оцінкою груп 
проектів [22].

Разом з тим, стрімке зростання обсягу інформації та 
кількості виконаних наукових досліджень потребує кон-
кретизації напрямків моніторингу. Серед таких напрям-
ків в останні роки все більшої ваги набувають дослі-
дження з проблем здоров’я людини і проблем здоров’я 
здорових людей і, особливо, дітей та молоді. У свою 
чергу роль і значення фізичної культури і спорту для 
зміцнення здоров’я, нормального фізичного розвитку 
й забезпечення готовності сучасної людини до високо-
продуктивної праці є предметом досліджень багатьох 
науковців як в Україні, так і за її межами.

Це зумовлено, насамперед, тим, що вже тривалий 
час спостерігається стійка тенденція до зниження рівня 
фізичного здоров’я населення України. Серед причин 
погіршення стану здоров'я населення та подовження 
процесу відновлення та зміцнення виділяють гіподи-
намію. Причинами цього можна назвати також нена-
лежне ставлення та неповне розуміння значення занять 
фізичними вправами пацієнтами. Медичні обстеження 
© Андрійчук О.Я., Григус І.М., 2010

свідчать, що виникає невпинне зростання фізичної де-
градованості й захворюваності населення, а фармаколо-
гічні засоби, що є в арсеналі сучасної медицини, як ви-
являється, вже не спроможні протистояти обвальному 
зниженню здоров’я. Така ситуація становить реальну 
загрозу генофонду нації, безпеці України та стала прі-
оритетною проблемою загальнодержавного значення і 
вимагає адекватного вирішення. На такому фоні почи-
нає відроджуватися природній підхід до оздоровлення, 
лікування і профілактики, розробляються нові іннова-
ційні підходи.

Актуальність зазначеної проблеми викликає необ-
хідність проведення моніторингу дисертаційних дослі-
джень в галузі фізичного виховання і спорту, їх система-
тизації та визначення можливих напрямків подальших 
досліджень.

Робота виконана за планом НДР Волинського націо-
нального університету імені Лесі Українки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчення стану та перспектив 

розвитку наукових досліджень у галузі фізичного вихо-
вання та спорту загалом та за спеціальностями зокрема, 
а також суміжних галузей у період з 1998 по 2008 роки.

Завдання дослідження: 
Проаналізувати стан наукової роботи у галузі фізич-1. 
ного виховання та спорту.
Вивчити основні напрямки досліджень.2. 
Порівняти динаміку захисту наукових робіт за спеці-3. 
альностями фізичного виховання і спорту.
Дослідити нозології, реабілітацію яких найширше 4. 
вивчають.    

Результати дослідження. 
Згідно «Переліку спеціальностей, за якими прово-

дяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів 
кандидата наук і доктора наук, присудження наукових 
ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженим На-
казом Вищої атестаційної комісії України 23.06.2005 
№ 377 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами 
ВАК України, у галузі фізичне виховання та спорт за-
хисти проводяться зі спеціальностей: 24.00.01 – Олім-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

4

пійський і професійний спорт, 24.00.02 – Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення та 
24.00.03 – Фізична реабілітація.

Ми вивчали наукові роботи (автореферати) з бази 
даних Національної бібліотеки України імені В.І. Вер-
надського за 10 років (1998-2008 рр.) [1].

За спеціальністю олімпійський і професійний спорт 
було проаналізовано 148 авторефератів, в тому числі 11 
докторських.

Згідно з ВАК України, спеціальність 24.00.01 – олім-
пійський і професійний спорт – галузь науки, яка спря-
мована на дослідження ролі та місця спорту в житті 
людини і суспільства, особливостей його розвитку і за-
гальних тенденцій функціонування в Україні та у світі і 
вивчає історію спорту та тенденції розвитку різних на-
прямів спорту, теоретичні, практичні та методологічні 
проблеми підготовки спортсменів.

Аналізуючи наукові праці, ми визначили, що най-
більшу зацікавленість викликає дослідження футболу: 
системи атестації футбольних клубів (С.М. Сторожен-
ко), маркетинг у професійному футболі (С.Г. Лисен-
чук), різні аспекти підготовки футболістів (Самер Джа-
міль Мохамед Саїд, А.І. Бузнік, А.В. Дулібський, В.М., 
Степаненко, Г.А. Лисенчук, С.М. Журід, В.В. Шаленко, 
В.І. Перевозник) [6]. Особливе місце займають дослі-
дження С.В. Овчаренко про планування навчально-
тренувального процесу футболістів-інвалідів з наслід-
ками ДЦП [9].

Не менш багатогранним, з точки зору науковців, є 
баскетбол. Дослідники Ж.Л. Козіна, О.О. Мітова, Т.В. 
Вознюк, С.Є. Шутова, О.А. Заворотна, М.П. Пітин, 
С.П. Защук, В.М. Кудімов в своїх працях висвітлювали 
особливості тренувального процесу. Дослідників Ж.О. 
Цимбалюк та К. Найрат зацікавила проблема віднов-
лення функціональних розладів серцево-судинної сис-
теми у баскетболістів та вплив основних властивостей 
нервової системи на мислення юних спортсменок.

Засади технічної та психофізіологічної підготовки, 
побудови композицій та контролю в системі підготовки 
гімнастів досліджували Р.І. Райтер, Т.В. Літовко, Т.М. 
Мірошниченко, А.М. Дячук, В.В. Сидорова, Н.О. Шель-
чук, С.М. Борщов, О.О. Омелянчук, К. Коханович [5].

Досліджуючи проблеми покращення функціональ-
ного стану бігунів, науковці звернули увагу на вплив 
масажу та інтервального гіпоксичного тренування (Е. 
Салах, Т.Г. Диба), комплексне застосування педагогіч-
них та медико-біологічних засобів (О.М. Ульяшенко), 
дієвість різних напрямів підготовки (Р. Халаве, Т.В. Са-
моленко, І.А. Палатний, С.В. Бірюк, Д.І. Степаненко, 
О.С. Еделев).

Щодо питань ефективності підготовки волейболіс-
тів, то на важливість швидкісно-силової підготовки ак-
центували увагу дослідники С.В. Гаркуша, І.В. Синіго-
вець, О.В. Осадчий, В.І. Ковцун. Побудову і контроль 
тренувального процесу та структуру фізичної підготов-
леності досліджували Є.В. Кудряшов, Р.Я. Проходов-
ський, а техніку підготовки спортсменів у пляжному 
волейболі розглядав науковець Ю.А. Горчанюк.   

 Ефективність навчання гандболістів досліджували 
Т.А. Кропивницька, О.М. Соловей, О.В. Базильчук, С.Г. 
Кушнірюк, Ф. Бен Алі.

Вдосконалення формування техніки та здібностей 

спортсменів при виконанні стрибків різних видів ви-
світлювали у своїх працях: Ян Цзінь Тянь – виконання 
стрибків  у довжину; О.В. Ханікянц – виконання стриб-
ків у висоту, Е.О. Серебрянська – фізична підготовле-
ність акробатів-стрибунів. Крім того, великий внесок у 
дослідження формування технічної майстерності стри-
бунів внесли В.І. Бобровник, О.С. Микитчик, Р.Ф. Ах-
метов, А.В. Колот [2, 3].

Особливості побудови тренувальних циклів лиж-
ників досліджували О.Ю. Ажиппо, С.М. Котляр, Л.М. 
Таран, Г.Г. Хохлов, спеціальну підготовку лижників-
двоборців аналізував В.О. Бережанський, а систему ба-
гаторічного спортивного удосконалення висвітлював та 
досліджував доктор наук В.В. Мулик [8].

Серед наукових праць за спеціальністю олімпій-
ський та професійний спорт значне місце займають 
дослідження тренувального процесу борців (Р.Є. Ру-
денко, І.Й. Малинський, О.В. Коленков, С.В. Латишев), 
боксерів (С.А. Нікітенко, А.Л. Палатний, А.Б. Жадан), 
дзюдоїстів (Ф.І. Загура, Ю.О. Юно, А.В. Соловей, К.В. 
Ананченко).

Виняткове місце серед дослідників займають пра-
ці щодо історико-соціальних аспектів розвитку спорту 
(О.В. Римар, Саїд Масрі, В.В. Томашевський, Д.І. Голод, 
Ю.В. Зайдовий), маркетингу, управління матеріально-
технічною базою та комерціалізацією спорту (О.В. 
Ярмолюк, Ю.І. Довгенько, З. Мухаммад), висвітлення 
спорту в пресі України (М.С. Дерепа).

Досліджуючи функціональний стан спортсменів, 
необхідно враховувати показники діяльності органів і 
систем. Над цією проблематикою працювали В.Є. Ви-
ноградов, О.В. Майдонюк, С.Б. Броздовська, В.Й. Не-
мцова (вивчали кардіореспіраторну систему), Н.В. Ба-
чинська аналізувала особливості жіночого організму, 
С. Кенані, С.І. Сальникова – психологічний клімат в 
команді та творчі здібності спортсменів. Формування 
системи сенсорного контролю тонічних рухів спортс-
менів досліджував А.С. Ровний [11].

Вивчалось питання використання спеціальних за-
собів для підвищення ефективності тренувальної і зма-
гальної діяльності спортсменів (Л.Г. Станкевич, І.В. Ко-
валь), інтенсифікація процесу підготовки спортсменів 
високого класу (Ю.М. Шкребтій) [15].

Аналізуючи динаміку захисту наукових робіт, ми 
визначили, що кількість робіт з 1998 по 2008 роки має 
хвилеподібний характер з тенденцією до зростання 
(рис. 1).

За спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фі-
зичне виховання різних груп населення ми досліджу-
вали 209 захищених дисертаційних робіт, з них – 3 док-
торських. 

Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення – галузь науки, що спрямована на досліджен-
ня ролі та місця фізичного виховання в житті людини 
та суспільства, особливостей його розвитку та законо-
мірностей щодо управління педагогічними і соціаль-
ними аспектами, теоретичних, практичних та методич-
них проблем фізичної культури, фізичного виховання, 
фізичної підготовки різних груп населення, масового 
спорту, оздоровчої фізичної культури, рекреаційно-
туристичної діяльності, валеології.

Аналізуючи наукові доробки, ми відмітили, що зна-
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чної уваги науковці приділяють фізичному здоров'ю 
(О.І. Бичук, Л.Є. Шестерова, В.П. Семененко, І.М. Мас-
ляк, О.П. Митчик, І.В. Хмельницька, О.В. Скалій, В.М. 
Романюк, Н.Л. Носова, К.М. Сергієчко, С.Г. Приймак, 
А.І. Альошина), вихованню відповідальності та впли-
ву знань і вмінь на фізичний стан (О.М. Зварищук, І.М. 
Чорнобай, Н.Г. Долбишева), мотивації та потреби до 
занять фізичною культурою і спортом (Г.В. Безверхня, 
Н.В. Карачевська, В.С. Добринський, В.В. Пантік, Л.В. 
Гнітецький, Є.А. Захарахіна).

Звертали увагу дослідники на особливості фізично-
го виховання дітей з різними темпами фізичного розви-
тку та соматичного стану (А.М. Сітовський, С.А. Ан-
тонечко, В.М. Мірошніченко, І.Р. Боднар, І.І. Вовченко, 
Н.О. Тупчій, В.В. Пильненький, Л.П. Довженко, С.Ю. 
Ніколаєв, О.Т. Кузнєцова) [13].

При вивченні проблем фізичної культури та вихо-
вання різних груп населення в окрему нішу відносять 
дослідження професійної фізичної підготовки (С.І. Гла-
зунов, О.І. Тьорло, Р.І. Файчак, С.А. Савчук, Ж.Г. Фани-
гіна, О.М. Ольховий, О.А. Ярещенко, В.М. Романчик, 
О.Г. Шалепа,, О.Г. Піддубник, І.П. Чабан, І.Б. Верблю-
дов, А.Р. Лущак, А.М. Ковальчук, О.О. Ярмощук, О.В. 
Церковна, Р.В. Римик, О.І. Подлесний, В.І. Філінков, 
С.І. Овчарук, В.М. Красота, І.П. Закорко, Ю.П. Сергієч-
ко, В.М. Мисів, А.І. Маракушин, С.В. Романчук).

Великої уваги приділяється прогнозам та діагности-
ці щодо фізичних здібностей людини (В.М. Лишевська, 
Р.І. Михайленко, І.В. Маляренко), розвитку здібностей 
та рухів дітей  (А. Назем, Г.К. Петренко, І.О. Омелья-
ненко, В.В. Поліщук, С.І. Присяжнюк, О.В. Тимошен-
ко, О.Я. Кібальник, І.О. Когут, С.І. Марченко, П.П. Ко-
ханець, А.А. Пивовар).

Розробкою ефективних програм і систем організації 
фізичної культури займались І.В. Бакіно, В. Ришковськи, 
О.В. Андрєєва, Є.З. Рут, І.Р. Свістельник, В.Б. Базильчук, 
В.Є. Білокур, М.В. Молнар, М.М. Кость, В.Е. Куделко,  
А.В. Віндюк, В.М. Сергієчко, Л.В. Філенко, С.В. Коро-
лінська, В.І. Шандригось, О.О. Власюк [10, 12]. 

Екологічна ситуація, яка виникла в зв’язку з підви-
щеним радіаційним фоном на території України, спро-
вокувала низку досліджень щодо рівня здоров'я, фізич-
ного стану населення (М.І. Шум, В.В. Веселова, Ж.Г. 
Сотник, Е.М. Навроцький, Б.Д. Розпутняк, М.В. Куроч-
кіна, І.М. Дуб, Ю.Ю. Цюпак, Т.Б. Кутек, М.А. Галай-
дюк) та працівників АЕС (Р.В. Клопов).

Значне місце серед праць науковців займають ро-
боти, присвячені дослідженню фізичного стану та ре-
абілітації при відхиленнях у стані здоров'я: при ско-
ліотичній хворобі (Мурад Алі Шрим, Е.В. Макарова); 
при травмах і переломах (І.Я. Грубар, Д. Дамін, А. 
Хамаршех, Х. Альджажаль); при порушеннях постави 
та опорно-рухового апарату (Л.І. Юмашева, А. Жеоду, 
Н.В. Білошицька, А. Метлах, О.А. Томенко, М. Амро); 
при дитячому церебральному паралічу (О.В. Гузій, О.А. 
Мерзликіна, М.С. Ковінько); при бронхіальній астмі, 
бронхітах та пневмоніях (Н.О. Івасик, О.С. Чекуріна, 
О.М. Мятига); при порушеннях зору (Л.А. Єракова); 
при порушеннях слуху (З. Насраллах, І.П. Випасняк, 
Х.Є. Гурінович, Г.Г. Маланчук); при затримці психіч-
ного та розумового розвитку (С.В. Гвоздецька, Д.В.  
Шептицький, О.М. Лесько, Л.Л. Харченко); при артері-
альній гіпертензії у вагітних (Т.П. Гусєв); в підлітковій 
гінекології (М.М. Василенко).

Звичайно, цікавими є дослідження, що стосуються 
використання національних ігор, традицій (С.Б. Му-
дрик, Н.А. Деделюк, І.С. Кліш). Історичні аспекти ста-
новлення фізичної культури досліджували Я.В. Тимчак, 
С.І. Степанюк, О.Т. Литвин, С.П. Козіброцький, Я.Б. 
Боднар, О.О. Гречанюк, А.М. Окопний, А.О. Кухтій. 

Сучасний економічний стан у світі вимагає перегля-
ду та детального дослідження маркетингової діяльнос-
ті, управління і кадрової потреби ВНЗ (М.М. Приймак, 
О.В. Горбунко, Ю.П. Мічуда, Н.Я. Тарасюк, Л.Я. Чехов-
ська, М.О. Олійник) [7].

Вивчаючи наукові праці, ми зацікавились питан-
нями щодо дослідження фізичної культури, фізичного 
виховання різних груп населення як в Україні, так і за 
кордоном. Слід виділити 10 захищених робіт, що сто-
суються дослідження проблем за кордоном: в Йорданії 
(А. Алі); в Палестині (А. Юсеф, А. Бассам, Ж. Рамзі, А. 
Найрат); в Китаї (Ма Цзиньган); в США (О.В. Віндюк); 
в Румунії (Г.І. Арделеан); в Греції (Н. Панагіотіс); в Ан-
глії (І.Х. Турчик).     

Співвідношення дисертаційних робіт щодо дослі-
дження фізичної культури, фізичного виховання різ-
них груп населення в Україні і за кордоном за 10 років 
(1998-2008 рр.) подано  на рис. 2.  

Динаміка захисту наукових робіт з 1998 по 2008 
роки подана на  рис. 3.

Вивчаючи роботи науковців, ми зацікавились питан-
ням: який же контингент осіб «підпали» під досліджен-

Рис. 1. Динаміка захисту наукових робіт за  спеціальністю 24.00.01
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ня. Всі роботи ми згрупували у три групи: дошкільнята 
та школярі; студенти та курсанти; інші верстви населен-
ня. Більше половини робіт стосуються фізичного стану 
та здоров'я, організації навчання дошкільнят та школя-
рів. Співвідношення робіт щодо контингенту досліджу-
ваних зображено на рис. 4.

Разом з тим, при простежуванні стану здоров’я до-
сліджуваних осіб виявилось, що менше чверті робіт 
присвячені фізичній культурі і фізичному вихованню 
населення, які мають певні відхилення у стані здоров’я 
(рис. 5).

У галузі фізичного виховання і спорту однією з но-
вих (з 2005 року) спеціальностей є 24.00.03 – Фізична 
реабілітація. Згідно з ВАК України, фізична реабіліта-
ція – галузь науки, що вивчає теоретичні, практичні та 
методичні проблеми корекції рухових дисфункцій лю-
дини, якщо є порушення діяльності опорно-рухового 
апарату, а також нервової, дихальної і серцево-судинної 
системи з використанням фізичних вправ, масажу, пра-
це- та механотерапії під час стаціонарного й амбула-
торного лікування різних травм та захворювань, про-
ведення занять у реабілітаційних центрах та реалізації 
реабілітаційних програм за місцем проживання.

Найбільшої уваги науковців привертають питання 
фізичної реабілітації при травмах і переломах (О.К. Ні-

каноров, Г.В. Дідух, С.Ю. Кобелєв, Б.Р. Крук), при ос-
теохондрозі та дископатіях (І.А. Кульченко, І.О. Жаро-
ва, Л.М. Ціж). Не меншої уваги потребують проблеми 
фізичної реабілітації при церебральному паралічі (С.М. 
Афанасьєв, О.А. Шлапаченко), робота з дітьми, які ма-
ють вади розумового розвитку (Н.Є. Михайлова).

Великого клінічного значення мають роботи, при-
свячені фізичній реабілітації в післяопераційному пері-
оді: в гінекологічній практиці (Н.В. Гончарук); в пуль-
монології (К.А. Тимрук-Скоропад). 

Науковці О.С. Левандовський та С.С. Возник дослі-
джували фізичну реабілітацію при вегетативному дис-
балансі та нейроциркуляторній дистонії, О.Ю. Білян-
ський – після мозкового інсульту.

Фізичну реабілітацію, як стратегію профілактики 
хронічних соматичних захворювань, розглядає в своїй 
дисертаційній роботі Н.І. Соколова, автор єдиної захи-
щеної в Україні докторської дисертації за цією спеці-
альністю [14]. 

Заслуговують на увагу праці щодо особливостей 
підготовки фахівців фізичної реабілітації за кордоном: 
в Канаді (А.М. Герцик) та в Йорданії (Р. Кавакзе).  

Порівняльну динаміку захисту наукових робіт за 
спеціальностями в галузі фізичного виховання та спор-
ту подано на рис. 6.

Рис. 3. Динаміка захисту наукових робіт за спеціальністю 24.00.02 
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Рис. 4. Співвідношення дисертаційних робіт щодо контингенту досліджуваних за спеціальністю 24.00.02  
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Рис. 2. Співвідношення дисертаційних робіт щодо дослідження питань фізичного виховання і спорту в Україні і 
за кордоном
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Отже, аналізуючи дисертаційні роботи з фізично-
го виховання та спорту загалом та за спеціальностями 
зокрема у період з 1998 по 2008 роки, виявлено, що 
більшість робіт присвячено фізичній культурі, фізич-
ному вихованню різних груп населення, переважно 
дошкільнят та школярів. Недостатньо уваги, на нашу 
думку, приділено дослідженню питань фізичного вихо-
вання щодо осіб, які мають відхилення у стані здоров'я. 
Новою, необхідною з наукової і клінічної точки зору, є 
спеціалізація – фізична реабілітація, метою якої, згід-
но з паспортом спеціальності ВАК, є дослідження ролі 
та місця фізичної реабілітації у загальному реабіліта-
ційному процесі та в системі охорони здоров'я різних 
груп населення під час стаціонарного та амбулаторного 
лікування різних травм та захворювань, проведення за-
нять у реабілітаційних центрах та реабілітаційних про-
грам за місцем проживання; вивчення закономірностей 
управління цим процесом, його педагогічних та соці-
альних аспектів. 

Фізична реабілітація є однією із складових частин 
медичної реабілітації, тому ми вивчали роботи, що сто-
суються реабілітації хворих в галузі медичних наук.

У ході дослідження виявилось, що переважна біль-
шість робіт стосується питань реабілітації в акушерстві 
та гінекології: при порушеннях репродуктивної функ-
ції (Ф.О. Ханча, С.С. Фролов, О.А. Удовіченко, Н.С. 
Толкач, М.Й. Малачинська), після абортів, небажаної 
вагітності, внутрішньоматкової загибелі плоду, трубної 
вагітності (О.А. Лебедєва, О.М. Бабенко, Ю.О. Ломага, 
О.Б. Овчаренко, О.Ф. Селко), при маткових кровотечах 
(Л.Ф. Терраб, П.М. Баскаков, Я.М. Кремінський), при 
урогенітальних захворюваннях та травмах (Л.Б. Нико-
лин,  І.О. Тучкіна, О.В. Бачигіна, І.О. Хомуленко,  В.Л. 
Колесник, Н.М. Чужа, А.П. Пархоменко, О.Р. Понома-
ренко, І.А. Приймак), при полікістозі яєчників, лейомі-
омі матки, після міомектомії (А.В. Чайка,  Н.Є. Чека,  
І.В. Лівшиць, С.В. Кріт), після кесарського розтину 

(В.І. Бойко, В.В. Літвінов), при опущеннях та випадін-
нях внутрішніх геніталій (І. Бетан, Є.Д. Мірович),  при 
гіперпролактинемії (І. Олаймі).

 Патологія в гастроентерології вимагає детального 
дослідження реабілітації при гепатитах, захворюваннях 
жовчовидільної системи (Т.М. Богомолова, К.М. Ком-
панієць, С.П. Краснова,  Н.М. Кухар,  П.А. Павзин, О.В. 
Попова, В.О. Терьошин), при виразковій хворобі та га-
стродуоденітах (І.Н. Пахтер, І.М. Григус, О.В. Русанов-
ська, А.І. Сана) [4], вентральних грижах (В.В. Пузако).

Особливості реабілітації захворювань кардіореспі-
раторної та сечовидільної систем вивчали: Ю.К. Боль-
бот, Я.А. Соцька, Г.О. Бондаренко, В.І. Сушко, В.В. Лей-
кіна, В.О. Ліннік (захворювання дихальної системи),  
Л.І. Тальверова, В.І. Пономаренко, І.Я. Ханюкова, С.А. 
Лацинська (захворювання серцево-судинної системи), 
О.В. Шуляк, О.А. Боржієвський, О.С. Митрофанова, 
О.І. Слободян, Н.В. Шахман, І.З. Шеремета (патологія 
сечовидільної системи).    

Значне місце займають дослідження питань реабі-
літації в стоматології (С.Б. Алексєєв, Е.В. Безвушко, 
О.Б. Бєліков, Д.К. Каліновський, Ю.О. Ніканоров), ЛОР 
практиці (В.В. Березнюк, Н.В. Ламза, Ю.А. Молочок, 
Д.І. Клименко, О.І. Савчук), в травматології (В.Ю. Ки-
риченко, Є.Л. Ліфаренко, В.Б. Макаров, А.Т. Сташкевич, 
В.М. Хом’яков), при порушеннях ЦНС (Л.Г. Кирилова, 
О.О. Кравченко, С.М. Фесок, С.Є. П’яних, В.Н. Пєш-
ковський, В.З. Скоробреха, А.В. Юрченко). Зростання 
кількості онкохворих вимагає детального вивчення осо-
бливостей реабілітаційних процесів (С.Г. Бугайов, К.Г. 
Селезньов, В.Г. Центіло, А.І. Шевченко). 

Важливими є роботи, присвячені вивченню реабі-
літації при  гемобластозах (О.М. Мєльцева), зобі (Т.А. 
Кушнір), сифілісі (Г.Ф. Лобанов), остеохондрозі (О.М. 
Мороз), при захворюваннях шкіри та судин (Л.Р. По-
миткіна, І.Г. Санкова, В.В. Яковленко), при епілепсії 
(В.В. Седнів, І.М. Стрельнікова). Великого прикладного 

Рис. 5. Частка робіт, присвячених дослідженню змін у стані здоров’я людей за спеціальністю 24.00.02
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Рис. 6. Динаміка захисту дисертаційних досліджень з галузі фізичне виховання та спорт
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значення набуває робота О.І. Сіренко щодо реабілітації 
часто хворіючих дітей.

Висновки. 
Вивчення стану наукових праць у галузі фізичного 

виховання і спорту показало, що дослідницькі роботи 
направлені на різнобічне вивчення питань, які стосу-
ються олімпійського та професійного спорту, фізичної 
культури та фізичного виховання різних груп населен-
ня. Разом з тим, менше чверті робіт присвячені дослі-
дженням відхилень у стані здоров'я. 

Новою спеціальністю є фізична реабілітація. На-
уковці доводять, що фізичне виховання, фізична реа-
білітація є важливими, необхідними складовими здо-
рового способу життя та повноцінної реабілітації. Не 
дивлячись на те, що питаннями медичної реабілітації 
займається велика кількість науковців, саме фізичну ре-
абілітацію ми вважаємо тією основою, на яку повинні 
бути направлені більшість досліджень. 

До цього слід додати, що серед приоритетних на-
прямків досліджень, що оголошені Україною у рам-
ках співпраці з Європейським Союзом є програми 
здоров’язберігаючого змісту та відновлення здоров’я. 
Останні тісно пов’язані з медичною та екологічною 
складовою здоров’я людей різного віку і статі.

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в 
аналізі дисертаційних робіт за 2009 рік та виборі про-
блемних сфер діяльності.
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Засоби розвитку швидкісних якостей 
у студентів в плаванні способом батерфляй

Баламутова Н. М., Положій В. М., Шейко Л. В., Олійников І. П.
Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого

Харківська державна академія фізичної культури
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

Анотації:
Розроблені три тренувальні сис-
теми для розвитку швидкості для 
студентів з середнім рівнем кваліфі-
кації. У дослідженні взяло участь 9 
спортсменів. Серед них 6 юнаків та 
3 дівчини. За три місяці тренувань 
у спортсменів другої групи було від-
працьовано 9 найбільш важливих 
технічних елементів в плаванні на 
50 м. Середній показник поліпшення 
результатів складає 1,46 с. Відзнача-
ється значне поліпшення результатів 
у студентів першої та третьої групах 
(користалися методикою: силовою і 
швидкісної витривалості).

Баламутова Н.Н., Положий В.М., Шейко 
Л.В., Олейников И.П. Средства развития 
скоростных качеств у студентов в плава-
нии способом баттерфляй. Разработаны 
три тренировочные системы для развития 
скорости для студентов со средним уровнем 
квалификации. В исследовании приняло уча-
стие 9 спортсменов. Среди них 6 юношей и 3 
девушки. За три месяца тренировок у спор-
тсменов второй группы было отработано 9 
наиболее важных технических элементов в 
плавании на 50 м. Средний показатель улуч-
шения результатов составляет 1,46 с. Отме-
чается значительное улучшение результатов 
у студентов первой и третьей группах (поль-
зовались методикой: силовой и скоростной 
выносливости).

Balamutova N.M., Polozhiy V.M., 
Sheyko L.V., Oleynikov I.P. Develop-
ment tools students’ speed qualities in 
a period of swimming butterfly. Three 
trainings systems are developed for 
speeding up for students with the middle 
level of qualification. 9 sportsmen took 
part in research. Among them there are 
6 youths and 3 girls. For three months of 
trainings for the sportsmen of the second 
group it was exhaust 9 the most essential 
technical elements in swimming on 50 m. 
A middle index of improvement of results 
is 1,46 s. The considerable improvement 
of results is marked for students the first 
and third groups (used a method: to pow-
er and speed endurance).

Ключові слова:
швидкість, студенти, тренувальна 
програма, батерфляй.

скорость, студенты, тренировочная про-
грамма, баттерфляй.

speed, students, training program, 
butterfly.

Вступ. 1

Сучасне спортивне плавання характеризується по-
стійним стрімким зростанням результатів. Природно, 
зростання результатів просто не можливе без підви-
щення швидкості плавання. Тому для спортсменів та 
їх тренерів постійною необхідністю є пошук способів 
розвитку швидкості. З кожним поліпшенням результату 
необхідно шукати все більш нові тренувальні методи, 
підсилювати навантаження, будувати системи підготов-
ки, підключати все більш нові методи і режими підго-
товки. Часто спортсменам доводиться перепробувати 
десятки способів, поки вони знайдуть найбільш відпо-
відний для себе, за допомогою якого і вдається просу-
нути результат на новий рівень.

Для свідчення високих результатів в плаванні потріб-
но чітко розуміти – за рахунок чого можна плисти швид-
ше. Тому, для підвищення ефективності тренувального 
процесу студентів, необхідно знайти найбільш ефектив-
ний спосіб розвитку швидкості в плаванні. Під швидкіс-
ними здібностями плавця слід розуміти комплекс функ-
ціональних можливостей його організму, що забезпечує 
виконання рухових дій в мінімальний час [4].

В процесі швидкісної підготовки пловців слід врахо-
вувати те, що швидкісні можливості плавців в складних 
комплексних рухових діях (старт, поворот, циклічна ро-
бота) визначаються багатьма компонентами, що вимага-
ють спрямованого вдосконалення. Швидкісні здібності 
при виконанні старту залежать від часу реакції плавця 
на стартовий сигнал, швидкості виконання перших ру-
хів, сили поштовху, траєкторії та дальності польоту, по-
ложення тіла при вході у воду, ефективності ковзання 
і виходу на поверхню води, своєчасності та інтенсив-
ності виконання перших плавальних рухів. Швидкісні 
здібності при виконанні повороту визначаються ефек-
тивністю реакцій при підливанні до поворотного щита, 
швидкістю і точністю виконання перших плавальних 
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рухів після ковзання. Максимальна швидкість плавання 
залежить від темпу і кроку гребкових рухів, рівня сили, 
що розвивається при виконанні окремих гребків, до-
сконалості міжм’язової координації, техніки гребкових 
рухів і узгодженості їх з диханням та ін. [2; 3].

Засобами швидкісної підготовки є різні вправи, що 
вимагають швидкої реакції, високої швидкості виконан-
ня окремих рухів, максимальної частоти рухів. Вправи 
швидкісного характеру можна підрозділити на викону-
ваних на сущі та у воді, з використанням додаткових за-
собів (тренажери, гідроканал, опори та ін.) [1; 5; 6].

Робота над підвищенням швидкісних якостей плав-
ця може бути підрозділена на два взаємозв’язані етапи:

етап диференційованого вдосконалення окремих • 
складових швидкісних здібностей (час реакції, час 
одиночного руху, частота рухів та ін.);
етап інтегральної підготовки,•  на якому відбувається 
об’єднання локальних здібностей в цілісних рухових 
актах – стартах, поворотах, окремих частинах дистан-
ції.

Одним з шляхів підвищення ефективності швидкіс-
ної підготовки є планування в тренувальному процесі 
мікроциклів спринтерської спрямованості. Необхід-
ність цього в тренуванні кваліфікованих спортсменів 
викликана, перш за все тим, що великі об’єми та інтен-
сивність роботи, характерні для сучасного тренуваль-
ного процесу, часто обумовлюють виконання програми 
занять і мікроциклів в умовах постійно зростаючого 
стомлення.

Для підвищення швидкісних можливостей плав-
ців високого класу найширше використовуються 
спеціально-підготовчі і змагальні вправи: старти або 
повороти, їх вузлові компоненти, що виконуються в різ-
них умовах, з орієнтацією на загальний результат або на 
вдосконалення швидкісних здібностей при виконанні 
різних фаз: пропливання коротких відрізків (тривалість 
5–15 с), короткочасні вправи, засновані на різних по-
єднаннях рухів рук, ніг та дихання. Широко застосову-
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ються вправи з різними додатковими засобами: плаван-
ня з гальмівними пристроями або на прив’язі, плавання 
в гідроканалі або з примусовим лідируванням, імітація 
гребкових рухів на силових тренажерах. Одна з осно-
вних вимог до швидкісних вправ – добре володіння їх 
технікою. За цієї умови, плавці в змозі сконцентрува-
ти основну увагу і вольові зусилля не на техніці, а на 
швидкості виконання вправ [4; 5].

У зв’язку з актуальністю теми підвищення ефектив-
ності тренувального процесу студентів збірної коман-
ди академії по плаванню, виникла необхідність знайти 
найбільш ефективний засіб розвитку швидкості.

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури та Національної 
юридичної академії України ім. Я. Мудрого.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета проведеного дослідження полягає у пошуку 

методів розвитку швидкісних якостей в плаванні ба-
терфляєм у студентів збірної команди НЮА України ім. 
Я. Мудрого за допомогою різних засобів.

Організація дослідження. Дослідження проводилось 
з 15 грудня 2008 р. по 15 квітня 2009 р. У дослідженні 
взяло участь 9 спортсменів. Серед них 6 юнаків та 3 
дівчини. Суть дослідження полягає у виборі найбільш 
ефективного способу розвитку швидкісних можливос-
тей в плаванні батерфляєм. У дослідженні розглядаєть-
ся 3 основних способу (системи) розвитку швидкісних 
здібностей. Відповідно всі його учасники поділені на 
три групи.

При розподілі учасників на групи дослідження ми 
користувались, в першу чергу, кваліфікацією спортс-
менів. Так, як дослідження повинне бути максимально 
об’єктивним, то і порівнювальні групи повинні бути 
приблизно рівні по силі та можливостям. Причому роз-
поділ на групи було зроблено ще до проведення почат-
кового дослідження. Це дозволило нам укомплектувати 
групи більш рівномірно, залежно від минулих досяг-
нень спортсменів.

У дослідженні брали участь 3 дівчини, відповідно, 
по одній в кожній групі. Серед юнаків – учасників до-
слідження, по два студента, що мають перший розряд 
та КМС. Дослідження складається з трьох частин: по-
чаткове тестування, тренувальний процес і підсумкове 
тестування.

Тестування, як початкове, так і підсумкове, уявляло 
собою змагання учасників на дистанції 50 м батерф-
ляєм. Тренувальний процес припускав розподіл серед 
учасників дослідження тренувальних програм, що 
складаються з шести 2-тижневих циклів і, природно, 
виконання необхідних навантажень.

Результати дослідження. 
У даному дослідженні запропоновано три трену-

вальних способи, по яких і тренуватимуться групи 
випробуваних. Докладно опис цих способів розвитку 
швидкості приведено нижче.

Силовий спосіб розвитку швидкості в плаванні ба-1. 
терфляєм.

Силовий спосіб розвитку швидкості в плаванні ба-
терфляєм припускає приділення особливої уваги фізич-
ній силі спортсмена. Силовий спосіб рідко використо-
вується як основний.

При виборі силового способу розвитку швидкості 

спортсмен повинен, в першу чергу, акцентувати увагу 
розвитку м’язової сили. Це досягається, перше за все, 
на заняттях в тренажерному залі (не більше 25 % від 
загального часу тренувальних занять).

В басейні використовувались такі вправи, як:
Плавання з тренувальними лопатками• . На тренуван-
нях із застосуванням лопаток використовувалися на-
ступні тренувальні навантаження: 10×50 м (75 % по-
тужності), 20×25 м (90–95 % потужності); 10×(25+25 
м) (90 % 65 % або 75% 85% потужності);
Плавання в ластах. • Застосовуються наступні наван-
таження: 10×50 м (75 % потужності), 20×25 м (90–95 
% потужності); 10×(25+25 м) (90 % 65 % або 75% 
85% потужності);
Плавання з обтяженням•  – спеціальні пояси з залізни-
ми пластинами, що мають додаткову вагу. Вага поясів 
складає 5, 10 або 15 кг.
Плавання батерфляєм із стислими в кулак кистями•  
(20×15 м; 20×25 м; 20×30 м)
Пропливання коротких відрізків•  з максимальною ін-
тенсивністю (16–24×15 м; 16–24×20 м; 16–24×25 м)
«Технічний» спосіб розвитку швидкості в плаванні 2. 
батерфляєм.

Технічний спосіб розвитку швидкості має на увазі 
підвищення швидкісних здібностей за рахунок вдоско-
налення техніки. Технічний спосіб розвитку швидкості 
припускає подальше тренування всіх частин або еле-
ментів плавання.

Тренування старту з тумби і входження у воду• . Існує 
різна техніка старту і входження у воду. На тренуван-
нях відпрацьовується політ після відштовхування і 
кут входження у воду;
Пропливання початкових метрів під водою і вихід на • 
поверхню. Після старту на дистанції 50 м бат. спортс-
мен пропливає під водою 10–15 метрів дистанції, що 
складає 20–30 %. За рахунок гребків ногами можна 
лише якийсь час підтримувати стартову швидкість.
Пропливання дистанції за рахунок роботи рук • (з пла-
вальною дощечкою). У тренуваннях  використовува-
лось наступне навантаження: 20×25 м; 10–12×50 м; 
10×(25 м+25 м); 6–8× 100м. Вся робота виконується 
в інтенсивності, що не порушує техніку виконання 
гребка.
Пропливання дистанції за рахунок роботи ніг з пла-• 
вальною дощечкою.
Тренування техніки вдиху• . Важливість даного еле-
менту в плаванні батерфляєм визначається тим, що 
момент вдиху у циклі є моментом найбільшого зни-
ження швидкості. Пропливаючи певну дистанцію, 
спортсмен робить вдих під кожен гребок руками, 
прагнучи виконати його технічно правильніше. Тре-
нування даного елементу відбувається в навантажен-
ні 4–6×50 м; 2–3×100 м.
Пропливання дистанції з максимально правильною • 
технікою рухів. Мається на увазі плавання батерфля-
єм, дотримуючи всі технічні особливості. Плавання 
здійснюється з різними швидкостями, не порушуючи 
техніку руху. Тренувальне навантаження: 20–30×25 
м; 16–20×50 м.
Тренування фінішного торкання• . За часту, саме за 
рахунок попадання на правильне торкання багато 
спортсменів виграють запливи. Для попадання на 
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ефективне торкання, на фініші використовують подо-
вжені або укорочені гребки. На тренуванні робиться 
пропливання 12–16×10 м фінішних відрізків.
Швидкісна витривалість, як спосіб розвитку 3. 
швидкості в плаванні батерфляєм.

Як правило, серед спортсменів високої кваліфіка-
ції на дистанції 50 м бат. Швидкісна витривалість грає 
не дуже значну роль. Але, якщо врахувати, що беруть 
участь в дослідженні спортсмени, які мають середній 
рівень кваліфікації, то для них тренування швидкісної 
витривалості є достатньо важливим елементом в під-
готовці.

Для розвитку швидкісної витривалості були підібра-
ні вправи, що увійшли до тренувального плану.

Пропливання відрізків дистанції батерфляєм на за-• 
триманому диханні. Дуже ефективна вправа для 
тренування організму в умовах жорсткого кисневого 
боргу. На тренуваннях використовуються наступні 
навантаження: 16–20×25 м; 16–20×30 м;
Тактична робота.•  Робота припускає пропливання 
швидких ділянок дистанції на тлі значної втоми. На-
вантаження на тренуваннях абсолютно різноманітні: 
20×50 м (25 м+25 м); 10×100 (75+25), де пропливання 
25 (75) м дистанції в спокійнішому темпі і фінішуван-
ня із значним прискоренням на 25 м;
Тривале плавання батерфляєм•  (200, 400 м).

Складання тренувальних планів. Як вже на-
голошувалось раніше, випробувані спортсмени були 
поділені на три групи. Після проведення початкового 
тестування, для кожної групи була складена власна тре-
нувальна програма. Кожна з програм включала вправи 

для розвитку швидкості плавання батерфляєм, зважаю-
чи на специфіку способу її розвитку. Всього, відповід-
но, було розроблено 3 тренувальних програми. Кожна з 
програм є тренувальним планом на двохтижневий цикл. 
Всього ж в дослідженні було заплановано 6 таких ци-
клів. Вони повністю повторюють один одного із зміною 
інтенсивності, швидкості, потужності і об`єму викону-
ваних навантажень.

Проведення підсумкового тестування. Підсумкове 
тестування, як і початкове, уявляло собою пропливання 
дистанції 50 м бат. Усі результати початкового і підсум-
кового тестування представлені в таблиці 1.

Як ми можемо спостерігати з таблиці 1, абсолютно у 
всіх учасників спостерігається прогрес результатів – це 
значить, що запропоновані способи розвитку швидкості 
при використанні дають значний результат.

Окрім цього слід зазначити, що більше половини 
спортсменів поліпшили свій результат більш ніж на 1 
секунду, що для плавання на 50 метрів є достатньо сер-
йозним прогресом. В додаток до всього, деякі плавці 
показали кращі особисті досягнення.

Якщо подивитися на різницю результатів, видна зна-
чна перевага в прогресі результатів у другої групи, яка 
використовувала «технічний» спосіб розвитку швидко-
сті (табл. 2)

З табл. 2 видно, що за всіма показниками отриманих 
результатів, значно перевершують результати, показ-
ні спортсменами, що використали «технічний» спосіб 
розвитку швидкості в плаванні батерфляєм. Так троє 
плавців другої групи сумарно поліпшили загальний ре-
зультат на 4,38 с.

Таблиця 1
Результати підсумкового тестування

№ групи Ініціали спортсмена Стать
Результат. 50 м батерфляй

Початковий тест Підсумковий тест Різниця результатів

1

М. К. ч 27,80 26,90 -0,90

К. Ф. ж 29,90 29,12 -0,78

А. С. ч 26,12 25,08 -1,04

2

О. Б. ж 29,26 28,20 -1,06

М. К. ч 26,53 24,94 -1,59

Р. М. ч 26,55 24,82 -1,73

3

С. І. ч 26,88 25,90 -0,98

І. М. ч 28,05 27.55 -0,50

Н. М. ж 30,45 29,39 -1,06
Примітка: у різниці результатів знак «мінус» позначає поліпшення показника.

Таблиця 2
Результати дослідження по групах

№ групи Сума показників різниці результатів в групі Середній показник різниці результатів в групі

1 2,72 0,91

2 4,38 1,46

3 2,54 0,85
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Середній показник різниці в результатах між по-
чатковим і підсумковим тестуваннями для другої групи 
складає 1,46 с. Дані показники майже в два рази переви-
щують аналогічні показники в інших групах.

Результати показані студентами інших груп також 
мають досить солідну різницю у бік поліпшення. Слід 
зазначити лише незначну перевагу результатів плавців 
першої групи над третьою.

Так сумарна різниця поліпшення результатів в пер-
шій групі складає 2,72 с, тоді як третьої групи  – 2,54 с. 
Різниця між показниками цих груп складає 0,18 с.

Висновки. 
Результати проведеного нами дослідження показу-

ють, що для плавців збірної команди НЮА України ім. 
Я. Мудрого по плаванню найбільш ефективним є «тех-
нічний» спосіб розвитку швидкості. Це обумовлено 
тим, що студенти мають середній рівень кваліфікації, на 
якому показники технічних можливостей є ще далеким 
від ідеалу. Саме значні погрішності в техніці і не дозво-
ляють спортсменам показувати швидкі результати.

За три місяці тренувань у спортсменів другої гру-
пи було відпрацьовано 9 найбільш важливих технічних 
елементів в плаванні на 50 м бат. Середній показник 
поліпшення результатів складає 1,46 с. Завдяки таким 
результатам можна судити про правильність підбору за-
собів і методів в плануванні навантаження. Така ефек-
тивність дозволить застосувати розроблену систему або 
її окремі компоненти в подальшому процесі підготовки 
збірної команди академії по плаванню.

Слід також відзначити значні поліпшення резуль-
татів у студентів в першій та третій групах, що корис-
талися, відповідно, силовою методикою та методикою 
швидкісної витривалості.

Другим за показниками ефективності отриманих 
результатів став силовий спосіб розвитку швидкості в 
плаванні батерфляєм.

По показнику поліпшення результатів найменш 
ефективною системою розвитку швидкості можна вва-
жати «систему розвитку швидкісної витривалості». 
Проте, вона найменш ефективна з трьох досліджува-
них. Результати показані студентами даної групи гово-
рять, що сама по собі система досить ефективна і з її 
допомогою можна значно поліпшити результат на дис-
танції 50 м.

В цілому можна зробити висновки про те, що завдя-
ки проведеному дослідженню був оброблений матеріал, 
складені і практично перевірені тренувальні програми 
з розвитку швидкості в плаванні батерфляєм різними 
способами. Результати роботи мають практичну зна-
чущість і надалі застосовуватимуться для підготовки 
плавців збірної команди НЮАУ з плавання.

Перспективи подальших досліджень. Передбачаєть-
ся провести дослідження в напрямку пошуку методів 
розвитку витривалості в плаванні батерфляєм серед 
студентів збірної команди академії.
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Особливості планування тренувального процесу в 
змагальному періоді для спортсменів 13-15 років, 
які займаються бальними спортивними танцями
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Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту

Анотації:
Розглядаються особливості пла-
нування тренувального процесу 
в змагальному періоді для юних 
спортсменів 13-15 років. Показано 
особливості планування тренуваль-
ного процесу в змагальному періоді 
підготовки спортсменів.  Визначено 
рівень фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості та функціональні 
показники спортсменів. Визначені 
середні величини тренувальних 
навантажень передзмагального 
мезоциклу для спортивних пар. За 
кількістю фігур: великі навантажен-
ня – 150-155; середні – 100-120; 
малі – 70-80. За кількістю танців: 
великі навантаження – 20 і більше; 
середні – 14-18; малі – 10-12.

Бачинская Н.В., Федоряка А.В. Особенно-
сти планирования тренировочного про-
цесса в соревновательном периоде для 
спортсменов 13-15 лет, занимающихся 
бальными спортивными танцами. Рассма-
триваются особенности планирования тре-
нировочного процесса в соревновательном 
периоде для юных спортсменов 13-15 лет. 
Показаны особенности планирования трени-
ровочного процесса в соревновательном пе-
риоде подготовки спортсменов.  Определен 
уровень физического развития, физической 
подготовленности и функциональные пока-
затели спортсменов. Определены средние 
величины тренировочных нагрузок соревно-
вательного мезоцикла для спортивных пар. 
По количеству фигур: большие нагрузки - 
150-155; средние - 100-120; малые - 70-80. За 
количеством танцев: большие нагрузки - 20 и 
больше; средние - 14-18; малые - 10-12.

Bachinskaya N.V., Fedoryaka A.V. 
Features of planning of training process 
in a competition period for sportsmen 
13-15 years, engaged in sporting dances 
of ballrooms. The features of planning 
of training process are examined in a 
competition period for young sportsmen 
13-15 years. The features of planning of 
training process are rotined in the competition 
period of preparation of sportsmen.  The 
level of physical development is certain, 
to physical preparedness and functional 
indexes of sportsmen. The averages of the 
trainings loadings of competition mesocycle 
are certain for sporting pair. On the amount 
of figures: large loadings - 150-155; middle 
- 100-120; small - 70-80. After the amount 
of dances: large loadings - 20 and anymore; 
middle - 14-18; small - 10-12.

Ключові слова:
спортсмен, фігура, танці, наван-
таження.

спортсмен, фигура, танцы, нагрузка. sportsman, figure, dances, loading.

Вступ.1

Спортивні танці є відносно новим видом спорту не 
тільки в Україні, але і в усьому світі. Він активно роз-
вивається і набуває все більшої популярності завдяки 
своїй видовищності, яка полягає у поєднанні краси, му-
зики і мистецтва зі спортом, силою, виснажливими тре-
нуваннями та захоплюючими змаганнями (Бабік М.А., 
2000; Рубштейн Н.В.,2002).

Наші танцюристи за досить короткий час досягли 
значних успіхів на міжнародній арені. Серед україн-
ських спортсменів є переможці та призери міжнарод-
них змагань, чемпіони Європи та світу. Для утримання 
передових позицій необхідно звернути увагу на підви-
щення ефективності тренувального процесу танцюрис-
тів у зв’язку з тим, що в даний час досягнення багатьох 
спортивних результатів неможливе без добре продума-
ного плану учбово-тренувального процесу (Коваленко 
А.А., 2000, 2001; Осадців Т.П., 2001; Піскунова Л.В., 
2000). 

В Україні працює багато клубів і гуртків спортивно-
го танцю і актуальною є проблема забезпечення їх необ-
хідною навчально-методичною літературою, необхідні 
розробки методики підготовки спортсменів. У доступ-
ній нам літературі ми не знайшли науково обґрунтовані 
рекомендації щодо особливостей планування трену-
вального процесу юніорів, які займаються бальними 
спортивними танцями. Тому ми вважаємо, що дана 
проблема є актуальною та потребує детальнішого ви-
вчення. 

Дослідження проводились згідно з планом науково-
дослідної роботи в сфері фізичної культури та спорту на 
2006-2010 рр. 2.1.8. «Науково-методичні підходи удо-
сконалення навчально-тренувального процесу спортс-
менів високої кваліфікації в різних видах спорту». 

© Бачинська Н.В., Федоряка А.В., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - розробити та експерименталь-

но обґрунтувати методику планування тренувального 
процесу у змагальному періоді для спортсменів 13-15 
років, які займаються бальними спортивними танцями. 

Завдання дослідження: 
1. Здійснити теоретичний аналіз наукової і методич-

ної літератури з бальних спортивних танців. 
2. Вивчити особливості планування тренувального 

процесу в змагальному періоді підготовки танцюристів 
13-15 років. 

3. Визначити рівень фізичного розвитку, фізич-
ної підготовленості та функціональні показники 
танцюристів-юніорів. 

4. Експериментально обґрунтувати ефективність 
експериментальної програми щодо планування трену-
вального процесу для танцюристів даної вікової кате-
горії.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних 
спеціальної науково-методичної літератури; педагогічні 
спостереження за тренувальною і змагальною діяльніс-
тю спортсменів, що займаються бальними спортивними 
танцями, хронометраж занять; методи психологічно-
го дослідження; педагогічне тестування; педагогічний 
експеримент; медико-біологічні методи дослідження; 
методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Методика побудови тренувального процесу на ета-

пі безпосередньої підготовки до змагань в спортивних 
танцях складалась із 3-х тижневих мікроциклів і шіс-
тьох занять на тиждень. З понеділка по п’ятницю на 
тренувальних заняттях в завдання підготовки входило: 
повторення, закріплення і вдосконалення техніки ви-
конання основних фігур, комплексів елементів і кон-
курсної програми. Шосте тренувальне заняття (субота) 
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– заняття з ЗФП, хореографії та вправ на гнучкість. Ви-
ходячи з середньостатистичних даних і розкиду показ-
ників, нами визначені середні величини тренувальних 
навантажень передзмагального мезоциклу для спор-
тивних пар. За кількістю фігур: великі навантаження 
– 150-155; середні – 100-120; малі – 70-80. За кількістю 
танців: великі навантаження – 20 і більше; середні – 
14-18; малі – 10-12.

Визначення рівня фізичної підготовленості юних 
танцюристів здійснювалося за допомогою 6 тестів:

1. Піднімання тулуба з положення лежачи (макси-

мальна кількість разів) для визначення силової витрива-
лості. 2. Човниковій біг 9x4м для оцінки координацій-
них здібностей спортсменів. 3. Гімнастичний «шпагат» 
(правий, лівий, поперечний). 4. Біг на 1500 метрів (с) 
використовується для визначення загальної витрива-
лості спортсменів. 5. Стрибок у довжину з місця для 
визначення «вибухової» сили. 6. Статична рівновага за 
методикою Яроцького.

У таблицях 1 і 2 представлені показники фізичної 
підготовленості дівчат і хлопців 13-15 років.

Аналіз отриманих результатів до і після проведення 
Таблиця 1

Показники фізичної підготовленості дівчат 13-15 років, що займаються спортивними бальними танцями 
(n=10), х±m

Фізичні якості
Контрольна група Експериментальна група

До експе-
рименту

Після 
експерименту

До експе-
рименту

Після 
експерименту

1.Підняття тулуба в сід (к-ть 
разів) 36,57± 1,35 36,88±1,98 37,01±2,01 40,22±2,11** 

2.Човниковий біг 9x4м (с) 12,32±1,47 12,11±1,79 12,29±1,59 11,24±1,89*

3.Гімнастичний шпагат (бали):

лівий 7,27±2,01 7,31±2,24 7,30±2,56 8,11±1,99*

правий 8,01±1,98 8,22±1,69 8,09±2,02 8,76±2,09*

поперечний 6,99±1,89 7,02±1,98 6,87±1,89 7,99±1,99**

4.Біг на 1500м (хв.) 8,10±1,78 8,02±1,89 8,12±1,45 7,34±1,85*

5.Стрибок в довжину з місця 
(м) 1,74±2,34 1,76±2,78 1,75±2,94 1,80±2,79*

6.Статич.рівновага
за методикою Яроцького (с) 34,24±3,01 35,12±3,35 34,32±2,79 39,12±2,89**

Примітка: а) * - р< 0,05; б)** - р< 0,01

Таблиця 2
Показники фізичної підготовленості хлопців 13-15 років, що займаються спортивними бальними танцями 

(n=10), х±m

Тестовані фізичні якості
Контрольна група Експериментальна група

До експ. Після 
експ. До експ. Після 

експ.

1.Підняття тулуба в сід (к-ть 
разів) 47,22±2,56 48,56±2,67 47,54±2,98 53,47±2,67**

2.Човниковий біг 9x4м (с) 11,32±1,78 11,30±1,62 11,33±2,31 10,81±1,29*

3.Гімнастичний шпагат (бали):

лівий 6,23±2,78 6,45±2,95 6,31±2,05 7,21±2,06*

правий 7,36±1,88 7,77±1,81 7,34±1,94 8,23±1,99*

поперечний 6,17±2,02 6,39±1,98 6,19±2,03 6,88±1,90*

4.Біг на 1500м (хв) 6,81±1,90 6,70±1,99 6,82±1,78 6,12±1,91

5.Стрибок в довжину з місця (м) 1,92±2,90 1,94±3,10 1,91±3,23 1,99±2,99*

6.Статич.рівновага
за методикою Яроцького (с) 29,24±2,98 29,30±3,03 30,11±3,01 34,27±2,97**

Примітка: а) * - р< 0,05; б)** - р<0,01.
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експерименту показав, що в експериментальній групі 
як у хлопців, так і дівчат виявлено статистично вірогід-
не поліпшення результатів у всіх тестах (р<0,05; 0,01). 
Ці результати, на наш погляд, свідчать про те, що в екс-
периментальних групах нами був упроваджений комп-
лекс спеціальних вправ для розвитку фізичних якостей 
з обтяжуванням. 

У контрольних групах як дівчат, так і хлопців вияв-
лені позитивні зміни в досліджуваних показниках, про-
те результати статистично не вірогідні (р>0,05).

Тренувальні навантаження в бальних спортив-
них танцях викликають численні адаптаційні реакції 
серцево-судинної системи [14, 18, 30].

Для визначення фізичної працеспроможності нами 
була використана функціональна проба Руф′є в модифі-
кованому вигляді - індекс Руф′є-Діксона (ІРД), при яко-
му використовується підрахунок значень ЧСС в різні 
періоди відновлення після відносно невеликих наван-
тажень [1,3]. Проба не вимагає спеціальних приладів 
і пристосувань, відносно невелике навантаження до-
зволяє уникати несприятливих реакцій з боку серцево-
судинної системи (табл. 3).

Результати проведення проби Руф′є-Діксона пока-
зали, що юні танцюристи після експерименту мали хо-
роший ІРД, а в групі контролю діапазон ІРД варіював 
від хорошого до середнього. Різниця між результатами 
груп обстеження і контролю груп є статистично вірогід-
ною (р<0,01).

При систематичних заняттях спортом, особливо 
у видах на витривалість, роль гіпоксії, перегрівання, 
болю достатньо велика. Стійкість, що забезпечує під-
тримку певного ступеня рухової діяльності, поєднуєть-

ся з необхідністю бути витривалим до несприятливих 
чинників. Витривалість до м'язової роботи характери-
зує ступінь працеспроможності і опірності організму 
розвитку стомлення [1, 3].

При заняттях бальними спортивними танцями бе-
руть участь великі групи м'язів і первинні прояви стом-
лення пов'язані із станом самих різних вегетативних 
функцій, нервової системи і периферичних утворень.

У таблиці 4 побачити, що у всіх досліджуваних по-
казниках в експериментальній групі хлопців після екс-
перименту, показники вірогідно покращали (р<0,05). 
Отримані в ході проведення експерименту дані гово-
рять про гетерохронність фаз пубертатного розвитку у 
підлітків різної полової статі.

Тестовим навантаженням служила функціональна 
проба Л.Л. Варнаса та І.І. Яшанінаса [3], що дозволяє 
не тільки встановити динаміку показників частоти сер-
цебиття і артеріального тиску відразу після наванта-
ження, через 1, 2, 3 хвилини, але і ступінь стомлення по 
запропонованій формулі ІН=∑СТ/∑ЧСС, де ІН - індекс 
норми, СТ - артеріальний тиск систоли, ЧСС - частота 
серцебиття. По різниці показників до і після наванта-
ження оцінювався функціональний стан ССС. Артері-
альний тиск і ЧСС реєструвалися манометром. 

Коментуючи отримані дані, слід зазначити, що тес-
тове навантаження викликало деякі статеві відмінності 
в динаміці показників кровообігу. Фонові дані артері-
ального тиску у хлопчиків були вищі (р<0,05). Зміна 
АТ в період відновлення у дівчаток також відбувалася 
декілька швидше, ніж у хлопчиків.

Досліджувані спортсмени, за даними реагування на 
тестове навантаження, знаходилися в стані незначного 

Таблиця 3
Результати проведення проби Руф′є-Діксона у танцюристів контрольної та експериментальної груп (n=10), 

х±m

Група Хлопці 13-15 років Дівчата 13-15 років
До експ. Після експ. До експ. Після експ.

КГ 3,20±0,25 3,03±0,25 3,45±0,26 3,42±0,27
ЕГ 3,19±0,27 2,76±0,22** 3,40±0,25 2,89±0,25**

Примітка: а) «хороший» ІРД - від 0 до 2,9; «середній» - від 3,0 до 5,9; «задовільний» - від 6,0 до 8,0; «поганий» - 
вище 8; б) **- р≤ 0,01.

Таблиця 4
Досліджувані показники серцево-судинної та кардіо-респіраторної системи у хлопців-танцюристів 13-15 

(n=10), х±m

Функціональна проба
Контрольна

група
Експериментальна

група
До експ. Після До експ. Після

1.Індекс фізичного 
стану 0,86±0,02 0,87±0,03 0,87± 0,03 0,96± 0,02

2.Коеф.економічності 
кровообігу 2750±75,98 2747±78,90 2755±70,34 2600±78,99

3 . К о е ф і ц і є н т 
витривалості 15,25±2,12 15,31±2,90 15,19±2,48 16,16±3,01

4.Індекс Кердо 2,22±0,81 2,19±0,78 2,20±0,90 1,62±0,78
5.Індекс Ськибінськи 24,57±4,32 26,46±4,23 24,88±3,98 30,05±3,78
6 . К о е ф і ц і є н т 

Хільдебранта 5,42±1,79 5,32±1,89 5,50±1,84 5,02±1,90

р >0,05 <0,05
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стомлення (ІН у дівчаток - 0,15; у хлопчиків - 0,24).
Отримані дані змін окремих показників ССС, пояс-

нюються, ймовірно, пізнішим настанням активної фази 
пубертатного розвитку у підлітків і на цьому фоні під-
тримки функціональної продуктивності міокарду за ра-
хунок ЧСС і судинного опору [1, 3, 5].

Підвищення систоли АТ спостерігається в період 
статевого дозрівання (юнацька гіпертензія) і в 13-14 
років у підлітків і дівчат показники АТ вирівнюються, 
а пізніше у хлопців АТ встановлюється декілька вище, 
ніж у дівчат.

Отже, показники КРС в даному (13-15 років) віці об-
стежуваних неоднозначні. Недосконалість вегетативної 
регуляції в період активної фази пубертатного розвитку 
призводить до морфофункціональних психоемоційних 
зрушень. 

Своєрідність підліткового віку полягає в недоско-
налості нервової і гуморальної регуляції, лабільності і 
нестійкості регуляції ССС. Дисгармонія в темпах зрос-
тання серця, судин і тіла, обумовлює підвищену чут-
ливість організму до фізичних навантажень. Тому під 
час занять спортом слід здійснювати строгий лікарсько-
педагогічний контроль з тим, щоб не допустити пере-
втому і перенапруження організму підлітків [1, 3, 5, 7].

Оцінка самопочуття, активності, настрою у юних 
танцюристів визначалась нами за методикою САН [3,4]. 
Нами зафіксована різна спрямованість змін самооцінки 
дітей в обстежуваних групах (табл. 5). Так, в контроль-
ній групі у хлопців в кінці експерименту в порівнянні 
з початком самопочуття трохи погіршало з 5,70±0,11 
балів до 5,50±0,15 балів, активність дещо знизилася з 
5,90±0,18 балів до 5,80±0,15 балів, настрій залишився 
без змін - 5,30±0,15 балів та 5,30±0,19 балів (р>0,05). 
Ці зміни можуть бути пов'язані із загальною втомою 
спортсменів наприкінці навчального року або нераці-
ональним плануванням тренувального процесу танцю-
ристів.

У експериментальній групі при самооцінці спортс-
менів самопочуття покращало з 5,70±0,15 балів до 
6,30±0,07 балів (р<0,01), активність збільшилася з 
5,80±0,15 балів до 6,50±0,19 (р<0,05) балів, настрій під-
вищився з 5,50±0,15 балів до 6,70±0,19 балів (р<0,01).

У дівчат експериментальної групи результати анкети 
САН до і після проведення експерименту вірогідно по-
кращали (р<0,001). У контрольній групі досліджувані 

показники залишилися без статистично значущих змін 
(р>0,05), а показник самопочуття погіршав.

За період проведення експерименту досліджувані 
танцювальні пари брали участь у 6 турнірах. На під-
ставі аналізу протоколів змагальної діяльності можна 
стверджувати, що в експериментальній групі танцю-
вальні пари після експерименту значно покращили свої 
показники, ніж спортсмени контрольної групи. 

Вірогідні кореляційні взаємозв'язки між різними 
показниками фізичної підготовленості спортсменів, на 
наш погляд, свідчать про широке позитивне перенесен-
ня рівня розвитку одних фізичних якостей і здібностей 
на інші (r=0,69-0,98). Результати змагальної діяльності 
достовірно корелюють з показниками серцево-судинної 
та кардіореспіраторної систем (r=0,67-0,99).

Висновки:
1. На даний час в Україні працює багато клубів і 

гуртків спортивного танцю і актуальною є проблема 
забезпечення їх необхідною навчально-методичною 
літературою, необхідні розробки методики підготовки 
спортсменів. У доступній нам літературі ми не знайшли 
науково обґрунтовані рекомендації щодо особливостей 
планування тренувального процесу юніорів, які займа-
ються бальними спортивними танцями, у змагальному 
періоді підготовки. Тому ми вважаємо, що дана пробле-
ма є актуальною та потребує детальнішого вивчення. 

2. Користуючись даними науково-методичної літе-
ратури з бальних спортивних танців, результатами пе-
дагогічних спостережень за тренувальною діяльністю 
танцювальних пар на етапі безпосередньої підготовки 
до змагань, нами розроблена методика планування тре-
нувального процесу для танцюристів-юніорів ІІ.

3. Виходячи з середньостатистичних даних і розки-
ду показників, нами визначені середні величини трену-
вальних навантажень передзмагального мезоциклу для 
спортивних пар. За кількістю фігур: великі навантажен-
ня – 150-155; середні – 100-120; малі – 70-80. За кількіс-
тю танців: великі навантаження – 20 і більше; середні 
– 14-18; малі – 10-12.

4. Впровадження експериментальної методики в 
тренувальний процес танцювальних пар спричинило 
вірогідне поліпшення наступних показників загальної 
підготовленості в експериментальних групах як хлоп-
ців, так і дівчат 13-15 років: підняття тулуба в сід (к-ть 
разів), човниковий біг 9x4м (с), гімнастичний шпагат 

Таблиця 5
Результати проведення тесту САН з хлопцями-танцюристами контрольної і експериментальної груп , бали 

(n=10), х±m

До експерименту Після експерименту

КГ КГ ЕГ ЕГ

Самопочуття 5,7±0,11 5,5±0,15 5,7±0,15 6,3±0,07

р>0,05 р<0,001

Активність 5,9±0,18 5,8±0,15 5,8±0,15 6,5±0,19

р>0,05 р<0,01

Настрій 5,3±0,15 5,3±0,15 5,5±0,15 6,7±0,19

р>0,05 р<0,001
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– лівий, правий, поперечний (бали), біг на 1500м (с), 
статична рівновага за методикою Яроцького (с) – ста-
тистична вірогідність р≤0,05; 0,01.

5. У таких показниках серцево-судинної та карді-
ореспіраторної системи, як індекс функціонального 
стану, коефіцієнт економічності кровообігу, коефіцієнт 
витривалості, індекс Кердо, індекс Ськибінські, коефі-
цієнт Хільдебранта відбулися вірогідні позитивні змі-
ни в експериментальних групах дівчат та юнаків після 
проведення експерименту (відмінність вірогідна при 
р≤0,05; 0,01).

6. Оцінка самопочуття, активності та настрою (по 
методиці САН) після експерименту в експерименталь-
них групах дівчат та хлопців показала, що відбулися ста-
тистично вірогідні зміни в досліджуваних показниках. 
У експериментальній групі при самооцінці спортсменів 
самопочуття покращало з 5,70±0,15 балів до 6,30±0,07 
балів (р<0,01), активність збільшилася з 5,80±0,15 ба-
лів до 6,50±0,19 (р<0,05) балів, настрій підвищився з 
5,50±0,15 балів до 6,70±0,19 балів (р<0,01).

 7. За даними чемпіонату Дніпропетровської області 
та Кубку «Динамо» в експериментальній групі танцю-
вальних пар по результатам змагань після експерименту 
показники значно краще (3 пари покращали свій осо-
бистий результат), ніж в контрольній (1 пара покращала 
свій результат). 

 8. В контрольних групах як хлопців, так і дівчат в 
більшості досліджуваних вище перелічених показни-
ках спостерігались позитивні зміни результатів, але без 
статистичних вірогідних змін (р>0,05).

Подальше дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення особливостей планування трену-
вального процесу у бальних спортивних танцях з ураху-
ванням біологічних особливостей жіночого організму.
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Вдосконалення фізичної працездатності та функціонального стану 
лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки

Бережанський О.О.
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

Анотації:
Вивчення рівня фізичної працез-
датності, а також формування і 
розширення резервних функцій ор-
ганізму юних спортсменів є однією 
з важливих і актуальних проблем 
підготовки спортивного резерву. В 
дослідженні показано вплив автор-
ської програми фізичної підготов-
ки на динаміку показників фізичної 
працездатності та функціонального 
стану юних лижників-двоборців на 
етапі попередньої базової підготов-
ки. Застосування в дослідженні при-
строю “D&K-TEST” для визначення 
функціонального стану та резервних 
можливостей організму спортсменів 
дозволило констатувати високий 
ступінь його репрезентативності.

Бережанский А.О. Совершенствование фи-
зической работоспособности и функцио-
нального состояния лыжников-двоеборцев 
на этапе предварительной базовой под-
готовки. Изучение уровня физической ра-
ботоспособности, а также формирование и 
расширение резервных функций организма 
юных спортсменов является одной из важных 
и актуальных проблем подготовки спортивно-
го резерва. В исследовании показано влияние 
авторской программы физической подготовки 
на динамику показателей физической рабо-
тоспособности и функционального состояния 
юных лыжников-двоеборцев на этапе предва-
рительной базовой подготовки. Применение 
в исследовании устройства “D&K-TEST” для 
определения функционального состояния и 
резервных возможностей организма спор-
тсменов позволило констатировать высокую 
степень его репрезентативности.

Berezhansky A.O. Perfection of 
physical capacity and functional state 
of nordic-combinators on the stage of 
preliminary base preparation. Study 
of level of physical capacity, and also 
forming and expansion of functions of 
reserves of organism of young sportsmen 
is one of important and actual problems 
of preparation of sporting reserve. In 
research influence of the author program 
of physical preparation is shown on 
the dynamics of indexes of physical 
capacity and functional state of young 
лыжников-двоеборцев on the stage of 
preliminary base preparation. Application 
in research of device of “D&K-TEST” for 
determination of the functional state and 
possibilities of reserves of organism of 
sportsmen allowed to establish the high 
degree of his representation.

Ключові слова:
лижне двоборство, попередня базо-
ва підготовка, фізична працездат-
ність, функціональний стан.

лыжное двоеборье, предварительная базо-
вая подготовка, физическая работоспособ-
ность, функциональное состояние.

nordic-combine, previous base 
preparation, physical capacity, functional 
state.

Вступ.1

Постійно зростаючий рівень спортивних досягнень 
безпосередньо пов’язаний з функціональними можли-
востями організму спортсмена як складного біологічно-
го об’єкта, включеного у систему тренувальних впливів. 
Тому успіх тренування залежить від якості управління 
цією системою [1,3].

Для досягнення переваги над суперником спортс-
менами та тренерами застосовуються сучасні науково-
методичні, технічні та особливі медико-біологічні та 
біохімічні технології. Все це спонукає фахівців до по-
шуку нових нетрадиційних методів підвищення ефек-
тивності системи підготовки спортсменів, важливою 
складовою якої є використання сучасних діагностичних 
технологій контролю за функціональним станом юних 
спортсменів.

Вивчення рівня фізичної працездатності, а також 
формування і розширення резервних функцій організ-
му юних спортсменів є однією з важливих і актуальних 
проблем підготовки спортивного резерву. Визначення 
функціонального стану та фізичної працездатності у 
юних спортсменів необхідне як для подальшого вияв-
лення закономірностей адаптації, так і для практичних 
цілей, пов'язаних з режимами рухової діяльності люди-
ни. Особливо важливе значення має поточна інформація 
щодо особливостей адаптаційних механізмів організму 
підлітків до фізичних навантажень, яка дає можливість 
оптимально організувати підготовку юних спортсменів 
[2,3].

В.П. Карленко [5] рекомендує, для контролю функ-
ціонального стану та резервних можливостей орга-
нізму спортсменів використовувати спосіб експрес-
діагностики і пристрій для його реалізації - “D&K-TEST” 
(деклараційний патент на винахід № 2002108583 від 
26.10.2002 р.).

Також, ряд фахівців вважає [3,6], що з метою визна-
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чення фізичної працездатності і функціонального ста-
ну організму доцільно використовувати тест PWC170.За 
даними досліджень Borg, Dahlstrom, надійність тесту 
PWC170 дуже висока (r = 0,970).

Робіт присвячених визначенню фізичної працез-
датності та функціонального стану юних лижників-
двоборців в доступній нам вітчизняній і зарубіжній 
літературі не знайдено. Мабуть, тому в практиці під-
готовки юних лижників-двоборців часто копіюється 
методика тренувального процесу дорослих спортсме-
нів. При цьому тренери ставлять основним завданням 
досягнення високих результатів вже в юнацькому віці, 
внаслідок чого підготовка йде форсовано, без урахуван-
ня вікових і функціональних особливостей юнацького 
організму.

Дослідження проведено згідно зведеного плану НДР 
Львівського  державного університету фізичної культу-
ри на 2006-2010 рр., за темою «Біохімічні критерії адап-
таційних можливостей систем організму спортсменів у 
видах спорту швидкісно-силової спрямованості».  

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є встановлення впливу програ-

ми фізичної підготовки з урахуванням критеріїв фізич-
ної підготовленості на рівень фізичної працездатності 
та функціонального стану лижників-двоборців на етапі 
попередньої базової підготовки.

Завдання дослідження:
Визначити динаміку показників фізичної 1. 
працездатності лижників-двоборців контрольної 
та експериментальної груп на етапі попередньої 
базової підготовки.
Визначити динаміку показників функціонального 2. 
стану лижників-двоборців контрольної та 
експериментальної груп на етапі попередньої 
базової підготовки.

Відповідно до завдань нами використовувались такі 
методи дослідження: теоретичний аналіз та узагаль-
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нення наукової літератури, велоергометричне тестуван-
ня PWC170, експрес-діагностика функціонального стану 
і резервних можливостей організму, встановлення рів-
ня сечовини в біологічних рідинах діацетілмоноок-
симним методом, визначення рівня молочної кислоти 
фотометричним методом Штромма, визначення рівня 
катехоламінів за методикою Є.М. Матліної [4], методи 
математичної статистики.

Результати досліджень та їх обговорення.
Загалом у дослідженні взяли участь 20 лижників-

двоборців віком 12-14 років (Кременецької, Ворохтян-
ської, Верховинської СДЮСШОР з лижного двобор-
ства). Зазначимо, що спортсмени контрольної групи 
тренувались за навчальною програмою для дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-
юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої 
спортивної майстерності, ухваленою Федерацією лиж-
ного спорту України у 2001 році, а спортсмени експери-
ментальної групи за авторською програмою «Удоскона-
лення змісту фізичної підготовки лижників-двоборців 
на етапі попередньої базової підготовки». 

Дослідження проводилися в науковій лабораторії 
кафедри біохімії та гігієни Львівського державного уні-
верситету фізичної культури (при допомозі старшого 
викладача С. Г. Решетила). 

Аналіз результатів дослідження (табл. 1) свідчить, 
що на початок експерименту за всіма показниками фі-
зичної працездатності між спортсменами контрольної 
та експериментальної груп достовірних розбіжностей 
не було (p>0,05).

За час першого етапу експерименту у спортсменів 
обох груп відбулися позитивні зміни у всіх досліджува-
них показниках фізичної працездатності. Проте, темпи 
приросту були різні. 

Динаміка показників фізичної працездатності за 
результатами виконання велоергометричного варіан-
ту функціональної проби PWC170 носила позитивний 
характер як у контрольній, так і у експериментальній 
групі юних лижників-двоборців. Проте темпи і динамі-

ка приросту носили різний характер. Так у спортсменів 
контрольної групи показники фізичної працездатності 
зросли на 26,1%, а у лижників-двоборців експеримен-
тальної групи на 58,3%, причому значний приріст цього 
показника виявлено в кінці етапу попередньої базової 
підготовки, тоді як у спортсменів контрольної групи 
показники тестування PWC170 найшвидше зросли на 
другому році етапу попередньої базової підготовки, а 
вкінці цього етапу зміни не носили достовірної різниці. 
Міжгрупова різниця приросту цього показника склала 
31%. Це, на нашу думку, свідчить про позитивний вплив 
авторської програми на рівень фізичної працездатності 
лижників-двоборців експериментальної групи, та про 
перенапруження аеробних можливостей спортсменів 
контрольної групи.

За показниками АНАМЄ, які свідчать про мож-
ливості анаеробних механізмів енергозабезпечення 
за рахунок процесів розщеплення гліколізу і креатин-
фосфату, спортсмени експериментальної групи в кінці 
експерименту, а відповідно і етапу попередньої базової 
підготовки випереджали спортсменів контрольної гру-
пи на 10,1%. Пік підвищення показників анаеробних 
можливостей організму спортсменів експерименталь-
ної групи прийшовся на кінець етапу попередньої ба-
зової підготовки, тоді, як у спортсменів контрольної 
групи, на цьому етапі, встановлено незначне зниження 
анаеробних можливостей. Міжгрупова різниця прирос-
ту цього показника склала 10,1%.  

Можна стверджувати, що запропонована програма 
фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі по-
передньої базової підготовки дозволила спортсменам 
експериментальної групи покращити функціональні 
можливості організму до роботи в умовах накопичення 
недоокисленных продуктів енергетичного забезпечення 
і  підвищити потужності гліколітичного та креатинфос-
фатного механізмів енергозабезпечення. 

Динаміка показників аеробних можливостей ор-
ганізму спортсменів АМЄ, також носила позитивний 
характер, а саме, спортсмени експериментальної групи 

Таблиця 1
Динаміка показників фізичної працездатності лижиків-двоборців контрольної та експериментальної груп на 

етапі попередньої  базової підготовки

Досліджувані показ-
ники Групи

І-ше тестування ІІ-ге тестування ІІІ-тє тестування

c +s P c +s P c +s P

PWC170
(Вт × кг -1)

КГ 2,3±0,03
>0,05 2,8±0,04

>0,05 2,9±0,03
<0,05ЕГ 2,4±0,02 2,6±0,03 3,8±0,05

АНАМЄ
(ум.од.)

КГ 77±8,4
>0,05 82±8,6

>0,05 79±8,2
<0,05ЕГ 75±6,2 77±6 87±8,4

АМЄ
(ум.од.)

КГ 209,2±5,9
>0,05 218,8±7,2

>0,05 234,6±7,5
>0,05ЕГ 200,8±5,5 232,2±9,2 245,1±8,4

ЗМЄ
(ум.од.)

КГ 285,6±12,3
>0,05 291,4±8,7

>0,05 296,2±9,2
<0,05ЕГ 287,2±12,5 294,5±13,2 324,4±10,8

МПК
(ум.од.)

КГ 64,8±2,3
>0,05 67,7±3,1

>0,05 70,1±3,2
<0,05ЕГ 65,4±2,4 68,9±2,5 78,8±2,8

Wпано
(ум.од.)

КГ 68,3±0,9
>0,05 74,8±1,2

>0,05 78,4±2,7
<0,05ЕГ 67,2±0,8 72,2±1,1 84,7±2,2

ЧССпано
(ум.од.)

КГ 169,4±1,8
>0,05 172,2±2,2

>0,05 176,4±2,1
>0,05ЕГ 170,8±2 175,7±2,4 181,2±2,6

Примітка: ЕГ – експериментальна група, КГ – контрольна група
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в кінці експерименту випереджали спортсменів контр-
ольної групи на 4,5%. Міжгрупова різниця приросту 
цього показника склала 4,4%. Що свідчить про кращу 
здатність спортсменів експериментальної групи вико-
нувати обсяги фізичних навантажень в 1-2 і частково в 
3 зонах відносної інтенсивності.

За показниками загальної метаболічної ємності 
(ЗМЄ), які характеризують рівень працездатності ор-
ганізму і здатність виконувати запланований обсяг 
фізичного навантаження юних лижників-двоборців, 
спортсмени експериментальної групи випереджали 
спортсменів контрольної групи у кінці експерименту, а 
відповідно і у кінці етапу попередньої базової підготов-
ки на 9,5%.

Основним критерієм фізичної підготовленості 
спортсмена слід вважати його енергопотенціал, тобто 
здатність накопичувати і мобілізувати енергію для за-
безпечення фізіологічних функцій. Чим більше організм 
може накопичити енергії, а також чим ефективніше її 
витрачання, тим вищий рівень фізичної підготовленості 
спортсмена. Оскільки частка аеробної енергопродукції 
є переважаючою в загальній сумі енергетичного обміну, 
то саме максимальна величина аеробних можливостей 
організму є основним критерієм фізичної підготов-
леності. Відомо, що основним показником аеробних 
можливостей організму є величина споживаного кис-
ню в одиницю часу (максимальне споживання кисню - 
МПК). Відповідно, чим вищий показник максимального 
споживання кисню, тим краще фізично підготовлений 
спортсмен. У двоборців як контрольної, так і експери-
ментальної групи динаміка приросту цього показника 
носила позитивний характер, у контрольній групі по-
казник МПК зріс на 8,2% при Р>0,05, в той час, як у 
двоборців експериментальної групи встановлено ста-
тистично достовірні зміни на рівні  12,4%, міжгрупова 
різниця приросту цього показника склала 12,4%.  Це 
свідчить про позитивний вплив запропонованої програ-
ми фізичної підготовки на зростання показників тран-
спорту кисню та формування адаптаційних механізмів 
на тканинному рівні за рахунок поліпшення утилізації 
кисню в тканинах.

Ефективність використання аеробного джерела 
енергозабезпечення м’язової діяльності  або аеробна 
економічність оцінювалася нами за показниками Wпано 
та ЧССпано. Так, показники  юних лижників двоборців 
експериментальної групи встановлено на вищому рівні 
ніж у спортсменів контрольної групи на 8% при Р<0,05. 
Також про правильність побудови тренувального про-
цесу лижників-двоборців експериментальної групи 
свідчать дані динаміки змін показника Wпано, у спортс-
менів контрольної групи пік ПАНО припав на 2-рік ета-
пу попередньої базової підготовки, а пізніше було вста-
новлено зниження темпів приросту цього показника, в 
той час у спортсменів експериментальної групи на 3-му 
році етапу попередньої базової підготовки зафіксова-
ний значний приріст показника Wпано на рівні 26%.

За показниками ЧССпано в обидвох досліджуваних 
групах впродовж етапу попередньої базової підготовки 
покращилися, але нами не було встановлено достовір-
ної різниці, як у показниках контрольної, так і в показ-
никах експериментальної групи, міжгрупова різниця 
приросту цього показника склала 2,7%..

Аналіз показників дослідження функціонального 
стану спортсменів контрольної та експериментальної 
груп (табл. 2) свідчить, що на початок експерименту за 
всіма показниками функціонального стану між спортс-
менами контрольної та експериментальної груп досто-
вірних розбіжностей не було (p>0,05).

Як свідчать дані (табл. 2) за час першого етапу екс-
перименту у спортсменів контрольної та експеримен-
тальної груп відбулися позитивні зміни у всіх дослі-
джуваних показниках функціонального стану. Проте, 
темпи приросту були різні.

Рівень розвитку креатинфосфатного механізму енер-
гозабезпечення, за показниками МКФ, у спортсменів 
експериментальної групи на початку етапу попередньої 
базової підготовки встановлено на рівні 33,7 у.о. та по-
ступово зростає впродовж першого року на 0,6% та до 
кінця досліджуваного етапу покращується на 11,3%. 

У спортсменів контрольної групи нами також  було 
встановлено позитивні зміни в показниках МКФ. Так на 
початку етапу попередньої базової підготовки цей по-

Таблиця 2
Динаміка показників функціонального стану лижників-двоборців контрольної та експериментальної груп на 

етапі попередньої базової підготовки

Досліджувані по-
казники Групи

І-ше тестування ІІ-ге тестування ІІІ-тє тестування

c +s P c +s P c +s P

МКФ ум.од. КГ 33,9±1,58
>0,05 34,7±1,5

>0,05 32,1±1,2
<0,05ЕГ 33,7±1,62 33,9±1,2 37,5±1,14

МГА ум.од КГ 32,17±1,25
>0,05 34,8±1,3

>0,05 33,11±2,94
<0,05ЕГ 32,45±1,31 32,1±1,1 35,9±3,41

Лактат ммоль/л КГ 0,627±0,029
>0,05 0,596±0,01

>0,05 0,594±0,1
>0,05ЕГ 0,692±0,032 0,628±0,032 0,564±0,05

Сечовина ммоль/л КГ 0,16±0,009
>0,05 0,17±0,01

>0,05 0,15±0,01
>0,05ЕГ 0,17±0,01 0,17±0,01 0,15±0,01

Адреналін нмоль/л КГ 2,8±0,11
>0,05 2,6±0,12

>0,05 2,4±0,05
<0,05ЕГ 2,8±0,10 2,4±0,10 1,95±0,04

Норадреналін 
нмоль/л

КГ 13,0±0,19
>0,05 11,6±0,2

>0,05 12,5±0,2
<0,05ЕГ 13,2±0,2 10,5±0,18 9,9±0,12

Примітка: ЕГ – експериментальна група, КГ – контрольна група.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2010

21

казник знаходився на рівні 33,9 у.о., після першого року 
навчання підвищився на 2,4%, проте у кінці етапу зни-
зився на 5,3%. Середньогрупова різниця склала 16,8% 
при Р<0,05.

Необхідно відмітити, що пік приросту показника 
МКФ у спортсменів експериментальної групи припав на 
закінчення етапу попередньої базової підготовки, тоді, 
як у спортсменів контрольної групи, на цьому етапі, 
встановлено зниження показників креатин-фосфатного 
джерела енергозабезпечення.

Динаміка показників потужності гліколітичного дже-
рела енергозабезпечення (МГА) у спортсменів експери-
ментальної групи також носила позитивний характер. 
На початку експерименту показники МГА спортсменів 
експериментальної групи встановлено на рівні 32,45 
у.о. і впродовж етапу попередньої базової підготовки 
підвищуються до 35,9 у.о, що склало 10,6%. Динаміка 
показників МГА у спортсменів контрольної групи но-
сила інший характер. Так, у цій групі, після першого 
року навчання на етапі попередньої базової підготовки 
нами встановлено приріст досліджуваного показника 
на 3%, проте у кінці етапу показник МГА знизився на 
4,9%. Міжгрупова різниця показника МГА у кінці екс-
перименту не була статистично достовірною та склала 
8,4%.

Також нами встановлено максимальні показники 
зростання МГА у спортсменів експериментальної групи 
у кінці експерименту, а у двоборців контрольної групи 
в перший рік експерименту і в кінці експерименту від-
булось зниження цього показника, що свідчить про ви-
снаження механізму гліколітичного енергозабезпечення  
спортсменів контрольної групи.

Динаміка показників екскреції лактату дозволяє 
стверджувати, що запропонована нами програма опти-
мізації фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі 
попередньої базової підготовки позитивно вплинула на 
розвиток гліколітичного механізму енергозабезпечення. 
Так, у спортсменів експериментальної групи на початку 
експерименту, після виконання стандартного велоерго-
метричного навантаження, показники екскреції лактату 
встановлено на рівні 0,692 ммоль/л, які покращилися до 
кінця експерименту на 18,5% при Р<0,05. 

У спортсменів контрольної групи вихідні показники 
екскреції лактату встановлено на рівні 0,627 ммоль/л.  
Проте динаміка цих показників мала відмінний від екс-
периментальної групи характер, а саме, максимальне 
зростання показників екскреції лактату спостерігалося 
під час другого тестування (5,3%), після чого динаміка 
приросту цих показників стабілізувалася на рівні 0,594 
ммоль/л.

Міжгрупова різниця змін показників екскреції 
лактату не мала статистичної достовірності, проте у 
спортсменів експериментальної групи на закінчені екс-
перименту ці показники були кращі ніж у спортсменів 
контрольної групи на 5%, що може свідчити про якісний 
вплив запропонованої програми оптимізації фізичної 
підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої 
базової підготовки на анаеробний лактат ний механізм 
енергозабезпечення організму юних спортсменів.

В основі підвищення функціональних можливостей 
організму спортсмена і досягнення високих спортив-
них результатів при систематичних тренуваннях лежать 

закономірні перебудови в структурі і обміні білків.
У зв'язку з цим для контролю за адаптацією до на-

вантажень, оцінки тренувального ефекту і своєчасної 
корекції процесу підготовки спортсменів нами викорис-
товувався показник екскреції сечовини, один з найваж-
ливіших показників, який відображає стан білкового 
обміну. 

Динаміка показників концентрації сечовини в орга-
нізмі юних лижників-двоборців не мала суттєвих змін 
як в контрольній (0,16 ммоль/л) так і в експерименталь-
ній (0,17 ммоль/л) групах, як на початку етапу попере-
дньої базової підготовки так і в кінці експерименту. Це, 
на нашу думку, свідчить про те, що програми за яки-
ми тренувалися спортсмени обох груп були адекватні 
функціональним можливостям спортсменів та не при-
зводили до порушень в білковому обміні. 

За показниками симпато-адреналової системи, які 
забезпечують підтримку гомеостазу організму в стані 
біохімічного спокою, формуванню адаптаційного син-
дрому, спортсмени контрольної та експериментальної 
груп на початку експерименту суттєво не відрізнялись. 
Так, середньогруповий показник екскреції адрена-
ліну у спортсменів обох груп знаходився на рівні 2,8 
нмоль/л.

Застосування програми оптимізації фізичної підго-
товки лижників-двоборців на етапі попередньої базової 
підготовки призвело до суттєвих (Р<0,05) позитивних 
змін в рівні екскреції адреналіну спортсменів експери-
ментальної групи у відповідь на стандартизоване вело-
ергометричне навантаження, різниця склала 30,6%. У 
спортсменів контрольної групи також спостерігалися 
статистично достовірні позитивні зміни в показниках 
екскреції адреналіну на  14,3%. Міжгрупова різниця по-
казників екскреції адреналіну у кінці етапу попередньої 
базової підготовки становила 18,7%.

Показники екскреції норадреналіну, який є медіа-
торною ланкою симпато-адреналової системи, одним 
з основних медіаторів центральної нервової системи, 
функції якого полягають у підтриманні рівня активнос-
ті нервово-психічних реакцій, формуванні когнітивних 
та адаптивних процесів, у спортсменів обох груп зна-
ходилися на однаковому рівні (13,0-13,2 нмоль/л) на по-
чатку експерименту. 

В кінці етапу попередньої базової підготовки нами 
спостерігалося суттєве покращення рівня екскреції но-
радреналіну у спортсменів експериментальної групи 
на 25%, на відміну від спортсменів контрольної групи, 
де зміни не мали статистичної достовірності та склали 
3,8%. Міжгрупова різниця показників екскреції нора-
дреналіну в кінці етапу попередньої базової підготовки 
склала 20,8%.

Отримані дані динаміки адреналіну та норадреналіну 
свідчать про активне формування адаптаційних механіз-
мів організму лижників-двоборців експериментальної 
групи, що проявилося у здатності швидко і інтенсивно 
впливати на процеси метаболізму, стимулювати вугле-
водний обмін, розпад глікогену і жирів, також це може 
свідчити про формування і реалізацію функціональних 
можливостей спортсменів експериментальної групи; 
післяробочий стан активності симпато-адреналової 
системи відображає адекватний рівень навантаження 
запропонованого нами у програмі підготовки.
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Висновки
В результаті застосування авторської програми 

оптимізації фізичної підготовки лижників-двоборців на 
етапі попередньої базової підготовки у спортсменів екс-
периментальної групи спостерігалися значні позитивні 
зміни у показниках фізичної працездатності за показ-
никами PWC170 лижники-двоборці експериментальної 
групи випереджали спортсменів контрольної групи на 
31%, підвищилася потужність анаеробних механізмів 
енергозабезпечення, за показниками АНАМЄ на 10,1%, 
за показниками АМЄ на 4,5%; збільшилися показни-
ки загальної метаболічної ємності на 9,5%; показники 
МПК на 12,4%; ефективність використання аеробного 
джерела енергозабезпечення м’язової за показниками 
Wпано та ЧССпано. 8% та 2,7% відповідно.

У спортсменів експериментальної групи спостері-
галися покращення рівня розвитку креатинфосфатного 
механізму енергозабезпечення в порівнянні зі спортс-
менами контрольної групи на 16,8% також, у в експери-
ментальній групі покращилися показники потужності 
гліколітичного джерела енергозабезпечення, міжгрупо-
ва різниця показника МГА у кінці експерименту була 
статистично достовірною та склала 8,4%.

У порівнянні зі спортсменами контрольної групи у 
двоборців експериментальної групи підвищилася по-
тужність гліколітичного механізму енергозабезпечення 
за динамікою показників екскреції лактату на 18,5% 
при Р<0,05. 

Застосування програми оптимізації фізичної підго-
товки лижників-двоборців на етапі попередньої базової 
підготовки призвело до суттєвих (Р<0,05) позитивних 
змін в стані симпато-адреналової системи у спортсме-
нів експериментальної групи, так екскреція адреналі-
ну у спортсменів експериментальної групи знизилась 
у відповідь на стандартизоване велоергометричне на-
вантаження на 18,7% ніж у спортсменів контрольної 
групи. 

Показники екскреції норадреналіну, який є медіа-
торною ланкою симпато-адреналової системи, одним 
з основних медіаторів центральної нервової системи у 
спортсменів експериментальної групи на 25%, на відмі-
ну від спортсменів контрольної групи, де зміни не мали 
статистичної достовірності та склали 3,8%. 

У подальших дослідженнях планується визначи-
ти вплив авторської програми "Удосконалення змісту 
фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі по-
передньої базової підготовки" на динаміку показників 
фізичної підготовленості лижників-двоборців на етапі 
попередньої базової підготовки.
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Критерій психологічної ефективності реалізації системи 
психолого-педагогічного супроводу  у спорті інвалідів

Бойко Г.М.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Визначено ефективність системи 
психолого-педагогічного супроводу 
спортивної діяльності. У досліджен-
ні брали участь спортсмени високої 
кваліфікації у спорті інвалідів. По-
казано домінування високого рівня 
готовності плавців до самореалізації 
у змагальній діяльності. За результа-
тами процедури самооцінки 68,75 % 
спортсменів досягли оптимального 
рівня готовності, 14,58 % – базового 
(достатнього), 14,58 % – середнього 
(недостатнього), 02,08 % – низького 
(критичного). 

Бойко Г.Н. Критерий психологической 
эффективности реализации системы 
психолого-педагогического сопровождения 
в спорте инвалидов. Определена эффектив-
ность системы психолого-педагогического со-
провождения спортивной деятельности. В ис-
следовании принимали участие спортсмены 
высокой квалификации в спорте инвалидов. 
Показано доминирование высокого уровня го-
товности пловцов к самореализации в сорев-
новательной деятельности. По результатам 
процедуры самооценки 68,75 % спортсменов 
достигли оптимального уровня готовности, 
14,58 % - базового (достаточного), 14,58 % - 
среднего (недостаточного), 02,08 % - низкого 
(критического). 

Boyko G. Criteria of psychological 
efficiency of realization system of 
psychology-pedagogical support 
of sports activity of sportsmen-dis-
ables. Efficiency of the system of psy-
chological pedagogical accompaniment 
of sporting activity is certain. In research 
the sportsmen of high qualification took 
part in sport of invalids. Prevailing high 
level of readiness of swimmers is rotined 
to self-realization in competition activity. 
On results procedure of self-appraisal 
68,75 % sportsmen were attained opti-
mum level of readiness, 14,58 % - base 
(sufficient), 14,58 % - middle (insuffi-
cient), 02,08 % - low (critical). 

Ключові слова:
спортсмени-інваліди, ефектив-
ність, інтегральний критерій, сис-
тема, психолого-педагогічний су-
провід, психологічна ефективність.
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Вступ. 1

Визначення умов реалізації системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності спортс-
менів високої кваліфікації у спорті інвалідів детермі-
новано змістом, методами, методичними прийомами, 
засобами та особливостями системи підготовки спортс-
менів різних нозологій і функціональних класів, струк-
турою підготовленості та змагальної діяльності, спе-
цифічними вимогами щодо супроводу їхньої участі у 
змаганнях [1, 5].

Реалізація аксіологічної умови передбачає система-
тичне застосування процедур самооцінювання процесу-
ального аспекту тренувальної та змагальної діяльності 
спортсменів, а також пролонгованого або локального 
групового суб’єкта спортивної діяльності, що забез-
печує орієнтацію спортсменів на об’єктивні критерії, 
сприяє формуванню професійної самосвідомості, під-
вищує рівень їхньої соціально-професійної компетент-
ності, забезпечує уникання надмірного суб’єктивізму. 
Самооцінка процесуального аспекту та проміжних 
результатів спортивної діяльності розглядається як 
спосіб саморефлексії в специфічному соціальному се-
редовищі, як уміння спортсмена адекватно оцінювати 
рівень власних можливостей і досягнень, усвідомлення 
факторів, що забезпечують або лімітують їхню здат-
ність до успішної спортивній діяльності. Це доводить 
необхідність визначення психологічної ефективності як 
складової інтегрального критерію оцінки ефективності 
системи психолого-педагогічного супроводу спортив-
ної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті 
інвалідів.

Дослідження виконується згідно зі Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2006-2010 рр., тема 2.5.2.: «Теоретико-
методологічні основи психологічного супроводу 
підготовки спортсменів-інвалідів різних нозологічних 
груп», номер державної реєстрації 0106U012125.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у визначенні ефек-
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тивності практичної реалізації системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів-інвалідів високої кваліфікації за критерієм 
психологічної  ефективності.

Методи дослідження: аналіз, узагальнення даних 
спеціальної науково-методичної літератури та власного 
практичного досвіду підготовки спортсменів-інвалідів 
високої кваліфікації; методи психодіагностики, екс-
пертних оцінок; методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Визначення ефективності реалізації системи 

психолого-педагогічного супроводу спортивної діяль-
ності плавців із вадами зору, порушеннями опорно-
рухового апарату, розумового та фізичного розвитку за 
критерієм психологічної ефективності передбачає ви-
вчення результатів самооцінки досягнутого рівня готов-
ності учасників дослідження до високоефективної зма-
гальної діяльності, вивчення відповідних результатів 
експертної оцінки, виконаної особистими тренерами 
плавців або тренерами збірної команди України, під ке-
рівництвом яких, в умовах централізованих навчально-
тренувальних зборів, спортсмени проходять підготовку 
до основних стартів сезону [2]. У відповідності до зміс-
ту складових критерію психологічної ефективності, 
оцінюванню також підлягає ступінь узгодженості са-
мооцінок плавців з експертними оцінками досягнутого 
ними рівня готовності [3, 4]. 

Результати вивчення ефективності системи за крите-
рієм психологічної ефективності представлено на рис. 
1-4.

Кількісний аналіз отриманих результатів показав, 
що інтегральна самооцінка досягнутого рівня готовнос-
ті в 56,52 % плавців із порушеннями опорно-рухового 
апарату відповідає оптимальному рівню (варіант відпо-
віді „швидше так”); 17,39 % плавців оцінили досягну-
тий рівень готовності як базовий (варіант відповіді „до-
статній”); 26,08 % оцінили власний рівень готовності як 
середній (варіант відповіді „швидше ні”).
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Результати дослідження інтегральної самооцінки 
досягнутого рівня готовності плавців із вадами зору по-
казали, що у 77,77 % випадків рівень готовності оціне-
но ними як добрий (варіант відповіді „швидше так”); 
16,66 % визнали свій рівень готовності як високий (ва-
ріант відповіді „достатній”); 5,55 % визнали досягну-
тий рівень готовності як задовільний (варіант відповіді 
„швидше ні”).

Аналіз результатів самооцінки спортсменів із вада-
ми розумового та фізичного розвитку показав, що пере-
важна більшість плавців (85,71 %) оцінила досягнутий 
рівень готовності як оптимальний; 14,28 % плавців вва-
жають рівень готовності критичним (варіант відповіді 
„недостатній”).

Вивчення результатів самооцінки досягнутого рівня 
готовності плавців до самореалізації у змагальній ді-
яльності показує, що 68,75 % плавців оцінили його як 
оптимальний (високий); 14,58 % оцінили власний рі-
вень готовності як базовий (достатній); 14,58 % – як се-
редній (недостатній); 2,08 % – як низький (критичний).

Наступною складовою критерію психологічної 
ефективності системи є експертна оцінка рівня готов-
ності плавців. Відповідні дослідження були проведені 
напередодні відповідального старту, а їх результати 
представлено на рис. 5-6.

За результатами експертної оцінки (рис. 5), рівень 
готовності плавців із порушеннями опорно-рухового 
апарату в 52,17 % випадків оцінено як оптимальний 
(високий); у 30,43 % – як базовий (достатній); у 17,39 
% – як середній (недостатній).

Експертна оцінка досягнутого плавцями з вадами 
зору рівня готовності до участі в змагальній діяльності  
показала, що на думку тренерів рівень готовності 66,66 
% спортсменів відповідає оптимальному (високому) 
рівню; 22,22 % досягли базового (достатнього) рівня 
готовності; у 11,11 % плавців рівень готовності оцінено 
як середній (недостатній).

Аналіз результатів експертної оцінки рівня готов-
ності плавців із порушеннями розумового та фізично-
го розвитку дозволив з’ясувати, що в 42,85 % випадків 
його оцінено як оптимальний (високий); по 28,57 % 
приходиться на базовий (достатній) і середній (недо-
статній) рівні готовності. 

Згідно з результатами, представленими на рис. 8, 
із 48 плавців, які брали участь у формувальному до-
слідженні ефективності системи, 56,25 % досягли 
оптимального рівня готовності до участі у змагальній 
діяльності; 27,08 % – базового; у 16,66 % випадків до-
сягнутий спортсменами рівень готовності оцінено як 
середній. 

Вивчення результатів експертної оцінки досягнутого 
рівня готовності плавців із вадами зору, порушеннями 
опорно-рухового апарату, розумового та фізичного роз-
витку та подальше визначення ступеня узгодженості са-
мооцінок й експертних оцінок показало, що самооцінка 
досягнутого рівня готовності плавців із порушеннями 
опорно-рухового апарату в 73,91 % випадків співпала з 
експертними оцінками. Для спортсменів із вадами зору 
відповідний показник склав 77,77 %. Це підтверджує до-
статній рівень сформованості соціально-психологічної 
та професійної компетентності спортсменів із вада-
ми зору та порушеннями опорно-рухового апарату як 

основних суб’єктів спортивної діяльності. Однак, по-
рівняльний аналіз самооцінок окремих спортсменів із 
відповідними експертними оцінками показав наявність 
суттєвих протиріч: інтегральна самооцінка досягнутого 
рівня готовності трьох спортсменів відповідає серед-
ньому рівню (варіант відповіді „швидше ні”), тоді, як за 
результатами експертної оцінки рівень готовності цих 
спортсменів охарактеризовано як оптимальний. 

Ми передбачили, що значна неузгодженість само-
оцінок й експертних оцінок може бути наслідком про-
яву суєвірних нахилів цих спортсменів, що виявились 
особливо активізованими напередодні відповідальних 
стартів. Висунуте припущення було цілком підтвер-
джено під час індивідуальних бесід зі спортсменами. У 
двох плавців із церебральними паралічами порушення 
опорно-рухового апарату поєднуються з вадами розумо-
вого розвитку, що зумовлює розлади психічної сфери, 
особистісного та соціального розвитку. У цих випадках, 
неузгодженість самооцінок спортсменів з експертними 
оцінками правомірно розцінювати як наслідок недо-
статньої особистісної зрілості спортсменів-інвалідів. 

Аналіз відповідних емпіричних даних, що стосу-
ються самооцінки й експертної оцінки рівня готовності 
спортсменів із вадами розумового та фізичного розви-
тку, показав високу ступінь їхньої неузгодженості. Так, 
тільки в 28,58 % випадків спостерігається співпадання 
результатів самооцінки та експертної оцінки. Суттєві 
відмінності результатів експертної оцінки та показни-
ків, отриманих за під час здійснення плавцями з пору-
шеннями розумового та фізичного розвитку процедури 
самооцінки досягнутого рівня готовності, підтвердили 
наявність суттєвих особистісних порушень у спортсме-
нів цієї нозологічної групи. 

У плавців із порушеннями розумового та фізичного 
розвиту діагностовано наявність окремих задатків са-
мооцінки, що суттєво обмежує здатність до об’єктивної 
оцінки власних здібностей і можливостей, навіть за 
умови системного корекційного впливу на психічний, 
особистісний і соціальний розвиток, передбачений 
технологією практичної реалізації системи психолого-
педагогічного супроводу спортивної діяльності 
спортсменів із порушеннями розумового та фізичного 
розвитку, систематичного застосування процедури са-
мооцінювання процесуального аспекту тренувальної 
діяльності та її проміжних результатів, що передбачало 
орієнтацію спортсменів на об’єктивні критерії оцінки.

Отже, аналіз узгодженості самооцінок та експерт-
них оцінок досягнутого рівня готовності спортсменів із 
вадами зору та порушеннями опорно-рухового апарату 
показав відсутність статистично достовірних відмін-
ностей між спортсменами цих нозологій (χ2

емп.<χ2
кр.0,05 

– сукупності однакові). 
Кількісний та якісний аналіз результатів, отриманих 

за критерієм психологічної ефективності реалізації сис-
теми психолого-педагогічного супроводу спортсменів-
інвалідів, зокрема, плавців із вадами зору та порушен-
нями опорно-рухового апарату, дозволив підтвердити її 
ефективність (табл. 1).

Підсумкові результати оцінки ефективності системи 
психолого-педагогічного супроводу спортивної діяль-
ності плавців високої кваліфікації в паралімпійському 
спорті за критерієм психологічної ефективності підтвер-
джують, що завдяки орієнтації спортсменів на об’єктивні 
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критерії було забезпечено поступове формування їхньої 
адекватної професійної самооцінки, розвиток самосві-
домості та соціально-психологічної компетентності. 

Порівняльний аналіз результатів узгодження са-

мооцінки та експертної оцінки, що отримані в групі 
спортсменів із вадами розумового та фізичного розви-
тку, підтвердив наявність суттєвої розбіжності з від-
повідними показниками у плавців із вадами зору та 

Рис. 7. Розподіл висококваліфікованих плавців із по-
рушеннями розумового та фізичного розвитку за 

результатами експертної оцінки досягнутого рівня 
готовності.

Рис. 8. Розподіл висококваліфікованих плавців за 
результатами експертної оцінки досягнутого рівня 

готовності (формувальний етап)

Рис. 5. Розподіл висококваліфікованих плавців із по-
рушеннями опорно-рухового апарату за результатами 

експертної оцінки досягнутого рівня готовності.

Рис. 6. Розподіл висококваліфікованих плавців із вадами 
зору за результатами експертної оцінки досягнутого 

рівня готовності.

Рис. 3. Розподіл висококваліфікованих плавців із пору-
шеннями розумового та фізичного розвитку за резуль-

татами самооцінки досягнутого рівня готовності.

Рис. 4. Розподіл висококваліфікованих плавців за резуль-
татами самооцінки досягнутого рівня готовності

Рис. 1. Розподіл висококваліфікованих плавців із по-
рушеннями опорно-рухового апарату за результатами 

самооцінки досягнутого рівня готовності.

Рис. 2. Розподіл висококваліфікованих плавців із вадами 
зору за результатами самооцінки досягнутого рівня 

готовності.
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порушеннями опорно-рухового апарату (χ2
емп.>χ2

кр.0,05 – 
сукупності різні). 

Отримані показники оцінки ефективності прак-
тичної реалізації системи за критерієм психологічної 
ефективності в групі спортсменів із порушеннями ро-
зумового та фізичного розвитку показали недостатню 
дієвість застосованих впливів. Відсутність позитивних 
змін в особистісному розвитку пояснюємо типовими 
для спортсменів цієї нозології особистісними порушен-
нями, зокрема, суттєвими розладами адаптивної по-
ведінки, що проявляються в когнітивних, соціальних і 
адаптивних навичках: самоідентифікації та самонаціле-
ності особистості, навичках спілкування, недостатньо 
розвиненій здатності до самостійного встановлення та 
підтримування соціальних контактів, нездатності діяти 
самостійно у складних ситуаціях вибору. 

Отримані результати підтверджують, що особис-
тісний розвиток спортсменів із вадами розумового та 
фізичного розвитку обмежується тільки формуванням 
задатків професійної самосвідомості. Однак, за результа-
тами психолого-педагогічних спостережень за спортив-
ною діяльністю плавців цієї нозології ми припускаємо, 
що подальше дотримання корекційної умови реалізації 
системи сприятиме корекції структури їхнього „Я”, зо-
крема, самосвідомості, самооцінки та позитивно позна-
читься на формуванні професійної самосвідомості.

Отже, результати дослідження ефективності реалі-
зації системи за критерієм психологічної ефективнос-
ті (М+m) дорівнюють 3,13+0,11 бала, що відповідає 
базовому (достатньому) рівню ефективності системи 
(статистичне значення критерію – α2 Еіпс = 0,6573). 

Висновки.
Оцінка системи за критерієм психологічної ефек-

тивності показала домінування високого рівня готов-
ності плавців до самореалізації у змагальній діяльності 
– за результатами проведення процедури самооцінки, 
застосованої напередодні відповідального старту, 68,75 
% спортсменів досягли оптимального рівня готовнос-
ті; 14,58 % – базового (достатнього); 14,58 % – серед-
нього (недостатнього); 02,08 % – низького (критично-
го). Аналіз результатів експертної оцінки досягнутого 
спортсменами рівня готовності та подальше визначен-
ня ступеня узгодженості результатів самооцінок плав-
ців з експертними оцінками показали, що в 73,91 % 
випадків самооцінка плавців із порушеннями опорно-
рухового апарату та в 77,77 % випадків самооцінка 

плавців із вадами зору співпала з експертною оцінкою, 
що засвідчує домінування достатнього рівня соціально-
психологічної та професійної компетентності спортс-
менів (χ2

емп.<χ2
кр.0,05). Порівняння результатів експертних 

оцінок із самооцінками спортсменів із порушеннями 
розумового та фізичного розвитку підтвердило, що на-
явність органічного ураження мозку та пов’язаний із 
ним інтелектуальний недорозвиток лімітують прогреді-
єнтність особистісного та соціального розвитку спортс-
менів цієї нозології, що обмежується формуванням 
задатків професійної самосвідомості (χ2

емп.>χ2
кр.0,05). Од-

нак, результати психолого-педагогічних спостережень 
за тренувальною та змагальною діяльністю плавців цієї 
нозології дозволяють передбачити можливість частко-
вої корекції структури їхнього „Я”, що має позитивно 
позначитись на самосвідомості спортсменів, їхній здат-
ності до адекватного усвідомлення власних здібностей 
і можливостей. Результати оцінки системи за критерієм 
психологічної ефективності, при статистичному зна-
ченні критерію α2 Еіпс = 0,6573, указують на її достатній 
рівень (3,13+0,11 бала).

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо зі 
подальшим здійсненням оцінки ефективності системи 
психолого-педагогічного супроводу спортивної діяль-
ності висококваліфікованих спортсменів-інвалідів.
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Таблиця 1
Результати оцінки ефективності реалізації системи за критерієм психологічної ефективності 

Рівень ефективності
(балів)

Складові критерію
Ваговий 

коефіцієнт 
критерію αі

самооцінка плавців 
досягнутого рівня 

готовності (%)
n=48

експертна оцінка 
досягнутого рівня 
готовності плавців

(%)
n=48

узгодженість 
самооцінок та 

експертних оцінок 
(%)

n=48
оптимальний 

(високий – 4 бала ) 68,75 56,25 -

0,21

базовий
(достатній – 3 бала) 14,58 27,08 68,75

недостатній 
(середній – 2 бала) 14,58 16,67 16,66

критичний
(низький – 1 бал) 02,08 - 14,58
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Вдосконалення техніко-тактичної майстерності та швидкісних 
можливостей каратистів стилю «Кіокушинкай»

Бойченко Н.В.
Харківська державна академія фізичної культури 

Анотації:
Процес вдосконалення техніко-
тактичної майстерності єдиноборців 
тісно пов'язаний з використанням 
спеціальних технічних засобів та 
методик їх застосування. В експе-
рименті приймали участь дві групи 
спортсменів віком 15-17 років. Роз-
роблені комплекси завдань і вста-
новлені напрямки вдосконалення 
техніко-тактичної підготовки. Роз-
роблено тренажер та адаптовано 
тренувального устаткування для 
розвитку швидкісних можливостей 
каратистів. Завдання спрямовані на 
вдосконалення серійної та комбіна-
ційної техніки.

Бойченко Н.В. Совершенствование 
технико-тактического мастерства и ско-
ростных возможностей каратистов стиля 
«киокушинкай». Процесс совершенствова-
ния технико-тактического мастерства спор-
тсменов тесно связан с использованием 
специальных технических средств и методик 
их применения. В эксперименте принимали 
участие две группы спортсменов в возрасте 
15-17 лет. Разработаны комплексы задач и 
установлены направления совершенствова-
ния технико-тактической подготовки. Разра-
ботан тренажер и адаптировано тренировоч-
ное оборудование для развития скоростных 
возможностей каратистов. Задачи направле-
ны на совершенствование серийной и комби-
национной техники.

Boychenko N.V. Perfection of technique-
tactic skill and speed possibilities of 
caratists of the style «Kyokushinkai». 
The process of perfection of technical 
tactical trade of sportsmen is included 
by the use of the special hardwares 
and methods of their application. In an 
experiment two groups of sportsmen took 
part in age 15-17 years. The complexes 
of tasks are developed and directions of 
perfection of technical tactical preparation 
are set. A trainer is developed and a training 
equipment is adapted for development of 
speed possibilities of caratists. Tasks are 
directed on perfection of serial and petticoat 
technique.

Ключові слова:
техніка, швидкість, точність, тре-
нажер, комплекси, серії, комбінації.

техника, скорость, точность, тренажер, 
комплексы, серии, комбинации.

technique, speed, accuracy, simulator, 
complexes, series, combinations.

Вступ. 1

Однією з умов ефективної змагальної діяльності в 
єдиноборствах є володіння певним арсеналом серійної 
та комбінаційної техніки. Вдале сполучення ударів 
руками та ногами в серії, їх швидке та акцентоване 
виконання дозволять досягти запланованого результату, 
а поєднання ударів та погроз в комбінації змушують 
суперника допускати помилки, які є не припустимими 
для змагального поєдинку. Все це характеризує рівень 
техніко-тактичної майстерності спортсмена.

Єдиноборець повинен вміти швидко та зненацька 
атакувати, своєчасно захищатися та контратакувати. Ці 
важливі бойові дії засновані на свідомих та навмисних 
рухах, на швидкості реакції у відповідь, на тактичних 
задумах спортсмена. Успіх цих дій залежить тільки від 
здатності єдиноборця миттєво, точно та технічно вірно 
реагувати на положення в бою, які постійно змінюються 
[1, 12].

Тому, під час тренування необхідно розвивати 
швидкість та точність реакції спортсмена. Щоб реакції 
єдиноборця були доцільними, необхідно в тренуванні 
навчитися технічно вірно реагувати на різні бойові 
ситуації та безпомилково орієнтуватися в постійній 
їх зміні. Для цього під час тренувань необхідно 
вдосконалювати швидкість та точність реакції в 
конкретних умовах техніко-тактичних протидій, тобто 
в прийомах атаки, захисту та контратаки. Швидкість 
реакції має однаково важливе значення для всіх цих 
дій: в атаці спортсмен повинен швидко реагувати на 
незахищений сектор, в захисті – на погрозу удару з 
боку суперника, при контратаці – на незахищеність 
суперника під час його атаки [2, 4, 10].

Дослідження останніх років в напрямку спеціаль-
ної фізичної і техніко-тактичної майстерності єдино-
борців були направлені лише на вивчення силових і 
швидкісно-силових показників та компонентів у струк-
турі серійних і комбінаційних ударів у боксі - С.А. Нікі-
тенко, А.О. Никитенко, П.Ю. Дзямко [8] З.М. Хусяйнов, 
А.І. Гаракян [15]; тхеквондо - Р. Рибачок, О. Базильчук, 
© Бойченко Н.В., 2010

Є. Павлюк [9] та карате В.Г. Саєнко, О.В. Мельничен-
ко [11]. Проте відсутні роботи присвячені вивченню 
швидкості та точності серійних і комбінаційних ударів. 
Крім того, немає наукових робіт, спрямованих на пошук 
ефективних методик вдосконалення не тільки швидко і 
точно виконувати удари в комбінації, але і вдало їх по-
єднувати з тактичними прийомами. Це дає змогу ствер-
джувати, що на даний момент методика вдосконалення 
даних якостей не достатньо розроблена та потребує по-
дальших досліджень.

Робота виконана по плану НДР Харківської держав-
ної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання дослідження:
1. Розробити комплекси завдань і встановити на-

прямки вдосконалення техніко-тактичної підготовки, за 
допомогою спеціально розробленого тренажеру та тре-
нувального устаткування, і швидкісних можливостей 
каратистів.

2. Експериментально довести ефективність розро-
блених комплексів завдань.

Методи дослідження. Аналіз наукової та науково-
методичної літератури, метод тестів, метод експерт-
них оцінок, педагогічний експеримент, математико-
статистичні методи аналізу кількісних результатів.

Результати дослідження.
Спираючись на вищевикладене, були розроблені 

комплекси завдань для вдосконалення техніко-тактичної 
підготовки, за допомогою спеціально розробленого тре-
нажеру та тренувального устаткування, і комплекс вправ 
для розвитку швидкісних можливостей каратистів.

Вдосконалення техніко-тактичної майстерності 
за допомогою традиційного устаткування (боксерський 
мішок, подушка, лапи) і тренажеру для вдосконалення 
серійної та комбінаційної техніки єдиноборця відбува-
лося за такими напрямками:

вдосконалення серійної техніки; • 
вдосконалення комбінаційної техніки.• 

При вдосконаленні серійної техніки перш за все стави-
лись завдання вивчення запропонованих серійних ударів; 
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вдосконалення серійної техніки в русі; з акцентом на 
швидкість та точність; при атаці; в поєднанні із захис-
ними діями; при контратаці; формування вміння вести 
поєдинок ефективно застосовуючи серії ударів; вдоско-
налення серійної техніки під час вільного двобою. 

Аналіз спеціальної літератури з бойових мистецтв 
С. Іванов-Катанський [6], В.Ю. Мірюков [7], В.І. Фі-
лімонов [14], Дук Сунг Сон, Роберт Дж. Кларк [5] по-
казав, що серії та комбінації ударів у кожному виді 
єдиноборств виконуються з урахуванням специфіки 
змагальної діяльності. Так для «кіокушинкай» карате є 
доцільним виконання таких комбінацій [13]: комбінації 
зі зміною секторів ураження; комбінації з дією на реагу-
вання супротивника; комбінації з повторними ударами; 
комбінації із застосуванням натиску супротивника (на 
супротивника).

При вдосконалені комбінаційної техніки вирішувались 
такі завдання: вдосконалення комбінацій зі зміною сек-
торів ураження; з дією на реагування супротивника; з 
повторними ударами; із застосуванням натиску супро-
тивника (на супротивника); вдосконалення комбінацій-
ної техніки в русі; з акцентом на швидкість та точність; 
при атаці; в поєднанні із захисними діями; при контр-
атаці; формування вміння вести поєдинок ефективно 
застосовуючи комбінаційну техніку; вдосконалення 
комбінаційного техніки під час вільного двобою.

Вдосконалення швидкісних здібностей спортсменів від-
бувалося за такими напрямками:

вдосконалення швидкості реакції в спеціалізованих • 
рухах за допомогою спеціально розроблених ігор;
вдосконалення швидкісних можливостей за допомо-• 
гою спеціально підібраних вправ швидкісно-силового 
характеру;
вдосконалення швидкості реакції в спеціалізованих • 
рухах під час виконання технічних серій та комбіна-
цій за допомогою розробленого тренажеру та традицій-

ного устаткування.
З метою перевірки ефективності розробленого 

комплексу вправ для розвитку швидкісних можливос-
тей каратистів та комплексів завдань для вдосконалення 
техніко-тактичної підготовки за допомогою спеціально-
го тренажеру й тренувального устаткування проводився 
педагогічний експеримент. Для цього було сформовано 
дві групи каратистів віком 15-17 років: експеримен-
тальна (n=15) та контрольна (n=15). Одним із головних 
критеріїв комплектування груп був критерій однорід-
ності спортсменів по показникам фізичної та техніко-
тактичної підготовленості.

Каратисти експериментальної групи займались за 
спеціально розробленими комплексами. Контрольна 
група тренувалась по загальноприйнятій методиці.

Аналіз показників швидкісних можливостей до та 
після експерименту виявив достовірний приріст ре-
зультатів як у досліджуваних контрольної групи, так і 
експериментальної (рисунок 1). У спортсменів контр-
ольної групи він складає: при виконанні присідань за 10 
секунд - 7 %, віджимань - 6 %, виконанні максимальної 
кількості ударів ногами за 10 секунд - 6 %, ударів рука-
ми – 3 %. У досліджуваних експериментальної групи 
приріст показників значно вищий: при виконанні при-
сідань за 10 секунд - 16 %, віджимань - 18 %, виконанні 
максимальної кількості ударів ногами за 10 секунд - 20 
% та найбільш високий приріст спостерігається при ви-
конанні ударів руками за 10 секунд - 27 %. 

Достовірно підвищились показники кількості вико-
нання ударів за 10 секунд при тестуванні реакції вибору 
як у спортсменів контрольної групи (t=5,04; p>0,001), 
так і спортсменів експериментальної групи (t=13,93; 
p>0,001), що пояснюється приростом швидкісних мож-
ливостей та покращенням реакції вибору під впливом 
пропонованих завдань. При цьому спостерігається зна-
чно вищий приріст показників досліджуваних експери-

Рис. 1 Порівняння середніх показників рівня розвитку швидкісних можливостей досліджуваних каратистів до 
та після експерименту
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ментальної групи порівняно з контрольною, а показник 
точних ударів майже співпадає із загальною кількістю 
виконаних (з 12 - 11 точних), що свідчить про високу 
точність та ефективність ударів (таблиця 1).

Виявлено підвищення рівня залежності точності ви-
конання ударів в спеціалізованих рухах від їх кількості 
як у досліджуваних контрольної групи (p>0,05), так і у 
спортсменів експериментальної групи (p>0,01). Це до-
повнює данні провідних спеціалістів з єдиноборств А.І. 
Гаракян, О.В. Меньшиков, З.М. Хусяйнов [3] відносно 
взаємозв’язків та взаємодоповнень показників техніки, 
сили, швидкості і точності при виконанні ударів (табли-
ця 1).

При порівнянні отриманих показників техніки ви-
конання ударів у досліджуваних контрольної та екс-
периментальної груп до та після експерименту вияв-
лений вибірковий приріст результативності виконання 
технічних елементів у спортсменів контрольної групи 
(за методом експертних оцінок). Так, спостерігається 
достовірний приріст показника при виконанні бокового 
удару рукою (t=5,09; p>0,001) та ногою (t=2,81; p>0,05), 
удару ногою з розворотом (t=2,85; p>0,05) та удару на-
зад ногою (t=2,14; p>0,05), в той час як інші технічні 
елементи не мають достовірної відмінності (p<0,05). Це 
пояснюється вузькою спрямованістю класичної методи-
ки тренування та неможливістю за короткий проміжок 
часу вдосконалити всі технічні елементи.

У спортсменів експериментальної групи ці показ-
ники мають достовірний приріст при виконанні всьо-
го комплексу технічних елементів (p>0,001). Найбільш 
високий приріст спостерігається при виконанні боко-

вого удару рукою (t=7,08; p>0,001) та ногою (t=4,99; 
p>0,001).

Ефективність використання в тренувальному про-
цесі каратистів пропонованих комплексів для вдоскона-
лення технічних елементів доведена результатами до-
сліджень, які наглядно представлені на рисунку 2.

Експериментально доведено, що застосування впро-
ваджених комплексів дозволяє збільшити обсяг комбі-
націй, що застосовуються під час поєдинку каратистів 
на 25 %, сприяють збільшенню різноманітності комбі-
наційної техніки. Так, у спортсменів експерименталь-
ної групи після проведення досліджень спостерігається 
значне зменшення комбінацій із застосуванням натиску 
на супротивника (t=11,1) та збільшення комбінацій зі 
зміною секторів ураження (t=7,17); з дією на реагування 
супротивника (t=4,54); з повторними ударами (t=8,14); 
із застосуванням натиску супротивника (t=3,31). Збіль-
шилась ефективність виконання даних комбінацій, яка 
складає 46 %.

Таким чином, отримані результати впровадження в 
тренувальний процес каратистів розроблених комплек-
сів з акцентом на швидкісну роботу та точність вико-
нання технічних елементів при реакції вибору свідчать 
про значне підвищення рівня розвитку швидкісних 
можливостей, технічних елементів удару, тактичних 
показників у досліджуваних експериментальної групи, 
що підтверджує ефективність розробки.

Висновки.
1. Розроблено комплекси завдань для вдосконалення 

техніко-тактичної майстерності єдиноборців, які врахо-
вують специфіку змагальної діяльності та направлені 

Таблиця 1
Порівняння середніх показників реакції вибору у спортсменів контрольної та експериментальної груп до та 

після експерименту

тест Хс±m t p

Ко
н-

тр
ол

ьн
а 

гр
уп

а Кількість ударів за 10с
до 7,33±0,28

5,04 >0,001після 9,47±0,32
Кількість точних ударів за 

10с
до 5,93±0,29

3,49 >0,01
після 7,40±0,30

Ек
сп

ер
и-

ме
нт

ал
ь-

на
 г

ру
па Кількість ударів за 10с

до 7,13±0,28
13,93 >0,001після 12,53±0,26

Кількість точних ударів за 
10с

до 5,4±0,24
17,92 >0,001

після 11,87±0,28
Примітка: Хс - середнє арифметичне значення; m - похибка репрезентативності (стандартна похибка); 

t – критерій Ст’юдента; Р – надійність.
Таблиця 2

Взаємозв’язок реакції вибору та швидкісних можливостей у досліджуваних каратистів після експерименту

Тест
Швидкісно-силові якості Реакція вибору

Удари но-
гами

Удари ру-
ками Присідання Віджимання Кількість 

ударів 
Точність 

ударів
1 1 -0,01 0,14 0,12 -0,07 0,13

Ек
сп

ер
им

ен
-

та
ль

на
 г

ру
па

2 0,25 1 -0,22 -0,33 0,39 0,58
3 0,16 -0,43 1 -0,18 -0,07 -0,03
4 -0,16 0,31 -0,44 1 -0,35 -0,12
5 -0,05 -0,06 -0,11 0,18 1 0,75
6 -0,15 -0,27 0,05 0,04 0,82 1

Контрольна група
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окремо на вдосконалення серійної та комбінаційної техні-
ки за допомогою традиційного устаткування (боксерський 
мішок, подушка, лапи) та тренажеру для вдосконалення 
серійної та комбінаційної техніки єдиноборців. Комп-
лекси завдань для вдосконалення швидкісних здібностей. 

2. Доведено, що розроблені та впроваджені комплек-
си завдань сприяють значному підвищенню рівня роз-
витку швидкісних можливостей, технічних елементів 
удару, тактичних показників єдиноборців.

В подальшому планується проведення регресійного 
аналізу та розробка регресійних моделей залежності по-
казників, що досліджуються, спортсменів експеримен-
тальної групи під впливом впроваджених комплексів та 
прогнозування результативності кожного спортсмена 
експериментальної групи.
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Рис. 2 Порівняння середніх показників виконання технічних елементів у досліджуваних каратистів до та після 
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Отношение жителей провинции Хэбэй (Китай) 
к физкультурно-оздоровительной деятельности

Ван Юй Лань*, Ван Сюе Мань**
Партийная школа провинциального комитета партии провинции Хэбэй КПК КНР*

Харьковская государственная академия физической культуры**

Аннотации:
Рассматриваются результаты социоло-
гического опроса жителей провинции 
Хэбэй (Китай). В опросе взяли участие 
7005 респондентов. Использовалась 
анкета закрытого типа. Анкета содержа-
ла ряд вопросов о некоторых аспектах 
организации физкультурно-массовой 
работы с населением. Большинство ре-
спондентов участвуют в физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
деятельности. Эта деятельность бази-
руется на физкультурной образованно-
сти населения. Процесс формирования 
физкультурной образованности следует 
начинать с дошкольного возраста на 
основании государственных программ. 

Ван Юй Лань, Ван Сюе Мань. Відно-
шення жителів провінції Хебей (Китай) 
до фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності. Розглядаються результати соціо-
логічного опитування жителів провінції 
Хебей (Китай). В опитуванні взяли участь 
7005 респондентів. Використовувалась 
анкета закритого типу. Анкета містила 
ряд питань про деякі аспекти організа-
ції фізкультурно-масової роботи з на-
селенням. Більшість респондентів бе-
руть участь у фізкультурно-оздоровчій і 
спортивно-масовій діяльності. Ця діяль-
ність базується на фізкультурній освіче-
ності населення. Процес формування 
фізкультурної освіченості варто починати 
з дошкільного віку на підставі державних 
програм. 

Wang Yu Lan, Wang Xue Man. The ratio 
of people of Hebei province (China) to 
sports and recreational activities. The 
results of the sociological questioning of 
habitants of Hebei province (China) are 
examined. 7005 respondents took partici-
pation in questioning. The questionnaire of 
the closed type was used. A questionnaire 
contained the row of questions about some 
aspects of organization of athletic mass 
work with a population. Most respondents 
participate in athletic health and sporting 
mass activity. This activity is based on ath-
letic formed of population. It is necessary 
to begin the process of forming of athletic 
formed with preschool age on the basis of 
the government programs. 

Ключевые слова:
физкультурно-оздоровительная дея-
тельность, население, физкультур-
ное образование.

фізкультурно-оздоровча діяльність, на-
селення, фізкультурна освіта.

sport and recreation activities, population, 
sports and education. 

Введение.1

Как показывает анализ научных публикаций [1, 4, 
5], одним из направлений государственной политики 
большинства европейских стран является сохранение 
и укрепление здоровья граждан, путем их привлечения 
к систематичным занятиям физическими упражнения-
ми. Так, в Германии к такой деятельности привлечено 
до 30 % населения, что составляет около 26 миллионов 
человек [4, 5]. В Японии охвачено регулярными заня-
тиями физическими упражнениями до 70 % населения. 
Во Франции в системе общественного спорта (Спорта 
для всех) задействовано свыше 58 миллионов граж-
дан страны [4, 5]. В Великобритании к физкультурно-
рекреационной деятельности привлечено свыше 49,5 
миллионов людей [1]. 

Указанный выше европейский опыт широко внедря-
ется в Китае. В предыдущих публикациях [2, 3], опи-
сывалось, что система общественного спорта (массовой 
физической культуры) КНР находится в стадии рефор-
мирования с целью создания такой системы отношений 
в этой сфере, которая бы способствовала внедрению 
физической культуры во все сферы жизнедеятельно-
сти людей. На данном этапе систематизированы поря-
док спортивных соревнований, контроль за состоянием 
уровня физической подготовленности населения. 

В процессе формирования находится система управ-
ления массовой физической культурой, создаются бла-
гоприятные условия для привлечения широких слоев 
населения к занятиям физическими упражнениями и 
массовым спортом, в том числе в производственной 
сфере и по месту жительства граждан [2, 3]. Такой под-
ход, как свидетельствуют исследования [1-5], является 
одним из наиболее действенных средств комплексного 
решения задач по физическому воспитанию и оздоров-
лению всех категорий населения. 

Вместе с тем, оценивание эффективности проводи-

© Ван Юй Лань, Ван Сюе Мань, 2010

мых мероприятий в КНР в научной литературе прак-
тически не освещается. Такое состояние проблемы и 
определило цель данного исследования. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской госу-
дарственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выявить отношение жите-

лей провинции Хэбэй (Китай) к некоторым аспектам 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

Методика исследования. Для реализации цели ис-
следования был проведен социологический опрос сре-
ди жителей провинции Хэбэй (Китай). Всего в опросе 
взяли участие 7005 респондентов. В процессе исследо-
вания использовалась анкета закрытого типа, которая 
содержала ряд вопросов о некоторых аспектах орга-
низации физкультурно-массовой работы с населением. 
Методика обработки анкет является стандартной и опи-
сана в научной литературе [6].

Результаты исследований.
Анализ материалов исследования показал, что аб-

солютно все (100 %) опрошенные жители провинции 
Хэбэй (Китай) считают занятия физическими упражне-
ния средством укрепления здоровья людей. Кроме того, 
94,1 % опрошенных имеют точку зрения, что физиче-
ский упражнения влияют на продолжительность жизни 
человека. При этом большая часть респондентов (84,5 
%) считают их превентивным средством борьбы с вред-
ными привычками в обществе (алкоголизмом, табоко-
курением, наркоманией).

Материалы социологического опроса свидетельству-
ют, что большинству респондентов нравится заниматься 
физическими упражнениями (97,1 %), при этом такую 
деятельность населения следует оценивать в виде еже-
годных тестов его физической подготовленности (89,2 
%). Кроме того, большей части опрошенных жителей 
нравится не только наблюдать за спортивно-массовыми 
мероприятиями (85,3 %), но и непосредственно участво-
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вать в них (72,5 %). Подготавливаться к соревнованиям 
и к вышеуказанным тестам 55,9 % респондентов хотели 
бы в клубах по месту жительства, 27,4 % – секциях и 
коллективах добровольного спортивного общества, 16,7 
% – в частном фитнесс-центре (рис. 1). 

На свои занятия физическими упражнениями 24,5 
% респондентов готовы тратить по пять процентов от 
заработной платы, 7,8 % - по десять процентов ежеме-
сячно, предпочитают ничего не тратить 34,3 % опро-
шенных жителей. Около трети (33,4 %) респондентов 
предпочли другие варианты оплаты физкультурно-
оздоровительных услуг. Наиболее популярными отве-
тами были в виде оплаты абонементов и в виде фикси-
рованной государством суммы (рис. 2).

Материалы исследования свидетельствуют, что, 
по мнению абсолютно всех участников опроса (100 

%), население страны должно быть максимально 
физкультурно-образованным. Начинать такой процесс 
образования, по мнению 37,3 % респондентов, следует 
в семье; по мнению 31,5 % опрошенных – в детском 
саду; 26,2 % имеют точку зрения, что во время обуче-
ния ребенка в школе; в высшей школе – 4 %; на рабочем 
месте – указал 1 % респондентов (рис.3). 

Физкультурное образование, по мнению 100 % ре-
спондентов, должно регламентироваться программным 
материалом. Разрабатывать их и внедрять в практику, 
с точки зрения 19,6 % опрошенных, должны ученые; 
28,2 % опрошенных, считают, что этими людьми долж-
ны быть педагоги; 47,1 % – государственные служащие 
профильного управления и 5,1 % респондентов счита-
ют, что разрабатывать такую программу должен каж-
дый человек самостоятельно (рис. 4). 
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Добровольное спортивное общество 
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Рис. 1. Распределение предпочтений населения про-
винции Хэбэй (Китай) относительно мест занятий 
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5 % от заработной платы 
10 % от заработной платы 
Ничего не тратить 
Другие варианты 
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Рис. 2. Приоритеты респондентов в формах оплаты 
физкультурно-оздоровительных услуг
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Рабочее место 
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Рис. 3. Приоритетность первоначального физкультур-
ного образования.
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Рис. 4. Приоритетность разработчиков учебных про-
грамм по физкультурному образованию
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Выводы.
1. Исследование позволило установить, что жители 

провинции Хэбэй (Китай) считают занятия физически-
ми упражнения средством укрепления здоровья людей. 
По их мнению, они влияют на продолжительность жиз-
ни людей и являются превентивным средством борьбы 
с вредными привычками. 

2. Исследованием установлено, что большинство ре-
спондентов участвуют в физкультурно-оздоровительной 
деятельности. При этом приоритетным направлением 
для населения, относительно организации занятий фи-
зическими упражнениями, являются клубы по месту 
жительства. 

3. Большей части опрошенных жителей нравится не 
только наблюдать за спортивно-массовыми мероприя-
тиями, но и участвовать в них. 

4. Исследованиями установлено, что среди насе-
ления провинции Хэбэй сложилось мнение, что абсо-
лютно все жители в стране должно быть физкультурно-
образованным. Большинство опрошенных (68,8 %) 
считают, что начинать такое образование следует с до-
школьного возраста в семье и в детском саду на основе 
государственных программ. 

Дальнейшего исследования требуют механизмы 
привлечения населения к систематическим занятиям 
физическими упражнениями.
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Професіограма викладача дистанційного курсу 
в системі післядипломної педагогічної освіти

Васильченко Л.В.
Навчально-методичний центр дистанційного навчання Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти

Анотації:
Завдання системи підвищення ква-
ліфікації педагогів - встановити від-
повідність між постійно зростаючими 
соціальними вимогами до професій-
ної діяльності фахівця та недостат-
нім рівнем його готовності виконува-
ти ці функції. Реалізація підвищення 
кваліфікації педагогів за дистанцій-
ною формою супроводжується по-
явою нових суб’єктів освітнього про-
цесу, які володіють специфічними 
функціями. У процесі створення 
обласної моделі підвищення квалі-
фікації педагогів за дистанційною 
формою визначені основні знання 
та вміння викладачів, які дозволять 
забезпечити високий рівень безпе-
рервної освіти вчителів. 

Васильченко Л.В. Профессиограмма препо-
давателя дистанционного курса в системе 
последипломного педагогического образова-
ния. Задание системы повышения квалифика-
ции педагогов - установить соответствие между 
возрастающими социальными требованиями к 
профессиональной деятельности специалиста 
и недостаточным уровнем его готовности выпол-
нять эти функции. Реализация повышения ква-
лификации педагогов в дистанционной форме 
сопровождается появлением новых субъектов 
образовательного процесса, которые владеют 
специфическими функциями. В процессе созда-
ния областной модели повышения квалификации 
педагогов в дистанционной форме определены 
основные знания и умения преподавателей, ко-
торые позволяют обеспечивать высокий уровень 
непрерывного образования учителей. 
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Вступ.1

Модернізація освіти, переорієнтація її на самореалі-
зацію особистості, адаптацію до реальних можливостей 
та потреб учнів потребує від учителя постійного вдо-
сконалення як професіонала. Саме тому суттєво зростає 
обсяг роботи по підвищенню кваліфікації спеціалістів, 
збільшується навантаження на систему підвищення 
кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів. Ви-
никає протиріччя між необхідністю підготовки вчителя 
до роботи у сучасних умовах та неспроможністю регіо-
нальних структур підвищення кваліфікації працівників 
освіти вирішувати завдання підвищення кваліфікації 
у постійно зростаючому обсязі в межах традиційних 
форм навчання. У державній програмі «Вчитель» наго-
лошується – «не відповідає нинішнім запитам учителя 
система післядипломної освіти через недостатні індиві-
дуалізацію та варіативність змісту і форм професійно-
го вдосконалення педагогічних працівників. Повільно 
впроваджується така форма підвищення кваліфікації і 
перепідготовки педагогів, як дистанційна освіта» [2].

Іншою особливістю сучасного етапу розвитку систе-
ми освіти є те, що модернізація співпала у часі з широ-
комасштабною інформатизацією освіти, розширенням 
парку комп’ютерної техніки та підключенням закладів 
освіти до мережі Інтернет. Основні цілі інформатизації 
освіти визначені у державній програмі «Вчитель»: За-
безпечення розвитку дистанційної педагогічної освіти 
як нової форми підвищення кваліфікації і перепідго-
товки педагогічних працівників. Актуальність запро-
вадження дистанційних форм навчання в системі під-
вищення кваліфікації не викликає сумнівів [2]. Разом 
з тим виникає протиріччя між рівнем технічного осна-
щення закладів системи підвищення кваліфікації та 
недостатньою науково-педагогічною розробкою меха-
нізмів реалізації підвищення кваліфікації педагогів за 
дистанційною формою.
© Васильченко Л.В., 2010

Теоретичні аспекти проблеми розглядаються у пра-
цях багатьох вчених: 

методологічні основи педагогічного проектування • 
віртуальних освітніх систем (А.А.Андріїв, А.А.Ахаян, 
Н.В.Морзе та ін.);
загальні та технічні питання застосування мереже-• 
вих технологій в освіті (В.Ю.Биков, А.Я.Ваграменко, 
Ю.О.Жук, І.В.Роберт, К.К.Колін та ін.);
дидактичним проблемам застосування Інтернет-• 
технологій в освіті та досвіду організації різних 
форм дистанційної педагогічної діяльності з за-
стосуванням Інтернет-технологій (Кухаренко В.М., 
В.В.Олійник, Ю.А.Первін, О.С.Полат, А.В.Хуторський, 
В.Л.Шевченко та ін.).

Сьогодні багато говорять про дистанційне навчання, 
його переваги та проблеми, створюються дистанційні 
курси і навіть віртуальні заклади. Дехто вважає дис-
танційну форму навчання основною формою навчан-
ня в майбутньому, інші вважають, що дотепер відсутні 
умови запровадження дистанційного навчання взагалі. 
Тому важливо створити систему об’єктивної оцінки 
якості дистанційного навчання, в якій подати шляхи 
організації; підходи до створення мережевого інформа-
ційного ресурсу; стадії, що проходять викладач і слухач 
у процесі засвоєння будь-якого навчального матеріалу.

Перш за все, важливо визначити, що розуміється під 
дистанційним навчанням, оскільки сьогодні існують 
різні визначення цього процесу. 

Дистанційне навчання – це цілеспрямований про-
цес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і спосо-
бів пізнавальної діяльності людини, який відбувається, 
в основному, при опосередкованій взаємодії віддалених 
один від одного учасників навчання у спеціалізованому 
середовищі, створеному за педагогічними та інформа-
ційними технологіями [1].

Дистанційне навчання - це навчання на відстані, 
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коли викладач і учень розділені просторово і коли всі 
або більша частина навчальних процедур здійснюється 
з використанням сучасних інформаційних і телекомуні-
каційних технологій [3; 6]. 

Дистанційне навчання через Інтернет - це навчання, 
при якому учням надається істотна частина навчально-
го матеріалу та більша частина взаємодії з викладачем 
здійснюються з використанням технічних, програмних 
і адміністративних засобів глобальної мережі Інтернет.

Реалізація підвищення кваліфікації педагогів за дис-
танційною формою супроводжується появою нових 
суб’єктів освітнього процесу (організатор, викладач, 
тьютор), які володіють специфічними функціями, що 
потребує оновлення змісту роботи та перегляду функ-
ціональних обов’язків частини працівників обласно-
го інституту післядипломної педагогічної освіти та 
районних відділів освіти. Саме тому виникла потреба 
у розробці та науковому обґрунтуванні обласної мо-
делі підвищення кваліфікації педагогів за дистанцій-
ною формою в напрямках науково-методичної роботи 
Навчально-методичного центру дистанційного навчан-
ня ЗОІППО.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: сформулювати нові функції виклада-

чів та слухачів, які виникли з розвитком дистанційної 
форми навчання.

Результати дослідження.
Зміни функцій викладача. Діяльність викладача під 

час дистанційного навчання відчуває суттєві зміни [5]. 
Його першочерговим завданням стає підготовка дис-
танційного навчального курсу на основі вже існуючих 
джерел, оригінальних авторських наробок, які входять 
до його тематичних розділів. У створенні електронної 
версії курсу йому можуть допомогти спеціалісти у га-
лузі інформаційних технологій. 

Іншим важливим педагогічним завданням, є управ-
ління навчально-пізнавальною діяльністю слухачів у 
межах того змісту, який визначається цілями навчан-
ня та розвитку їх інтелектуальних сил і здібностей. 
Реалізація цього завдання, що здійснюється як опосе-
редковано так і шляхом безпосереднього педагогічно-
го впливу, має в дистанційній освіті свої особливості. 
Опосередковане управління навчально-пізнавальною 
діяльністю слухачів, яке закладене у логічну структуру 
побудови навчального матеріалу курсу, в аудиторному 
навчанні підтримується вербальною формою управ-
ління діяльністю слухачів, завдяки якій у них повинно 
відбуватися засвоєння знань, формування та розвиток 
відповідних умінь та навичок. Еквівалентом такої під-
тримки в дистанційній освіті є інструкція до навчан-
ня. Прямий педагогічний вплив у дистанційній осві-
ті викладач може здійснювати як у режимі реального 
часу (режим «он-лайн»), так і в асинхронному режимі 
(режим «офф-лайн»). Режим реального часу реалізу-
ється у формі групових або індивідуальних занять і 
консультацій за використання відповідних технологій 
он-лайн-конференцій або відеоконференцзв’язку, які 
складають невелику частку контактів в цілому, тому що 
мають велику вартість. Тому безпосереднє управління 
навчально-пізнавальною діяльністю слухачів у дистан-
ційній освіті здійснюється, головним чином, шляхом 
офф-лайн – телеконференцій або з використанням елек-

тронної пошти, забезпечуючи тим самими листування з 
групою в цілому або з кожним слухачем окремо. В обох 
випадках реалізується обов’язковий компонент процесу 
навчання – зворотній зв’язок, тобто діалог між тим хто 
навчає та тим хто навчається. Як правило, у слухачів 
часто виникають загальні питання, тому викладач може 
організувати спеціальну базу більш загальних питань та 
відповідей на них, забезпечивши тим самим віддалений 
доступ до неї. Оскільки реалізація дистанційного курсу, 
як правило, здійснюється через деякий час та часто за 
відсутності безпосередніх розробників, то у прямому 
управлінні навчально-пізнавальною діяльністю слуха-
чів повинен приймати участь викладач – консультант, 
або тьютор.

Ще однією важливою задачею викладача є контроль 
знань, умінь та навичок слухачів. Ця традиційно викла-
дацька задача вирішується у дистанційному навчанні під 
час розробки тестів поточного та підсумкового контр-
олю, процедура ж реалізації процесу тестування може 
здійснюватися як самим викладачем так і тьютором з 
наданням результатів викладачеві. Слід зазначити, що 
підсумкове (екзаменаційне) тестування в системі дис-
танційного навчання зазвичай відбувається в очній фор-
мі у навчальному закладі, який надає освітні послуги. 

Таким чином, головними завданнями викладача у 
дистанційному навчанні є:

розробка навчального курсу;• 
розробка інструкцій до навчання;• 
консультування слухачів з предмету та допомога їм у • 
надзвичайних ситуаціях;
контроль результатів навчання [3].• 

Функції тьютора. Як правило, у діяльності тьюто-
ра виділяють такі головні функції, що визначають його 
обов’язки [5]:

допомога тим хто навчається в їх професійному само-• 
визначенні;
організаційне управління навчально-пізнавальною • 
діяльністю того хто навчається;
розвиток навчально-пізнавального потенціалу слуха-• 
ча;
допомога слухачам у правильному та ефективному • 
використанні навчально-методичного супроводу кур-
су;
проведення групових та індивідуальних консультацій • 
з питань використання навчально-методичного су-
проводу курсу;
контроль виконання слухачем графіку навчального • 
процесу;
забезпечення навчальних та сприяння у здійсненні • 
соціальних контактів між слухачами.
Тьютор може контактувати зі слухачами безпосеред-• 
ньо, або у дистанційному режимі.

Зміни функцій слухача. Навчальний курс у системі 
дистанційної освіти більш за все зорієнтований на са-
мостійне навчання, тобто для слухача процес навчання 
має два обов’язкових компонента:

індивідуальну роботу, яка передбачає використан-• 
ня різних форм навчальних матеріалів і навчально-
технологічних засобів (програмно-орієнтованих про-
дуктів, аудіо/відеозаписів тощо);
діалог з викладачем, тьютором та іншими слухачами • 
курсу.
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У першому випадку керівництвом діяльності є ін-
струкція з навчання. Але суттєву роль може відігравати 
тьютор, збагачуючи потенціал слухача ще невідомими 
йому методами, формами, видами та засобами навчаль-
ного пізнання або допомагаючи застосувати вже відо-
мі методичні можливості у нових умовах. У другому 
компоненті навчально-пізнавального процесу виникає 
потреба звернути особливу увагу на контакти слухачів 
між собою. Якщо очні контакти між членами групи не-
можливі, то кожному з них має бути забезпечена мож-
ливість доступу до інформації про всіх інших як для 
взаємодії одне з одним під час вирішення навчальних 
завдань так і для неформального спілкування.

Оскільки навчання за дистанційною формою від-
бувається за широкого використання інформаційно-
комунікаційних технологій то викладач дистанційного 
курсу повинен мати певну інформаційно-комунікаційну 
компетентність, яка передбачає: здатність педагога 
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримува-
ти інформацію та оперувати нею відповідно до влас-
них потреб і вимог сучасного високотехнологічного 
суспільства. Саме тому професіограма викладача дис-
танційного курсу містить загальні вимоги до знань та 
умінь у галузі сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті.

Загальні знання та уміння викладача у галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті:

знання принципів роботи персонального комп’ютера • 
та периферійних пристроїв;
володіння сучасним програмним забезпеченням • 
(як мінімум стандартними програмами з пакету MS 
Office);
знання головних принципів роботи в мережі Інтернет, • 
володіння програмним забезпеченням (як мінімум 
MS Explorer MS та Outlook Express);
знання методичних матеріалів та наукової літератури • 
з проблем використання засобів ІКТ в освіті;
розуміння можливостей використання комп’ютера в • 
управлінні навчально-виховним процесом;
уміння проводити аналіз програмного забезпечення з • 
точки зору його дидактичних можливостей;
володіння методикою організації та проведення за-• 
нять зі слухачами з використанням ІКТ;
уміння вести самостійний пошук інформації в Ін-• 
тернет, різних електронних довідниках, базах даних 
і знань, інформаційно-пошукових системах, словни-
ках;
уміння організовувати збереження інформації, прово-• 
дити її аналіз та обирати адекватні форми її подання;
уміння використовувати отриманні дані під час вирі-• 
шення педагогічних завдань;
знання головних видів за загальних принципів функ-• 
ціонування телекомунікаційних систем;
розуміння особливостей підключення користувачів з • 
різним рівнем доступу до Інтернет;
знання особливостей організації та проведення теле-• 
конференцій;
знання телекомунікаційного етикету;• 
уміння використовувати різні засоби телекомунікацій • 
(електронна пошта, телеконференції, спілкування у 
режимі реального часу тощо) для обміну інформаці-
єю з іншими користувачами;

володіння навичками інформаційної «навігації» в ме-• 
режі;
уміння працювати з інформаційними ресурсами ме-• 
режі;
уміння розуміти особливості використання інстру-• 
ментальних програмних засобів для створення дис-
танційних курсів;
уміння вести діалог з іншими користувачами мережі;• 
уміння працювати з сучасними гіпертекстовими та гі-• 
пермедійними системами; 
уміння відбирати в Інтернеті ті інформаційні ресурси, • 
які більш адекватні поставленим цілям навчання;
уміння готувати інформацію до передавання по мере-• 
жі з використанням різних прикладних програм (тек-
стового редактора, графічного редактора, редактора 
HTML) та необхідних утиліт (архіватори тощо).

Але головне у підготовці викладача дистанційного 
курсу все ж таки не стільки Інтернет та ІКТ, а його під-
готовка до вирішення психолого-педагогічних завдань, 
які пов’язані з викладанням на новому рівні – на основі 
особистісно-орієнтованого навчання. 

Загальні знання і вміння викладача у галузі психоло-
гії та педагогіки:

знання індивідуальних стилів навчально-пізнавальної • 
діяльності слухачів під час дистанційного навчання;
знання факторів, які визначають навчальну активність • 
слухачів під час дистанційного навчання;
знання особливостей процесу засвоєння знань під час • 
дистанційного навчання;
знання особливостей організації самостійної роботи • 
слухачів в інформаційно-пізнавальному середовищі 
Інтернет;
володіння засобами організації спілкування слухачів • 
дистанційних курсів;
уміння організовувати та проводити психолого-• 
педагогічне тестування слухачів;
уміння складати індивідуальний психолого-• 
педагогічний портрет слухача;
уміння надавати психологічну підтримку слухачам на • 
початкових етапах навчальної діяльності;
уміння формувати малі навчальні групи за принци-• 
пом психологічної сумісності;
уміння проводити поточну психолого-педагогічну • 
діагностику віртуальної навчальної групи;
уміння попереджувати та розв’язувати конфліктні си-• 
туації.

Загальні знання та вміння викладача у галузі нових 
педагогічних технологій:

знання сучасних особистісно-орієнтованих методів • 
навчання – метода навчання у співпраці, методу про-
ектів, дослідницького методу тощо;
володіння індивідуальними, груповими та фронталь-• 
ними методами навчання;
уміння адаптувати методику очного навчання, що ви-• 
користовується до умов Інтернету;
уміння поєднувати очні та заочні форми навчання під • 
час дистанційного навчання;
уміння поєднувати індивідуальні та фронтально-• 
групові форми навчання під час роботи зі слухачами 
за дистанційною формою навчання;
уміння організовувати та проводити навчальну тема-• 
тичну конференцію, виступаючи у ролі модератора;
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уміння організовувати та проводити тематичний чат;• 
уміння організовувати та проводити моніторинг на-• 
вчальної діяльності слухачів;
уміння організовувати ефективну систему контролю • 
та тестування слухачів.

Висновки. 
Отже, освіта надто повільно змінює пріоритети в пе-

ріод стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій і все ж уміння працювати з інформацією 
стає одним із необхідних і важливих компонентів сьо-
годення. Саме тому важливою стає здатність викла-
дачів змінюватися, активно діяти, швидко приймати 
рішення, самовдосконалюватися, само розвиватися 
впродовж усього життя. В умовах формування інфор-
маційного простору і переходу до інформаційного сус-
пільства підвищуються вимоги до рівня інформаційно-
комунікаційної компетентності викладачів. 

Таким чином, система післядипломної педагогічної 
освіти в Україні буде ефективною якщо:

ґрунтуватиметься на стратегічному баченні перспек-• 
тив розвитку ІКТ для освітньої системи, носити сис-
темний і комплексний характер;
спиратиметься на загальновизнані у міжнародній • 
практиці стандарти інформаційних технологій елек-
тронного навчання та стандарти якості освіти;
існуватиме тісний зв’язок з тенденціями розвитку і • 
досягненнями у фундаментальних, прикладних і пе-
дагогічних науках;
впроваджуватиметься дистанційна форма навчання в • 
систему перепідготовки та підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів.

Подальше відпрацювання та апробація обласної мо-
делі підвищення кваліфікації педагогів за дистанційною 
формою дозволить внести корективи до змісту, форм та 
методів діяльності викладачів та слухачів дистанційних 
курсів. 
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Обгрунтування спрощених методів загартування у тренувально-
оздоровчих комплексах майбутніх вчителів

Верблюдов І.Б., Лоза Т.О.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Анотації:
Поширення у сучасному світі епіде-
міологічних захворювань на грип та 
гострі респіраторно-вірусні інфекції 
потребує пошуку спрощених, діє-
вих профілактичних засобів. Осно-
вним напрямком профілактики цих 
хвороб є зміцнення та підсилення 
діяльності імунних систем. Зміц-
нення захисних систем організму 
прямо пов’язане з постійним прове-
денням різних видів загартування. 
Проведене дослідження ілюструє 
можливості застосування загарту-
вання повітрям та водою при само-
стійному виконанні тренувально-
оздоровчих комплексів в будь-яких 
умовах проживання студентів.

Верблюдов И.Б., Лоза Т.А. Обоснова-
ние упрощённых методов закаливания в 
тренировочно-оздоровительных комплексах 
будущих учителей. Распространение в совре-
менном мире эпидемиологических заболеваний  
гриппом и острыми респираторно-вирусными 
инфекциями требует поиска упрощённых, дей-
ственных профилактических средств. Основным 
направлением профилактики этих заболеваний 
является укрепление и усиление деятельности 
иммунных систем. Укрепление защитных систем 
организма прямо связано с постоянным проведе-
нием разных видов закаливания.  Проведенное 
исследование иллюстрирует возможности ис-
пользования закаливания воздухом и водой при 
самостоятельном выполнении тренировочно-
оздоровительных комплексов в любых условиях 
проживания студентов. 

Verbludov I.B., Loza T.А. Rationale 
simplified hardening training and 
recreational complexes future teach-
ers. Distribution in the modern world 
epidemiological diseases are influenza 
and acute respiratory viral infections re-
quires a search for simplified, effective 
preventive means. The main direction 
of prevention of these diseases is to 
strengthen and enhance the activities 
of the immune system. Strengthening 
the protective systems of the body is 
directly related to the constant holding 
of different types of hardening. This 
study illustrates the possibility of using 
quenching air and water in the indepen-
dent exercise training and recreational 
facilities in all conditions of students. 

Ключові слова:
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Вступ.1

В процесі фізичного виховання у ВУЗі вирішується 
низка оздоровчих завдань, які тісно пов’язані із засо-
бами підвищення захисних факторів організму[4,5,6]. 
Це особливо актуально у зв’язку з поширенням у світі 
гострих респіраторно-вірусних захворювань (ГРВЗ) та 
різних видів грипу. Основним напрямком профілактики 
цих захворювань є зміцнення та посилення діяльності 
імунних систем[4]. 

Як відомо, зміцнення захисних систем організму 
прямо пов’язане з постійним проведенням різних видів 
загартування[2]. Технологія застосування студентами 
загартувальних процедур в основному пов’язана з ви-
користанням ними тренувально-оздоровчих комплексів 
(ТОК), які виконуються самостійно[1]. ТОК - це на-
бір різноманітних оздоровчих засобів для покращення 
функціонального стану та розвитку фізичних якостей. 
Кількісно та якісно засоби ТОК дозуються у добовому 
ритмі та тижневому мікроциклі. Якісно підібрані та ре-
гулярно застосовані,  ці комплекси впливають  на по-
кращення функціонального стану організму та розвиток 
і підтримку в необхідних межах фізичних якостей[4].

Одним із компонентів ТОК є загартувальні проце-
дури[1]. Як показали попередні дослідження, студенти 
мають утруднення з виконанням загартувальних про-
цедур у зв’язку з побутовими умовами помешкання під 
час навчання у вузі. Тому актуальним є дослідити най-
більш спрощені і ефективні методики застосування як 
самих ТОК, так і загартувальних процедур для виконан-
ня в будь-яких побутових умовах.

Робота виконана за планом НДР кафедри ТМФК ін-
ституту фізичної культури Сумського державного педа-
гогічного університету ім. А.С.Макаренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Проведене дослідження мало за мету дослідити 

можливості використання спрощених методів загар-
тування при самостійному виконанні тренувально-
оздоровчих комплексів студентами педагогічного вузу з 
© Верблюдов І.Б., Лоза Т.О., 2010

метою протидіяти захворюванням на грип та ГРВІ.
Методика проведення дослідження.
Для проведення дослідження були сформовані три 

групи студентів. У двох, експериментальних групах 
(Е.гр.1; Е.гр.2), паралельно із звичайним для вузу про-
цесом фізичного виховання проводились факультативні 
заняття під назвою „Час оздоровчого тренування”. Цей 
факультатив  застосовувався як засіб впровадження 
тренувально-оздоровчого комплексу для використан-
ня в самостійному оздоровчому тренуванні. До складу 
ТОК, крім елементів фізичної активності, входила роз-
роблена спрощена  методика повітряного та водяного 
загартування. Експеримент тривав три навчальні роки.

 На першому році навчання  студенти першої екс-
периментальної групи (Е.гр.1) переходили до водяних 
процедур, починаючи з індиферентних температур 
(33◦-35◦). Поступово температура знижувалася до про-
холодної (20◦-33◦) і холодної (нижче 20◦).  В залежності 
від умов проживання застосовувалися загальні водяні 
процедури: обтирання усього тіла, обливання, душ. 
Студенти другої експериментальної групи (Е.гр.2) ви-
конували місцеве загартування у вигляді полоскання 
горла та водяні ванни для ніг. Зниження температури 
води відбувалося за тими ж показниками. 

На другому році навчання в експериментальних гру-
пах методики загартування помінялись місцями.

На третьому році навчання студенти Е.гр.1,  крім за-
гальних водяних процедур, виконували повітряне загар-
тування. Повітряні процедури, з метою загартування, 
застосовувалися або у вигляді перебування одягненим  
на відкритому повітрі (прогулянки, спортивні заняття), 
або у вигляді повітряних ванн, при яких відбувалася дія 
повітря певної температури на оголену поверхню тіла. 
Для цього було рекомендовано після ранкової зарядки 
вийти на свіже повітря максимально оголеним на 1 хви-
лину, незалежно від погоди та пори року.

 Студенти Е.гр. 2 виконували тільки загальні водяні 
процедури.

 Контрольна група ( К.гр.) займалась за звичайною 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2010

39

програмою фізичного виховання.
Результати дослідження та їх обговорення.
Відповідно поставленої мети дослідження необхідно 

було з’ясувати найбільш спрощений та  дієвий варіант 
загартування для студентів для профілактики захворю-
вань на грип та ГРВІ. Для цього потрібно було узгодити 
теоретичні уявлення про загартування та практику їх 
використання. 

Фізіологічна дія загартувальних процедур пов’язана 
з тим, що температура тіла людини завдяки процесам 
саморегуляції підтримується на постійному рівні. Тем-
пература тіла залежить також від температури оточую-
чого людину середовища, а також від теплоізоляційної 
якості одягу[3]. Добові коливання температури тіла ма-
ють найвищі показники о 16-18 годині і найнижчі – між 
4-6 годинами. Цей ритм коливання температури тіла 
іде паралельно з функціональними змінами у системах 
кровообігу, дихання, травлення і відображує, таким чи-
ном, добові коливання життєдіяльності організму, які 
обумовлені біологічними ритмами. 

В природних умовах регуляція температурного го-
меостазу здійснюється за багатьма змінними величина-
ми, які і забезпечують нормальне функціонування ор-
ганізму, швидкість та інтенсивність обмінних процесів. 
Однією із таких змінних величин є температура крові. 
Вона знаходиться у межах 37,8◦-38◦. Температура крові, 
також як і її найменші зміни в будь-якій частині тіла, 
негайно сприймаються терморецепторами, які розта-
шовані в судинах внутрішніх органів, головному мозку. 
Таким чином, дія на організм екстремальних темпера-
турних режимів веде до перебудови у функціональній 
системі терморегуляції виконуючих механізмів (тепло-
продукція і тепловіддача), що сприяє підтримці темпе-
ратури тіла на оптимальному рівні[3].

Важлива роль в удосконаленні компенсувальних 
терморегуляційних процесів належить загартуванню. 
Загартування є своєрідним різновидом оздоровчого тре-
нування, однією із важливих ланок ТОК. Загартування 
- це виховання у організмі здатності швидко і правиль-
но пристосовуватися до змінних зовнішніх умов. При 
цьому треба розуміти, що будь-яке удосконалення – це 
тривале тренування. Тобто, загартування – це певне 
тренування захисних сил організму, підготовка їх до 
своєрідної мобілізації.

В дослідженні для загартування студентів були за-
стосовані відомі природні фактори оточуючого серед-
овища – повітря та вода. Також нами була врахована 
теза, що загартування не лікує, а попереджає хворобу, і 
в цьому його найважливіша профілактична роль. Таким 
чином, загартування ми розглядали і як широку систе-
му дій виховального і гігієнічного характеру, спрямо-
ваних на підвищення здатності студентів переносити 
без шкоди для здоров’я і працездатності перебування 
в негативних метеорологічних умовах, і як можливість 
розширення їх фізіологічних резервів для профілактики 
зазначених захворювань. 

При проведенні даного дослідження автори при-
тримувалися наступних принципів: систематичність, 
поступовість, послідовність, врахування індивідуаль-
них особливостей студентів і стану їх здоров’я, а також 
комплексність у використанні загартувальних проце-
дур. 

Важливою і виключною особливістю повітряних 
процедур як загартувального засобу є те, що вони  мо-
жуть бути використані в будь-яких умовах, а це було 
однією із складових нашого експерименту.Загартуваль-
ний ефект повітря на організм є результатом комплек-
сної дії низки фізичних факторів: температури повітря, 
його вологості та рухливості (напрямку і швидкості 
руху повітря). При цьому нами було враховано, що по-
дразнювальна дія повітря впливає на рецептори шкіри 
тим різкіше, чим більша різниця температур шкіри і 
повітря. Більш впливово діють прохолодні та помірно 
холодні повітряні ванни. Приймаючи з метою загарту-
вання все більш прохолодні повітряні ванни, тим самим 
іде  пристосування організму до низьких температур 
зовнішнього середовища шляхом активізації компенса-
ційних механізмів, які забезпечують терморегуляційні 
процеси. В результаті загартування, в першу чергу, тре-
нується рухливість судинних реакцій, які виступають у 
ролі захисного бар’єру, який захищає організм від різ-
ких перепадів зовнішньої температури.

При виконанні ТОК повітряні процедури з метою 
загартування були застосовані у вигляді перебування 
студентів на відкритому повітрі (прогулянки, спортивні 
заняття) та у вигляді повітряних ванн, при яких відбу-
вається дія повітря певної температури на оголену по-
верхню тіла. Для цього, за нашою методикою достатньо 
вийти на свіже повітря максимально оголеним на 1 хви-
лину незалежно від погоди та пори року.

При застосуванні водяних процедур нами було вра-
ховано те, що найбільше значення при їх використанні 
в якості загартувального засобу має температура води. 
Нами були використанііндиферентні (33◦-35◦), прохо-
лодні (20◦-33◦) і холодні (нижче 20◦) температури.

Загартування за допомогою водяних процедур при 
проведенні експерименту передбачало виключення рап-
тових подразнень тіла дією на нього води низької тем-
ператури. Передбачалось поступове звикання до води 
і поступове зниження її температури. Початкова тем-
пература води була така, щоб той, хто приймає водяну 
процедуру, переносив її повністю спокійно, без роздра-
тування. Студентам з гарним здоров’ям та тим, хто має 
попередню загартованість, рекомендувалося починати з 
води індиферентної температури. І тільки після підго-
тування організму, поступово знижувалася температура 
води. Кращий час, який був рекомендований для водя-
них процедур – ранковий час, після зарядки, коли шкіра 
помірно розігріта. Водяні процедури умовно були поді-
лені  на загальні та місцеві. Загальні: обтирання усього 
тіла, обливання, душ (в залежності від умов проживан-
ня); місцеві: ванни для  ніг, полоскання горла. 

На таблиці 1 наводяться дані  про захворюваність 
серед студентів експериментальних та контрольної груп 
на грип та  гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) 
на першому році навчання. У цьому навчальному  році 
студенти Е.гр.1 застосовували водяні процедури, почи-
наючи з індиферентних температур (33◦-35◦). Поступово 
температура знижувалася до прохолодної (20◦-33◦) і хо-
лодної (нижче 20◦).  В залежності від умов проживання 
застосовувалися загальні водяні процедури: обтирання 
усього тіла, обливання, душ.

 Студенти другої експериментальної групи (Е.гр.2) 
виконували місцеве загартування у вигляді полоскання 
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горла та водяні ванни для ніг. Зниження температури 
води відбувалося за тими ж показниками.

Контрольна група ( К.гр.) займалась за звичайною 
програмою фізичного виховання.

Як видно з таблиці в першому навчальному році по-
казники захворюваності в Е.гр.1 та Е.гр.2 мало відріз-
нялися: Ч.-17,92 і 18.15%; Ж. – 18,30 і 17,22%. Це може 
свідчити про ідентичність впливу запропонованих ме-
тодик загартування. При цьому показники захворюва-
ності в контрольній групі досліджуваних були значно 
вищими: Ч. – 23,52% і Ж. – 20,88%. Вони відповідали 
середньостатистичним показникам.

Відповідно обраній методиці дослідження на друго-
му році навчання в експериментальних групах загарту-
вальні процедури  помінялись місцями.

На таблиці 2 наводяться дані  про захворюваність 
серед студентів експериментальних та контрольної груп 
на грип та  гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) 
на другому році навчання.

Як видно з таблиці в другому навчальному році показ-
ники захворюваності в Е.гр.1 і Е.гр.2 залишилися в меж-
ах попереднього навчального року: Ч. Е.гр.1 – 19,36% 
і Е.гр.2-17,85%; Ж. Е.гр.1-15,45% і Е.гр.2-16,38%. Це 
може свідчити про те, що обидві запропоновані мето-
дики загартування в цьому учбовому році мали одна-
ковий вплив на показники захворюваності студентів. 
Показники в контрольній групі студентів залишилися 
в межах середньостатистичних: Ч.К.гр.-23,46% і Ж. 
К.гр.-17,28%. 

На таблиці 3 наводяться дані  про захворюваність 

серед студентів експериментальних та контрольної груп 
на грип та  гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) 
на третьому році навчання. В цьому навчальному році 
студенти Е.гр.1,  крім загальних водяних процедур, ви-
конували повітряне загартування. Повітряні процедури, 
з метою загартування, застосовувалися або у вигляді пе-
ребування одягненим  на відкритому повітрі (прогулян-
ки, спортивні заняття), або у вигляді повітряних ванн, 
при яких відбувалася дія повітря певної температури на 
оголену поверхню тіла. Для цього було рекомендовано 
після ранкової зарядки вийти на свіже повітря макси-
мально оголеним на 1 хвилину незалежно від погоди та 
пори року.

Студенти Е.гр. 2 виконували тільки загальні водяні 
процедури.

 Контрольна група ( К.гр.) займалась за звичайною 
програмою фізичного виховання.

Як видно з таблиці, показовим є значне поліпшення 
стану із захворюваністю у Е.гр.1, де за передбаченою 
методикою студенти поряд із загальними водяними про-
цедурами виконували повітряне загартування: Ч.Е.гр.1- 
6,06% і Ж.Е.гр.1- 8,16. Це може свідчити про те, що 
запропонована методика використання загального за-
гартування водою та повітрям більш перспективна.

Як видно з таблиці, відсоток захворювань на грип 
та ГРВІ у контрольній групі досліджуваних залишився 
в постійних межах. У цей же час, в першій експеримен-
тальній групі відсоток випадків захворювань значно 
зменшився при застосуванні запропонованої методики 
загартування повітрям та водою. Це дає підставу кон-

Таблиця 1.
Таблиця захворюваності студентів на грип та  ГРВІ при  проведенні дослідження на першому році навчання.

Стать

К.гр. Е.гр. 1 Е.гр. 2

n Випадки
захворювання % n Випадки

захворювання % n Випадки
захворювання %

Ч. 112 21 23,52 128 14 17.92 121 15 18,15

Ж. 116 18 20,88 122 15 18,30 123 14 17,22

Таблиця 2.
Таблиця захворюваності студентів на грип та  ГРВІ при  проведенні дослідження на другому році навчання.

Стать

К.гр. Е.гр. 1 Е.гр. 2

n Випадки
захворювання % n Випадки

захворювання % n Випадки
захворювання %

Ч. 102 23 23,46 121 16 19,36 119 15 17,85

Ж. 108 16 17,28 103 15 15,45 117 14 16,38

Таблиця 3.
Таблиця захворюваності студентів на грип та  ГРВІ при  проведенні дослідження на третьому році навчання.

Стать

К.гр. Е.гр. 1 Е.гр. 2

n Випадки
захворювання % n Випадки

захворювання % n Випадки
захворювання %

Ч. 98 21 20,58 101 6 6,06 118 15 17,70

Ж. 104 18 18,72 102 8 8,16 115 14 16,10
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статувати, що результати дослідження можуть бути ви-
користані при проведенні спрощених засобів загарту-
вання для профілактики захворювань на грип та ГРВІ.

Висновки.
Поширення у світі епідеміологічних захворювань на 1. 
грип та ГРВІ потребують пошуку ефективних та, в 
той же час, спрощених у застосуванні засобів їх про-
філактики.
Запропонована спрощена методика використання 2. 
повітряного та водяного загартування при самостій-
ному виконанні студентами тренувально-оздоровчих 
комплексів (ТОК) може бути задіяна для зміцнення 
імунітету та запобігання різних захворювань, в тому 
числі, на грип та ГРВІ. 

Подальші дослідження ми пов’язуємо з пошуком 
оптимальних засобів та методик самостійного оздоров-
чого тренування (в тому числі і загартування) майбутніх 
вчителів, шляхів впровадження цього у їх повсякденний 
побут. Загальна соціальна направленість досліджень - 
перспектива побічного впливу у цьому напрямку на їх 
майбутніх учнів.

Таблиця 4.
Загальна таблиця захворюваності студентів на грип та  ГРВІ при  проведенні дослідження.

Перший рік навчання

Стать

К.гр. Е.гр. 1 Е.гр. 2

n Випадки
захворювання % n Випадки

захворювання % n Випадки
захворювання %

Ч. 112 21 23,52 128 14 17,92 121 15 18,15
Ж. 116 18 20,88 122 15 18,30 123 14 17,22

Другий рік навчання
Ч. 102 23 23,46 121 16 19,36 119 15 17,85
Ж. 108 16 17,28 103 15 15,45 117 14 16,38

Третій рік навчання
Ч. 98 21 20,58 101 6 6,06 118 15 17.70
Ж. 104 18 18,72 102 8 8,16 115 14 16,10

Література:
Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и 1. 
риск развития заболеваний / Р.М Баевский., А.Н Берсенёва. – М.: 
Медицина, 1997. – 235 с.
Валеологічна концепція профілактики хвороб і факторів ризи-2. 
ку до стимуляції життєдіяльності / Е.Г. Булич, І.В.Муравов, К.В. 
Адамець [та ін.] //  Актуальні проблеми валеологічної освіти, 
оздоровчої фізичної культури та фізичної реабілітації в навчаль-
них закладах України.  –– 2000. – С. 7–10.
Гаркави Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организ-3. 
ма / Л.Х. Гаркави, Е.Б.Квакина, М.А. Уколова – Ростов н/Д.: Изд. 
РГУ, 1990. – 224 с.
Здоровье студенческой молодёжи как социальная проблема: Ма-4. 
териалы 1 Междунар. научно-практ. конф. [ Вуз. Здоровье. Интел-
лект: биоинформационные оздоровительные технологии] / Новак 
Е.С.  – Волгоград, 2001. – С. 26-29.
Про затвердження Державної програми розвитку фізичної куль-5. 
тури і спорту в Україні на 2007-2011 роки: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 15 листопада 2006   року № 1594.
Раевский Р.Т. Социальный заказ на физическое воспитание студен-6. 
ческой молодёжи в ХХ1 веке / Р.Т.Раевский, С.М. Канишевский // 
Теорія і практика фізичного виховання. – 2004. -  №3. – С. 37-42.

Надійшла до редакції 25.01.2010р. 
Верблюдов Ігор Борисович 

vomospottt@list.ru



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

42

Система фізичного виховання дітей та молоді у навчальних 
закладах України та Польщі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Гах Р.В.
Тернопільський національний економічний університет

Анотації:
Розкриваються проблеми роз-
витку та становлення фізичного 
виховання дітей і молоді у на-
вчальних закладах України та 
Польщі. Аналізується історіогра-
фія фізичної культури України 
та Польщі. Фізичне виховання 
в педагогічній думці постає як 
самодостатній предмет. Фізич-
не виховання розглядається як 
невід’ємна складова гармоній-
ного розвитку особистості. По-
дається коротка порівняльна ха-
рактеристика розвитку фізичного 
виховання України та Польщі в 
означений період. Характеризу-
ється стан фізичного виховання 
Польщі на заході і сході країни. 

Гах Р. В. Система физического воспитания 
детей и молодежи в учебных заведениях 
Украины и Польши второй половины ХIХ 
в. Раскрываются проблемы развития и ста-
новление физического воспитания детей и 
молодежи в учебных заведениях Украины и 
Польши. Анализируется историография фи-
зической культуры Украины и Польши. Физи-
ческое воспитание в педагогической мысли 
возникает как самостоятельный предмет. 
Физическое воспитание рассматривается как 
неотъемлемая составляющая гармониче-
ского развития личности. Приводится корот-
кая сравнительная характеристика развития 
физического воспитания Украины и Польше 
в указанный период. Характеризуется со-
стояние физического воспитания Польши на 
западе и востоке страны. 
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up in educational establishments of Ukraine 
and Poland. Historiography of physical culture 
of Ukraine and Poland is analysed. Physical 
education in a pedagogical idea arises up as 
an independent object. Physical education 
is examined as an inalienable constituent of 
harmonic development of personality. Short 
comparative description over of development 
of physical education of Ukraine is brought and 
to Poland in an indicated period. The state of 
physical education of Poland is characterized 
westering and east of country.
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Вступ. 1

Розвиток і доля кожної нації великою мірою 
залежить від виховання молоді. Воно має спиратись на 
надбання минулих поколінь і водночас бути основою 
подальшого розвитку молодої генерації. Об’єктивне 
висвітлення історичного минулого має вагоме значення 
для відновлення історичної правди та виховання молоді 
на тих багатих національних традиціях, які нагромадили 
попередні покоління. Також, важливим з цієї точки зору 
є звернення до педагогіки другої половини ХІХ – по-
чатку ХХст., оскільки саме в цей період накопичено 
чимало наукових знань щодо розвитку фізичної культу-
ри. Фізичне виховання – важливий фактор всебічного 
й гармонійного розвитку особистості – виступає як со-
ціально значуща діяльність, що сприяє формуванню і 
розвитку не тільки фізичних, а й особистісних якостей 
людини, таких як цілеспрямованість, дисциплінова-
ність, життєва активність, працьовитість, патріотизм, 
національна самосвідомість, колективізм, оптимізм 
тощо. [1, с. 2 – 3].

У дослідженні аналізується історіографія станов-
лення фізичної культури України та Польщі, яка містить 
в собі знання про фізичне виховання дітей та молоді, 
суспільні умови його розвитку, підготовку педагогічних 
кадрів фізичного виховання. 

Також, проведено огляд наукової літератури з дослі-
джуваної проблеми, який показав, що в Україні, зокре-
ма, в працях І. Андрухова, О. Вацеби, О. Винничука, 
Є. Приступи, Б. Трофим’яка, А. Цьося досліджувалась 
діяльність молодіжних та спортивних товариств, клу-
бів, гуртків, секцій, що дало змогу по-новому оцінити 
історію фізкультурно-спортивного руху, збагнути, що 
Україна має прекрасні традиції, унікальну культуру, 
складовою якої є фізична культура. Проте проблема 
фізичного виховання дітей та молоді у навчальних за-
кладах України та Польщі другої половини ХІХ – по-
чатку ХХст. не втрачає своєї актуальності, оскільки 
згадувані дослідники розглядали переважно діяльність 
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спортивно-гімнастичних товариств та недостатньо до-
слідили стан фізичного виховання в Польщі. Вищезаз-
начене стосується й історії розвитку освіти в Україні та 
Польщі загалом.

 Творчий пошук нових шляхів і наукове вирішення 
цієї проблеми зараз неможливі без знання і переосмис-
лення історичного досвіду минулого, у якому можна 
знайти відповіді на багато питань, що гостро постають 
перед сучасною школою.

Перегляд окремих принципових положень органі-
зації роботи з фізичного виховання молоді на кожно-
му етапі розвитку суспільства та їх об’єктивна оцінка 
сприяє відновленню істинної, складної і багатогранної 
картини історико-педагогічного процесу, поверненню 
забутих імен видатних педагогів, методистів і вчителів, 
аналізу малодосліджених чи зовсім недосліджених про-
блем, що проливають світло на багато невідомих фактів 
з минулого вітчизняної науки і культури. Чим ґрунтов-
нішими і об’єктивнішими будуть наукові дослідження 
цих проблем, тим ефективніше будуть використані по-
зитивні надбання національного і регіонального досві-
ду в педагогічній практиці.

Робота виконана за планом НДР Тернопільського 
національного економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було порівняти стан фізичної 

культури Польщі та України. Методи дослідження: ана-
ліз та вивчення науково методичної літератури, періо-
дичної преси, електронних публікацій дозволив сфор-
мувати нам мету та завдання дослідження.

Результати дослідження. 
Термін «історіографія», зазвичай, вживається у 

двох значеннях: як сукупність досліджень та опублі-
кованих джерел з історії та вивчення розвитку певної 
науки (як в цілому, так і в окремому періоді, питанні 
тощо); стосовно терміну «історіографія історії окремої 
науки», то він стосується не творів, в яких відобража-
ється історичний процес, а тих праць, предметом до-
слідження яких є теоретичні проблеми історії певної 
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наукової галузі [8]. Таким чином, термін «історіогра-
фія» - це багаторівневе поняття, яке використовується 
в сучасній науці у кільком значеннях. У статті йдеться 
про історіографію як історію фізичного виховання ді-
тей та молоді у навчальних закладах України та Польщі 
другої половини ХІХ ст.

Фізична культура – це частина загальної культури, 
сукупність досягнень суспільства у створенні та вико-
ристанні спеціальних засобів вдосконалення фізичного 
стану людей. [5, c. 23 – 24].

Якщо розглядати історіографію фізичного вихован-
ня дітей та молоді у навчальних закладах України, то 
можна сказати, що за даними архівних матеріалів, орга-
нізоване фізичне виховання в Україні бере свій початок 
з кінця XIX століття [1, c. 2].

Система освіти кінця ХІХ – початку ХХ століття 
була жорстко централізованою і нівелювала етнічні 
просвітницькі традиції численних національностей, 
що населяли Російську імперію. Стан народної освіти 
і саме шкільної справи в Україні був набагато складні-
шим, аніж у центральних губерніях Росії. Міністерство 
народної освіти намагалося покращити ситуацію як в 
освітянській справі загалом, так і в галузі фізичного 
виховання учнів зокрема. Однак ці заходи, як правило, 
мали суто декларативний характер. Крім цього, неза-
цікавленість самодержавної влади у поширенні освіти 
для народу виявлялася в тому, що департаменти осві-
ти на місцях не дбали про забезпечення організації на-
вчальної роботи шкіл згідно з науково-педагогічними 
рекомендаціями. Характерними рисами освітньої моде-
лі цього періоду були зневага до морального і фізичного 
виховання та використання тілесних покарань у педаго-
гічній практиці [4, c 20].

У процесі дослідження виявлено, що складні еко-
номічні, матеріальні та соціальні умови життя україн-
ського населення наприкінці XIX – на початку ХХ ст. 
спричинили негативний вплив на фізичний і духовній 
розвиток молоді. Голод та злидні ставали причиною фі-
зичного виснаження українського народу. У винятково 
важкому стані перебували діти, особливо сільські, які 
вже з дитинства змушені були займатися важкою фізич-
ною працею.

В таких умовах вагомим чинником гармонійного 
розвитку духа і тіла, національної свідомості, органі-
зованості, відродження традицій виховання молоді, 
здатної до визвольних змагань за незалежність України, 
стало фізичне виховання [1, c. 10].

Фізичне виховання в середніх школах 
організовувалось по-різному. Лише в незначній 
кількості гімназій предмет фізичного виховання був 
обов’язковим. Кількість занять на тиждень також 
планувалась по-різному – від однієї години до трьох. 
Основною причиною відсутності регулярних занять 
в більшості гімназій була відсутність кадрів, яких 
було мало. У більшості шкіл України для проведення 
занять використовувались подвір’я, береги річок, 
луги, лісосмуги тощо. На практичних заняттях, учні 
самі повинні були для себе виготовляти найпростіші 
прилади: палиці, скакалки, булави, м’ячі. Ставилися 
і певні вимоги і до спортивної форми. Для хлопчиків 
і дівчаток штанці та сорочки з короткими рукавами, 
які могли мати вишиті лямівки. Заняття проводились 

босоніж [3, c. 59 – 61].
Слабкий економічний стан країни суттєво позна-

чився і на соціальних можливостях. Мала кількість 
спортивних залів, майданчиків для вправ не сприяли 
повною мірою молоді займатись фізичними вправами. 
Проте бажання мати в майбутньому здорове молоде 
покоління допомагало організаторам руханкових това-
риств робити все для того, щоб руханкове життя країни 
розвивалось. Свідченням цього є проведення великої 
кількості фестин, руханкових свят. У періодичній пресі 
автори намагались переконати людей в цінності засобів 
фізичного виховання [1, с. 30 – 31].

Фізичне виховання у народних школах мало цілісну 
систему, яка ставила за мету:

виростити здоровий, всебічно розвинений організм, - 
навчити долати лінивість душі і тіла;
навчити життєво – важливих рухових навичок і - 
умінь;
виховати сміливість, силу волі, витривалість, дисци-- 
плінованість та солідарність ;
виробляти замилування до веселості та погідності - 
духу;
відірвати від шкідливих звичок і спрямувати до до-- 
цільних, залежно від статі, занять за інтересами. При 
цьому широко використовувати традиції, звичаї на-
роду [6, c. 15 – 16].
Велику роль в поширенні фізичного виховання на 

Україні відігравали спортивні секції та пластові гуртки, 
які розвивались по всіх місцях, де були середні школи. 
Кожна школа повинна була організувати не менше двох 
прогулянок на рік протяжністю до 10 км. туди і назад. У 
програму прогулянок включалися заняття по навчанню 
плавати, рухливі ігри, забави на місцевості та вивчення 
рідного краю [3,c. 59 – 61; 6, c. 15 – 18].

Відповідно до статті 1 «Закону про фізичне вихо-
вання» (червень 1923 року) фізичне виховання визна-
но обов’язковим для всієї молоді допризовного віку й 
проводиться в усіх школах та спеціалізованих органі-
заціях: по 2 години на тиждень для гімнастики і 2 годи-
ни підряд для ігор і занять спортом на свіжому повітрі 
[6, c. 15].

У цьому законі привертають увагу наступні поло-
ження: «Фізичне виховання складатиметься з гімнас-
тики, ігор та спорту»; «Інвентар та устаткування для 
уроків: палиці залізні і дерев’яні, скакалки, мала дошка 
для стрибків, дерев’яні дубинки, диски, списи, молот з 
ланцюгом, малі і великі м’ячі тощо». Своєрідність уба-
чаємо і в підходах до місця гімнастики в комплексі з 
іншими фізичними вправами, її розглядають за основу 
відповідно до положень тодішньої теорії фізичного ви-
ховання. Зокрема вказано: «Вона сприяє, в першу чер-
гу, дисциплінованості молоді через навики до: уваги, 
порядку і швидкого виконання отриманих доручень. 
Накопичує фізичну і психічну здатність до оновлення. 
Вона вимагає точності у виконанні вправ як по формі, 
так і в ритмі» [6, c. 15 – 16].

Ігри, складають рекреативну частину, стимулюють 
настрій і активність дій учнів, забезпечуючи потре-
бу організму в русі за умови дотримання методичних 
прийомів їх організації. Ігри поділялись на: навчальні 
або виховні і спортивні. Навчальні ігри сприяли форму-
ванню гарних звичок. Завдяки варіації ситуацій і рухів 
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розвиваються інтуїція і враження, приносячи з собою 
багато можливостей для формування відчуття оновлен-
ня. Учень збагачує свій інтелект ідеями, відчуттями, 
емоціями, бажаннями, рішучістю, увагою, персональ-
ним контролем, соціальністю – всі вони сприяють фор-
муванню характеру і особистості [2, c. 90 – 94].

Щодо спортивних ігор, то їх ототожнювали з 
«полегшеним спортом», і відповідно, для них характерні 
більша жвавість і дисциплінованість, інтенсивність 
зусиль та завершена організація [2, c. 90 – 94]. 

Автори багатьох публікацій про фізичне виховання 
в означений період бачили у фізичних вправах засіб 
боротьби із шкідливим впливами на школярів умов 
їх навчання. «Найголовнішою задачею гімнастики – є 
протидіяти шкідливим впливам школи. І тому кожний 
учитель мусить се завсігди мати на увазі, без згляду на 
се, чи є до сего ліпші чи гарніші условія школи. Мусить 
она взяти під розвагу шкоди, які школа наносить 
організмови дітей і відповідними вправами винищити 
їх, а побіг сего узгляднити ще такі рухи, котрі взагалі 
розлядають тіло, як і такі що розвивають прикмету 
духа» зазначає Гарабач, автор статті «Дещо про науку 
гімнастику в народній школі» [1, с. 10 – 14].

 Для досліджуваного нами періоду було характерне 
розмаїття думок громадянства щодо доцільності занять 
фізичними вправами чи руханкою. Представники 
однієї точки зору переконані, що руханка, спорт 
перешкоджають виконанню більш важливих справ, а 
метою її є лише турбота про тіло будову і, відповідно, 
духовна сторона людини страждає. Інші дивились на ці 
питання з певною поблажливістю. Мовляв, справа ця не 
дуже важлива, хоча і приємна, навіть тим, що дає волю 
емоціям. Треті ніби згідні з твердженням, що фізичне 
виховання – це важлива річ і її необхідно піднести на 
необхідну висоту [1, с. 41 – 46].

У результаті наукових пошуків встановлено, що 
в даних період фізичне виховання здійснювалося 
завдяки жертовній праці представників національно 
свідомої інтелігенції, зокрема, Івана Боберського, 
Степана Гайдучка, Едварда Жарського, Петра і Тараса 
Франків, Івана Ющишина. Найяскравіше з цієї плеяди 
висвічується постать Боберського. Як зазначав Тарас 
Франко, у складних історико-культурних умовах 
«відродити широкі маси селянства й виховати нове 
сильніше покоління могла тільки руханка» [1, с. 3].

Вищевказані автори вважали, що найвища 
результативність фізичного виховання буде досягнута 
у разі використання всієї системи засобів за умови, що 
основними серед них будуть фізичні або тілесні вправи. 
Вони об’єднувалися у великі групи: руханка (гімнастика), 
рухові забави й ігри, легка атлетика, власне спорт або 
змагання. При цьому під руханкою розуміли спеціально 
підібрані різноманітні фізичні вправи, які різнобічно 
впливають на організм дитини загалом та окремі 
його органи і системи. Уроки руханки були головною 
формою фізичного виховання школярів. При цьому в 
одних школах, семінаріях, гімназіях вони відбувалися 
двічі на тиждень, в інших – один раз. У школах де було 
два вчителі руханки, заняття проводилось окремо з 
хлопцями і дівчатами, для останніх підбиралися вправи 
легші, більше уваги приділялося танцям і хороводам. 

Не було єдиної методики викладання, хоча переважно 
заняття проводилися за методикою сокольської 
гімнастики, де значна увага приділялась положенням 
і рухам, які повинні викликати у виконавців емоційне 
піднесення, почуття радості, естетичної насолоди. У 
цій системі використовувалися вправи з елементами 
фехтування, боксу, боротьби. Ще однією особливістю 
було те, що замість багаторазових повторень вправ 
вводилися комбінації рухів [4, с. 20 – 30]. 

Великої ваги набули в досліджувані нами часи спор-
тивні свята як заходи прояву сили та організованості 
людей, як агітація до вступу молоді в ряди руханкових 
товариств [4, с. 20 – 30].

Становлення фізичного виховання в Польщі від-
бувалось протягом XVI – XX століть. Завдяки таким 
педагогам, лікарям та гігієністам як С. Петришин, Г. 
Пірамовіч, А. Моджевський, Л. Барковський відбува-
лась популяризація фізичної культури в Польщі. Саме 
їх суспільна активність відігравала вирішальну роль у 
створенні польської національної системи фізичного 
виховання підростаючих поколінь [7].

Особливе місце серед вищевказаних діячів фізично-
го виховання посідає Л. Барковський. В 1937 році він 
виступав з ініціативою створення гімнастичної школи 
в Кракові. Був переконаний, що фізичне виховання ві-
діграє дуже важливу роль для молоді. Л. Барковський 
був піонером в своїх діяннях на теренах польських. На-
привеликий жаль школа повинна була завершити свою 
діяльність в 1939 році [7].

Фізичне виховання на землях польських забору ро-
сійського в другій половині 19 століття було занедба-
не, гімнастика була предметом не обов’язковим. Були 
проблеми класів та вчителів. Тільки в 1905 році впро-
ваджено до шкіл обов’язкову гімнастику, заняття з ігор 
і забав на свіжім повітрі. Проте, в реалізації тих планів 
перешкоджали брак фінансування та важкі політичні 
умови [7].

Стан фізичного виховання на землях польських за-
бору пруського був дещо кращий. Тут в школах гімнас-
тика була обов’язкова, про неї дбали. Великого значен-
ня набувала діяльність Сокола. Н. Йордан в 1889 році 
заснував парк, в якому створені умови для фізичних 
вправ. Він був зацікавлений в стані здоров’я польської 
молоді. На його думку, парк в певній мірі доповнює не-
доліки фізичного виховання молоді Польщі [7].

Головною причиною слабкого розвитку фізичного 
виховання в Польщі був брак талановитих педагогів. 
Перша генерація вчителів та інструкторів з фізичного 
виховання була виховання в приватних закладах гімнас-
тичних. Такі заклади функціонували в Кракові і Львові. 
В Львові відомий був заклад Едварда Мадейського, а в 
Кракові заклад імені Альфреда Вейса [7].

Порівнюючи стан фізичного виховання Польщі та 
України кінця XIX – початку ХХ ст., можна говорити 
про те, що на польських землях фізичне виховання було 
більш розвиненим. Це пояснюється тим, що польська 
влада переслідувала діяльність спортивно-гімнастичних 
товариств на України, що негативно впливало на фізичне 
виховання молоді. 

Висновки.
Таким чином, з вищесказаного можна зробити такі 
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висновки:
1. Фізичне виховання в педагогічній думці кінця 

XIX – початку ХХ ст. постає як самодостатній предмет. 
Фізичне виховання розглядається як невід’ємна 
складова гармонійного розвитку особистості.

2. Процес фізичного виховання молоді України кінця 
XIX – початку ХХ ст. відображено у дослідженнях з 
історії української педагогіки і національної школи І. 
Боберського, Е. Жарського, Приступи, Б. Трофим’яка, 
А. Цьося.

3. Стан фізичного виховання Польщі на заході і 
сході країни був різний. На пруських землях він був 
дещо кращий.

4. Польський уряд намагався паралізувати 
український гімнастично-спортивний рух, свідченням 
чого є заборона «Лугів». Було заборонено часописи 
«Готові», «Змаг», «Спорт».

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем фізичного виховання 
України та Польщі. Також дослідити влив європейський 
систем фізичного виховання на Українську фізичну 
культуру.
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Філософсько-педагогічні аспекти фізичного 
виховання в сучасних умовах

Гунько П. М.
Черкаський державний бізнес-коледж

Анотації:
Аналізується сучасний стан фізич-
ного виховання студентської молоді. 
Встановлено, що головними недолі-
ками наявного змісту фізичного ви-
ховання є консерватизм, унітарність 
і відверта деперсоналізація, що ві-
дображаються у недостатньому за-
стосуванні педагогічних принципів 
диференціації, індивідуалізації, де-
мократизації та гуманізації навчаль-
ного процесу. Така ситуація призво-
дить до погіршення рівня фізичної 
підготовленості та функціонального 
стану організму студентської моло-
ді. Ефективне вирішення даної про-
блеми може бути за умови реалізації 
особистісно-орієнтованого підходу у 
фізичному вихованні.

Гунько П. Н. Философско-педагогические 
аспекты физического воспитания в совре-
менных условиях. Анализируется современ-
ное состояние физического воспитания студен-
ческой молодежи. Показано, что основными 
недостатками имеющегося содержания физи-
ческого воспитания является консерватизм, 
унитарность и откровенная деперсонализация, 
что отображается в недостаточном примене-
нии педагогических принципов дифференциа-
ции, индивидуализации, демократизации и гу-
манизации учебного процесса. Сложившаяся 
ситуация привела к ухудшению уровня физи-
ческой подготовленности и функционального 
состояния организма студенческой молодежи. 
Эффективное решение данной проблемы мо-
жет быть при условии реализации личностно-
ориентированного подхода в физическом вос-
питании.

Gunko P. M. Philosophical-pedagog-
ical aspects of physical education 
in modern terms. The modern state 
of physical education of student young 
people is analysed. The basic lacks of 
present maintenance of physical educa-
tion is conservatism, unitarity and frank 
depersonalization. It is represented in 
insufficient application of pedagogical 
principles of differentiation, individual-
ization, democratization and humaniz-
ing of educational process. The folded 
situation resulted in worsening of level 
of physical preparedness and functional 
state of organism of student young peo-
ple. A decision of this problem can be on 
condition of realization personality-ori-
ented approach in physical education.

Ключові слова:
фізичне виховання, студентська 
молодь, проблеми, диференціація, 
індивідуалізація, сучасні умови.

физическое воспитание, студенческая моло-
дежь, проблемы, дифференциация, индивиду-
ализация, современные условия.

physical education, student young 
people, problems, differentiation, 
individualization, modern terms.

Вступ.1

Достатньо давно фізичне виховання стало головною 
потребою людського суспільства. Історичні джерела 
свідчать, що на ранніх етапах розвитку людської 
цивілізації виховання було насамперед фізичним. На 
той час це відповідало соціальному замовленню та 
потребам життя. Із розвитком цивілізації ускладнюва-
лися соціальні взаємини, що привело до удосконалення 
функції фізичного виховання. Поступово розвивався 
процес його залучення до сфери матеріального вироб-
ництва та духовного життя людей. Сьогодні соціальне 
замовлення суспільства зорієнтоване на підготовку все-
бічно та гармонійно розвинутої особистості фахівця, 
який здатний реалізувати себе в умовах жорсткої кон-
куренції [13, с. 168]. Нажаль, ефективність реалізації 
цього замовлення досить низька, адже рівень фізичної 
підготовленості та здоров’я молодого покоління ката-
строфічно погіршується з року в рік. Дані обставини 
унеможливлюють задоволення потреб суспільства у 
підготовці фахівців з високим рівнем адаптації до ви-
мог сучасної життєдіяльності, готовності повноцінно 
виконувати професійні вимоги.

На думку багатьох дослідників [11; 13; 14 та ін.], ви-
рішення цієї проблеми може бути можливим за умови 
вивчення мотивів, потреб, інтересів студентів до занять 
фізичними вправами, виявлення причин, які перешко-
джають займатися фізкультурною діяльністю, система-
тичного пояснення молоді негативних наслідків недо-
статнього рівня рухової активності та цілеспрямованого 
ведення пропаганди здорового способу життя. Очевид-
но, що на перший план виходить адекватність змісту 
фізичного виховання, ефективного співвідношення за-
собів та врахування індивідуальних психофізіологічних 
особливостей кожного студента.

Робота виконана за планом НДР Черкаського дер-
жавного бізнес-коледжу.

© Гунько П. М., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: проаналізувати стан фізичного 

виховання студентської молоді в сучасних умовах.
Методи дослідження: аналіз, синтез та узагальнен-

ня даних наукової літератури з проблем фізичного ви-
ховання.

Результати дослідження.
Усе більше фахівців стверджують, що наявна систе-

ма фізичного виховання не сприяє залученню студент-
ства до занять фізичними вправами. Відступ на прак-
тиці від головної ідеї освіти – формування гармонійно 
розвинутої особистості – призвів до суперечності з її 
потребами. Відомо, що будь-якій людині властиво опи-
ратися примусу. Тому „командно-стройовими” метода-
ми, які домінують на заняттях із фізичного виховання, 
практично не можливо домогтися ефекту в справі фор-
мування внутрішнього переконання потреби у фізич-
ному вдосконаленні. Недооцінка цієї закономірності є 
однією з причин поступового виключення фізичного 
самовдосконалення зі сфери інтересів студентської мо-
лоді, зниження освітнього та виховного значення фізич-
ного виховання [6].

У сучасній системі фізичного виховання форму-
вання потреби студентської молоді у фізкультурно-
спортивних заняттях відбувається за принципом „со-
ціального обов’язку”, а не „природного бажання”. 
Перехід від першого до другого можливий у випадку 
надання студенту права вільного вибору виду рухової 
діяльності та форми проведення занять. Для реалізації 
вказаної можливості, як вважає А. Царик [14, с. 81], не-
обхідна децентралізація навчальних програм із фізич-
ного виховання, плюралізм форм проведення занять. 
Такий досвід є, наприклад, у коледжах та університетах 
країн Європи та США. Навчальна програма з фізичного 
виховання у їхніх навчальних закладах розробляється з 
урахуванням інтересів та бажань студентської молоді. 
Студенту надається право самому обирати вид рухової 
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діяльності та форму проведення занять. Можливість 
вільного вибору є вагомим стимулом, який допомагає 
залучити студентів до фізичної культури та спорту, фор-
мує потреби фізичного вдосконалення.

У сучасній системі фізичного виховання ігнорується 
особистість студента, при цьому зосереджується увага 
на розвитку його фізичних якостей, формуванні рухо-
вих навичок та вмінь. Це призвело до того, що процес 
фізичного виховання у свідомості студентів став меха-
нічною діяльністю, позбавленою творчості, – „що на-
казують, те і робить”. Таким чином, для студентів, котрі 
мають недостатній рівень фізичної підготовленості, по-
дібна форма проведення занять перетворюється у не-
посильну роботу, що породжує комплекс неповноцін-
ності. Формалізм і відсоткоманія створюють ситуацію, 
при якій ані у фізично сильних, ані у слабких студентів 
не формується адекватна самооцінка власних фізичних 
здібностей і можливостей. Як наслідок, перевага тілес-
ного компоненту в змісті фізичного виховання над со-
ціокультурним деформує цінності фізичної культури, 
фізичне виховання втрачає риси гуманістичної спрямо-
ваності педагогічного процесу, його загальнокультур-
ного та морального змісту [10].

Заслуговує на увагу також той факт, що діючі норма-
тивні вимоги з фізичного виховання недостатньо вра-
ховують індивідуальні можливості студента. Згідно з 
базовою навчальною програмою з фізичного виховання 
для вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів 
акредитації, для проведення занять студенти розподіля-
ються на навчальні відділення: основне, спеціальне та 
спортивне. Розподіл проводиться з урахуванням стану 
здоров’я, фізичного розвитку, фізичної і спортивної під-
готовленості. Однак частина досліджень [3; 5] указують 
на те, що навіть ці групи не однорідні. Тому потрібний 
більш диференційований, індивідуальний підхід до 
кожної молодої особи. На думку Б. Леко [9], недостат-
нє дотримання саме цих принципів освітнього процесу 
призводить до погіршення ефективності процесу фізич-
ного виховання.

Відомо, що для мінімального забезпечення рухової 
активності достатньо проводити заняття фізичними 
вправами три рази на тиждень. На практиці ж у ВНЗ 
заняття з предмета „Фізичне виховання” проводяться, 
у кращому випадку, два рази на тиждень, що призво-
дить до недостатньої рухової активності. Це провокує 
зниження рівня фізичного розвитку, фізичної підготов-
леності та здоров’я студентської молоді.

Як зазначає автор [8], досить часто проведення за-
нять зводиться до складання певних нормативів, при-
чому це робиться примусово. Такий стан речей сприяє 
негативному ставленню студентів до державних тестів і 
нормативів оцінки фізичної підготовленості населення 
України та предмета „Фізичне виховання” в цілому. Не 
можна не погодитися з Т. Круцевич [7], яка вважає, що 
доцільно оцінювати не стільки результати тестів, скіль-
ки динаміку змін у цих результатах для кожного студен-
та. До нормативів необхідно підходити диференційова-
но, індивідуально, з орієнтацією на кожного студента 
зокрема. Важливо, щоб у молоді не було страху перед 
оцінкою, бо яке ж може бути заняття фізичними впра-
вами, якщо в його основі – переляк та бажання якомога 
швидше відбути нецікаву „пару”.

Очевидно, що для вирішення вищезгаданих проблем 
фізичного виховання необхідно: подолати педагогічний 
авторитаризм у системі фізичного виховання; усунути 
зростаюче відчуження фізичного виховання від громад-
ського життя, розвитку особистості та культури, збуду-
вати нові відносини між педагогом і студентом на основі 
співдружності та довіри; звільнити систему фізичного 
виховання від тотальної уніфікації та стандартизації, 
використовувати варіативність навчального процесу, 
творчість та ініціативу викладача і студента. На думку 
фахівців [10], ефективність процесу фізичного вихован-
ня значно зросте у разі більш широкого застосування 
таких основних концептуальних положень і принципів 
педагогічної системи, як: гуманізація, інтелектуалізація 
та оптимізація.

Не можна не погодитися з А. Драчуком [4] та С. Си-
човим [12], які вважають, що основною спрямованістю 
подальшого вдосконалення програми фізичного вихо-
вання студентів повинна стати інтенсифікація навчаль-
ного процесу шляхом проведення занять зі спортивною 
спрямованістю.

Впровадження вищезгаданих концептуальних по-
ложень і принципів педагогічної системи, як зазначає 
академік В. Андрущенко [2], можливе за умови рефор-
мування системи вищої освіти відповідно до вимог 
Болонського процесу. На думку І. Беха [1], реаліза-
ція Болонського процесу в Україні в ідеалі покликана 
сприяти переходу від колективного до особистісно-
орієнтованого процесу, який базується на гуманістич-
них напрямах філософії, психології та педагогіки і пе-
редбачає сприйняття кожного студента, як унікальної 
особистості.

Висновки.
Отже, традиційна система фізичного виховання має 

ряд суттєвих недоліків, які знижують її ефективність. 
Як виявилося, головними недоліками наявної систе-
ми фізичного виховання є недостатнє впровадження в 
навчальний процес таких педагогічних принципів, як: 
диференціація, індивідуалізація, демократизація та гу-
манізація навчального процесу. Сучасна педагогічна 
думка й українська філософія освіти повинна вироби-
ти нову модель фізичного виховання, в якій бажання 
об’єкта навчального процесу задовольнятимуться ви-
могами викладача та нормативами дисципліни, а не на-
впаки.

Перспективами для подальших досліджень може 
бути визначення технологій удосконалення сис-
теми фізичного виховання студентів з різних ви-
дів фізкультурно-оздоровчої діяльності на підґрунті 
особистісно-орієнтованого підходу.
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О применении здоровьесберегающих технологий 
в обучении и воспитании леворуких учащихся
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Аннотации:
Отбор здоровьесберегающих техно-
логий и их применение в обучении 
леворуких школьников требует учета 
особенностей вегетативной регуля-
ции в соответствующих возрастных 
группах. В статье приведены резуль-
таты экспериментального иссле-
дования показателей вегетативной 
регуляции леворуких школьников и 
студентов от 6 до 25 лет. Выявлено, 
что вегетативный баланс у здоровых 
леворуких учащихся характеризует-
ся достоверно большим влиянием 
симпатического компонента по срав-
нению с праворукими сверстниками. 
С возрастом разница в показателях 
ВИК между леворукими и праворуки-
ми уменьшается. 

Єфімова В.М., Бабкіна К.В. До викорис-
тання здоров’язбережувальних техно-
логій у навчанні і вихованні ліворуких 
учнів. Відбір здоров’язбережувальних 
технологій і їх застосування в навчанні 
ліворуких школярів вимагає урахування 
особливостей вегетативної регуляції у 
відповідних вікових групах. У статті при-
ведені результати експериментального 
дослідження показників вегетативної ре-
гуляції ліворуких школярів і студентів від 
6 до 25 років. Виявлено, що вегетативний 
баланс у здорових ліворуких учнів харак-
теризується достовірно великим впливом 
симпатичного компоненту в порівнянні з 
праворукими однолітками. З віком різни-
ця в показниках ВІК між ліворукими і пра-
ворукими зменшується. 

Yefimova V.M., Babkina K.V. To the ques-
tion of application of health protecting 
technologies in teaching and education 
of left-handed pupils. The choice and ap-
plication of health protecting technologies in 
the education of left-handed schoolchildren 
should be made with the consideration of 
vegetative regulation peculiarities in the cor-
responding age groups. The article describes 
the results of the research in vegetative regula-
tion indexes of left-handed schoolchildren and 
students in the age group from 6 to 25. It has 
been found out that the vegetative balance of 
healthy left-handed students is characterized 
by a considerable influence of sympathetic 
component in comparison to right-handed 
students of the same age. With age the differ-
ence in the VIK indexes diminishes. 

Ключевые слова:
здоровьесберегающие технологии, 
леворукие учащиеся, вегетативная 
регуляция, дифференциация уча-
щихся, ВИК.

здоров’язбережувальні технології, ліво-
рукі учні, вегетативна регуляція, дифе-
ренціація учнів, ВІК.

health protecting technologies, left-handed 
students, vegetative regulation, students’ 
differentiation, VIK. 

Введение. 1

В последние годы здоровьесберегающие техноло-
гии в системе образования рассматриваются как гаран-
тированный способ сохранения и укрепления здоровья 
учащихся (В.И.Ковалько, А.М.Митяева, Н.К.Смирнов, 
Л.Ф.Тихомирова и др.). При этом далеко не всегда учи-
тываются особенности целевых групп, на которые на-
правлены данные технологии, прежде всего в контексте 
их дифференциации по психофизиологическим осо-
бенностям обучаемых. Особый интерес в данном плане 
представляют леворукие учащиеся, поскольку для них 
характерен специфический комплекс трудностей обу-
чения в сочетании с высоким креативным потенциалом 
таких детей [4, 16, 17]. На фоне значительного увели-
чения количества леворуких учащихся в европейской 
популяции [21] и выявления учащихся со скрытыми 
формами функциональной асимметрии [2, 9] становит-
ся актуальным сравнительно-возрастной анализ пара-
метров вегетативной регуляции леворуких и правору-
ких учащихся от 6 до 25 лет как основы применения 
и мониторинга эффективности здоровьесберегающих 
технологий. 

В настоящее время левшество изучается как про-
явление функциональной асимметрии мозга, опреде-
ляющее специфику обучения и воспитания леворуких 
детей (М.М.Безруких, Н.Н.Брагина, В.А.Геодакян, 
Т.А.Доброхотова, Н.В.Дубровинская, И.Е.Ефимова, 
В.А.Москвин, Г.Д.Хомская, А.В.Хрянин, А.П.Чуприков 
и др.). Были обнаружены повышенная уязвимость цен-
тральной нервной системы леворуких [19], сниженные 
адаптационные возможности, высокий риск развития 
социальной дезадаптации и меньшая стрессоустойчи-
вость, эмоциональная нестабильность [15, 17]. Уста-
новлено проявление биоэлектрической активности 
мозга левшей в генерализованном избыточном взаимо-
действии нервных центров в процессе когнитивной де-
© Ефимова В.М., Бабкина Е.В., 2010

ятельности, что отражает несформированность систем 
регуляции корковой активации со стороны диэнцефаль-
ных структур [2, 11]. Педагогическое сопровождение 
леворукого учащегося предложено связывать с разра-
боткой соответствующих средств обучения [2, 5], фор-
мированием готовности педагога к работе с леворукими 
детьми, преимущественно в начальной школе [5, 8]. 

Однако практически не изучены особенности ста-
новления вегетативной регуляции у леворуких и право-
руких людей, что затрудняет целенаправленное исполь-
зование здоровьесберегающих технологий в системе 
образования и физической реабилитации.

Работа выполнена по плану НИР ТНУ имени 
В.И.Вернадского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель: выявить возрастные особенности вегетатив-

ной регуляции леворуких школьников и студентов 6-25 
лет как основу для отбора адекватных здоровьесбере-
гающих технологий. 

Материалы и методы. Обследовано 252 учащихся в 
возрасте от 6 до 25 лет, среди них - 110 детей 6-9 лет, 60 
учеников 10-13 лет, 44 подростка 14-17 лет – учащихся 
общеобразовательных школ г. Симферополя и г. Саки 
– и 38 студентов 18-25 лет. Ведущую руку определяли 
методом деятельностного тестирования [17], по итогам 
которого сформировали равные по количеству участни-
ков группы леворуких (включая случаи скрытого лев-
шества) и праворуких учащихся.

Состояние вегетативной регуляции оценивали по 
величине индекса Кердо [22]. Статистическую обработ-
ку проводили с использованием программного модуля 
«Statistica 5,0».

Результаты исследования.
Здоровьесберегающие технологии обучения на-

целены на решение проблемы сохранения здоровья 
учеников педагогическими средствами [10]. Одним 
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из механизмов реализации принципов здоровьесбе-
регающей педагогики является дифференцирование 
учеников по определенным критериям и организация 
обучения с соответствие с особенностями выделенных 
групп. По мнению В.И.Загвязинского, понятие «диф-
ференциация» (от лат. differentia — различие, разница) 
рассматривается как учет индивидуальных особенно-
стей группы учащихся на основе их совпадающих или 
близких особенностей, что позволяет ориентировать 
на эту группу содержание и способы учебной работы 
[12, с. 80]. Традиционно дифференцированный подход 
к обучению учитывает дифференциацию по способно-
стям, интересам и т. п., т. е. реализуется в координатах 
социально-психологической дифференциации. По на-
шему мнению, целенаправленное использование здо-
ровьесберегающих технологий в системе образования 
и физической реабилитации должно быть основано на 
дифференциации согласно психофизиологическим осо-
бенностям учеников.

Вегетативная нервная система играет существенную 
роль в процессах адаптации организма, вследствие чего 
ее функциональное состояние весьма изменчиво. Веге-
тативный тонус отражает ту деятельность организ-
ма, посредством которой регулируется деятельность 
всех органов в целях поддержания жизни и уравнове-
шения внешних воздействий [22]. По мнению И.Кердо, 
вегетативный тонус … «следует рассматривать как ха-
рактерный вид деятельности, затрагивающей организм 
целиком, и которая с использованием всех механизмов, 
регулирующих жизненные процессы (нервных и гумо-
ральных) дает возможность организму решать задачи 
актуальной адаптации» [22, с.260]. Вегетативный тонус 
отражает фоновую активность структур, осуществляю-
щих регуляцию функций организма в ходе приспосо-
бительной деятельности, и может рассматриваться в 
качестве одной из конституциональных характеристик, 
формирующих тип реагирования организма на воздей-
ствие внешних факторов [13]. Величины показателя 
ВИК в данном исследовании рассматривались как мар-
керы напряженности регуляторных систем организма 
учащихся разных возрастных групп.

Показатели индекса Кердо леворуких и праворуких 

детей достоверно отличаются у школьников от 6 до 17 
лет (рис. 1). Известно, что вегетативный баланс млад-
ших школьников характеризуется симпатикотонией [1]. 
Однако у леворуких учеников 6-9 лет преобладание 
адренэргического отдела регуляции более выражено 
(33,2±1,3) по сравнению с их праворукими сверстни-
ками (19,1±1,9), что свидетельствует о высоком уров-
не напряжения данного звена регуляции сердечно-
сосудистой системы леворуких младших школьников.

Возрастное снижение показателей ВИК у младших 
(10-13 лет) и старших (14-17 лет) подростков сохраняет 
отличия в показателях леворуких школьников (рис. 1). 
Так, в среднем школьном возрасте разница показателя 
ВИК между левшами и правшами несколько увеличи-
вается (27,2±2,4 и 10,5±2,4 соответственно). При этом 
у праворуких наблюдается стабилизация вегетативного 
баланса, характерная для этого возраста при адекват-
ном течении адаптационных процессов [1]. У левору-
ких учащихся в 10-13 лет преобладает симпатоадрена-
ловое влияние. По исследованиям Э.Гринене с соавт. 
[7] проявление повышенного симпатоадреналового 
фона может быть характерно до шести недель от начала 
учебного года. Затягивание периода симпатоадренало-
вого влияния наблюдается при дезадаптации, когда вы-
сокий уровень функционирования сердечно-сосудистой 
системы может привести к перенапряжению и истоще-
нию регуляторных механизмов [1]. Так как наши иссле-
дования проходили после данного шестинедельного пе-
риода, полученные параметры вегетативной регуляции 
леворуких школьников могут свидетельствовать о не-
благоприятном протекании адаптационных процессов в 
сердечно-сосудистой системе.

Для праворуких старших школьников отмечено сни-
жение симпатической активности (-4,6±4,4), соответ-
ствующее возрастной норме [1, 22]. Относительная ста-
билизация вегетативной регуляции (верхние границы 
диапазона эйтонии) у леворуких выявлена в старшем 
школьном возрасте (12,7±3) (рис. 1). 

У обследованных леворуких учеников 6-17 лет вы-
ражено напряжение регуляторных механизмов по срав-
нению с праворукими сверстниками, которое может 
быть связано с недостаточностью гомеостазрегулирую-

Рис. 1. Показатели ВИК леворуких и праворуких учащихся 6-25 лет
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щих систем в условиях нервно-эмоциональной актива-
ции при когнитивной деятельности. Возможно, к изме-
нениям вегетативного баланса приводит свойственная 
леворуким эмоциональная лабильность [18].

Различия показателей ВИК студентов 18-25 лет 
статистически не достоверны (9,1±2,4 и –3,6±4,5 со-
ответственно) и соответствуют параметрам диапазона 
нормы в этом возрасте [1]. Однако среднее значение по-
казателя ВИК леворуких студентов частично находится 
в области эрготропного влияния. Стабилизация показа-
телей вегетативной регуляции обследованных 18-25 лет 
может быть объяснена завершением созревания регуля-
торных структур организма человека.

Таким образом, на основании анализа полученных 
показателей вегетативного индекса Кердо можно пред-
положить, что для леворуких учащихся всех обследо-
ванных возрастных групп характерно снижение адап-
тационных ресурсов сердечно-сосудистой системы, 
а выявленная гиперактивация вегето-энергетических 
ресурсов леворуких может способствовать перенапря-
жению и истощению регуляторных механизмов. В про-
цессе роста и развития организма совершенствуется 
приспособительный регулирующий характер воздей-
ствия вегетативной нервной системы на деятельность 
внутренних органов, становятся все более совершен-
ными сложные нейрогуморальные механизмы регуля-
ции, формируются оптимальные соотношения между 
нервными и гуморальными каналами, между адренер-
гическими и холинергическими механизмами [1, 14]. 
Полученные данные свидетельствуют о некотором от-
ставании показателей данного процесса у леворуких 
участников эксперимента от показателей их правору-
ких сверстников. 

Сложная умственная деятельность требует значи-
тельного интеллектуального и эмоционального напря-
жения, что вызывает активацию, а иногда перенапря-
жение вегетативного обеспечения [3, 6, 18]. В связи 
с тем, что для леворуких учащихся характерна недо-
статочность регуляторных механизмов центральной 
нервной системы, вероятность возникновения сбоев в 
вегетативной регуляции у леворуких в условиях актив-
ной когнитивной деятельности может быть выше, чем у 
праворуких сверстников. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что при 
отборе и проектировании новых методик и технологий 
необходимо учитывать особенности вегетативной ре-
гуляции леворуких учащихся. В целом, для леворуких 
детей не рекомендуются задания в условиях дефицита 
времени, устные ответы в эмоционально напряженной 
атмосфере, ситуации, которые провоцируют усиление 
ощущения тревоги, вины, напряжения и т. п. Двигатель-
ная активность леворукого ребенка должна отвечать 
возрастным нормам, быть разнообразной, способство-
вать гармонизации вегетативной регуляции. Необходи-
мо целенаправленное применение средств физической 
культуры и методов физической реабилитации для раз-
вития адаптационных ресурсов леворуких учащихся. В 
связи с увеличением удельного веса леворуких учащих-
ся актуализируется необходимость психофизиологи-
ческой дифференциации учащихся и изучение данных 
вопросов в системе профессиональной подготовки и 
переподготовки учителей. 

Выводы:
1. Вегетативный баланс у здоровых леворуких уча-

щихся характеризуется достоверно большим влиянием 
симпатического компонента по сравнению с правору-
кими сверстниками во всех возрастных группах от 6 до 
25 лет. С возрастом разница в показателях ВИК между 
леворукими и праворукими уменьшается, что может 
быть связано с созреванием корково-стволовых связей 
головного мозга.

2. Сравнительно-возрастной анализ показателей 
ВИК в зависимости от ведущей руки может свидетель-
ствовать о задержке развития корково-подкоркового вза-
имодействия, отвечающего за вегетативный гомеостаз, 
у левшей по сравнению с правшами. Достоверное сни-
жение симпатического влияния у правшей происходит 
в среднем школьном возрасте (10-13 лет), а у левшей в 
старшем (14-17 лет). Выявленная закономерность для 
леворуких может быть обусловлена отставанием созре-
вания у них корково-подкорковых механизмов вегета-
тивной регуляции, в том числе и диэнцефальных струк-
тур, что характерно в случаях леворукости.

3. Особенности созревания регуляторных систем 
леворуких учеников, обуславливающие напряжение 
вегето-энергетических ресурсов при учебной деятель-
ности, повышают риск развития дезадаптации по срав-
нению с праворукими. В связи с этим для профилактики 
вегетативной гипермобилизации растущего организма 
необходимы соответствующие здоровьесберегающие 
технологии обучения леворуких школьников. Отбор 
здоровьесберегающих технологий и их применение 
в обучении леворуких школьников требует учета осо-
бенностей вегетативной регуляции в соответствующих 
возрастных группах. 

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении предполагают отбор и оценку эффектив-
ности здоровьесберегающих технологий для оптимиза-
ции функционального состояния леворуких учащихся в 
процессе обучения, разработку здоровьесберегающего 
контекста профессиональной подготовки учителей для 
работы с леворукими учащимися.
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Призначення лабораторної роботи як форми науково – дослідної 
роботи студентів вищих навчальних закладів 

Єфремов С.В.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
Розкрита сутність лабораторних 
робіт студентів вищих учбових 
закладів. Проведено всебічний 
аналіз історико – педагогічних 
джерел. Лабораторна робота 
створює умови для використання 
теоретичних знань на практиці. У 
новій лабораторній роботі пере-
віряються засвоєні уміння, нави-
чки і знання. Лабораторна робота 
впливає на емоційно – ціннісне 
ставлення до оточуючого серед-
овища. Робота сприяє формуван-
ню ставлення студента до світу, 
діяльності, наукових знань, мо-
ральних норм та ідеалів.

Ефремов С.В. Назначение лабораторной 
работы как формы научно - исследова-
тельской работы студентов высших 
учебных заведений. Раскрыта сущность 
лабораторных работ студентов высших 
учебных заведений. Проведен всесторон-
ний анализ историко-педагогических ис-
точников. Лабораторная работа создает 
условия для использования теоретических 
знаний на практике. В новой лабораторной 
работе проверяются усвоенные умения, на-
выки и знания. Лабораторная работа влияет 
на эмоционально-ценностное отношение к 
окружающей среде. Работа оказывает со-
действие формированию отношения сту-
дента к миру, деятельности, научных зна-
ний, моральных норм и идеалов.

Efremov S.V. Setting of laboratory 
work as forms scientifically - research 
work of students of higher educational 
establishments. Essence of laboratory works 
of students of higher educational establishments 
is exposed. The comprehensive analysis of 
historical pedagogical sources is conducted. 
Laboratory work creates terms for the use 
of theoretical knowledges in practice. The 
mastered abilities, skills and knowledges, are 
checked up in new laboratory work. Laboratory 
work influences on the emotional valued 
attitude toward an environment. Work renders 
assistance to forming of relation of student to 
the world, activity, scientific knowledges, moral 
norms and ideals.

Ключові слова:
лабораторний практикум, умо-
ви, методика, навчання, техніка 
безпеки.

лабораторный практикум, условия, мето-
дика, обучение, техника безопасности.

lab practicum, conditions, methodics, education, 
technic safety.

Вступ.1

Організаційна форма навчання – поняття, яке на-
лежить до таких, що менш за все піддається визначен-
ню. Навіть останні навчальні посібники, що підводять 
своєрідний підсумок накопичених знань, не вміщують 
чітких значень. Їх можна визначити як спільну діяль-
ність вчителя та того хто навчається у процесі навчан-
ня, що здійснюється в певному порядку і установлено-
му режиму.

Увага до організаційних форм навчання і до ви-
значення поняття необхідна, бо поза будь – якої орга-
нізаційної форми навчання не буває. Завжди навчання 
передбачає необхідність і неминучість прямого або 
непрямого спілкування, в якому втілюється процес на-
вчання – взаємодія вчителя й учнів. Будь – яке навчання 
передбачає часову і просторову характеристику, тобто 
суттєвими ознаками поняття „організаційна форма” є: 
характер спілкування: розподіл навчально – організа-
ційних функцій: добір і послідовність ланок навчальної 
роботи: режим – часовий і просторовий. 

 Кожна лабораторна робота містить проблему яку 
треба вирішувати самостійно або за допомоги вчителя. 
На думку відомого радянського філософа Є. В. Жари-
кова проблема – різновид питання, відповідь на яке не 
має в набутому досвідові суб’єкта і тому вона потребує 
відповідних практичних та теоретичних самостійних 
дій, які відрізняються від простого інформаційного по-
шуку. Визначення проблеми вказує на те, що суб’єкт 
має певний запас знань, які необхідні для набуття но-
вих, поглиблення в сутність процесу або явища. В той 
час воно свідчить про недостатність досягнутого рівня 
знань. Тому проблема визначається як знання(теорія) 
про незнання(практика), хоча не будь – яке знання про 
незнання є проблемою. 

 Кожна проблема у навчальному процесі викликає 
проблемну ситуацію яка виникає в результаті організації 
вчителем взаємодії студента з пізнавальним об’єктом, 
завдяки якому виявляється пізнавальне протиріччя. Для 
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вирішення проблемного протиріччя використовують 
метод проблемного навчання: пошуковий метод – коли 
вчитель формує лабораторну роботу а студенти повніс-
тю самостійно її вирішують. 

 Аналіз історико – педагогічної літератури перекон-
ливо доводить, що вже на початку 60 – тих років ХХ 
століття почали з’являтися узагальнюючі публікації, що 
певним чином розкривали аспекти проблеми науково – 
дослідної роботи, а саме були зосереджені навколо пи-
тань: організація науково – дослідних робіт, здійснення 
кадрової роботи в наукових колективах (Г. М. Доброва): 
фінансове забезпечення науки та науково – дослідної 
роботи (А. Н. Авдулова, С. Г. Бублик, А. М. Кулькина, 
В. Г. Теренова ): висвітлено динаміку кадрового потен-
ціалу, форми і методи підготовки кадрів для науки, фі-
лософський аспект використання науки як форми куль-
турної творчості (А. А. Герасименко): умови успішної 
організації науково – дослідної роботи студентів (Г. Я. 
Дресвяної, Є. С. Спіцина): питання історії створення ін-
ститутів та університетів, їхньої структури, підготовки 
наукових та педагогічних кадрів, видавничої діяльності, 
зв’язку освіти із промисловістю, напрямів теоретичних 
й експериментальних досліджень, їх результативності 
(К. Т. Галкін, В. М. Клименюка, Б. Д. Леніна, В. І. Оно-
приєнка, А. В. Топчиева, В. Є. Чуткерашвили): інтегру-
вання науки та навчально – виховного процесу в освіт-
ніх закладах розкрито у наукових працях (І. О. Іваненка, 
І. В. Каташинської, Л. С. Коржової, Т. Г. Сидорчук).

 Варто зазначити, що проблема науково – дослідної 
роботи студентів є: органічно складовою комплексної 
програми науково – дослідної роботи кафедр загальної 
педагогіки “Підвищення ефективності навчально – ви-
ховного процесу в середніх загально – освітніх і вищих 
навчальних закладів” (РК № 1200199004104) та кафедр 
історії педагогіки та порівняльної педагогіки „Підготов-
ка викладацьких кадрів для середньої та вищої школи у 
науково – педагогічній спадщині вітчизняних і світових 
педагогів, діячів освіти і культури ХІХ – ХХ століття” 
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(РК № 1200199004104) Харківського національного пе-
дагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – розкрити призначення лабораторних 

робіт для студентів у вищому навчальному закладі.
Результати досліджень. 
Науковими дослідженнями з педагогіки та психології 

вищої школи доведено, що лабораторна робота це 
планомірний вид навчальної діяльності студентів, який 
виконується згідно з методичними рекомендаціями 
викладача, але без його безпосередньої участі. Тобто, 
для успішної організації самостійної роботи необхідно 
планування і контроль з боку викладача, а також чітке 
визначення об’єму лабораторної роботи у навчальних 
планів спеціальностей профілюючих кафедр, 
навчальної частиною, методичними службами вищого 
навчального закладу. Саме методичним рівнем та 
обсягом лабораторна робота вищої школи відрізняється 
від середньої спеціальної школи. 

 Кожна лабораторна робота ставить за мету: 1) 
здатність зародження у студентів пізнавального інтересу: 
2) розвиток у студентів уміння бачити проблему 
та вирішувати проблему та розвиток мислення: 3) 
формування самостійності студентів та творчій підхід 
к вирішенню проблеми: 4) навчання студентів на основі 
отриманих даних формувати нові знання: 5) направляти 
студентів на самостійне дослідницьке рішення яке 
виникає перед ними. [1].

 Відомий фахівець вирішення педагогічних проблем 
у вищий та середньої школи Лозова В. І виділяє 
лабораторний метод на проведення експериментів, який 
використовується переважно для розв’язання наступних 
завдань: 1) повторення студентами самостійного досвіду, 
що був проведений вчителем, але за нових умов або з 
кількісними даними: 2) підтвердження того чи іншого: 
3) самостійного розв’язання питань на основі набутих 
знань. [2, с. 324]. 

 Серед основних завдань об’єму лабораторних робіт 
студентів у вищих навчальних закладах з боку викладачів 
які сприяють діяльності студентів з метою поглиблення 
теоретичних знань та розвитку професійних навичок є:

1) аналіз учбового матеріалу та тематики 
лабораторних робіт; 

2) погодження змісту учбової дисципліни з минули-
ми та послідовними курсами; 

3) погодження змісту дисципліни з вимогою тематик 
вищого учбового закладу; 

4) аналіз типових помилок студентів. 
При виконанні аналізу змісту учбового матеріалу 

необхідно виокремити коло питань які мають відно-
шення до практичного дослідження, послідовність їх 
вирішення в лабораторії та відведення на них окремо-
го часу. За допомоги спеціального складеного науков-
цями коло питань погоджувалося, уточнювало зміст 
занять та календарні терміни їх проведення. Це вияв-
ляло вимоги з боку учбових дисциплін, які мають від-
ношення до даного курсу та рівню освоєння учбового 
матеріалу. Аналіз даних повинен посилити підготовку 
студентів по ряду розділів, використанням довідкової 
літератури. [1].

 На думку Кальнея В. А. який висуває термін ла-
бораторні дослідження які забезпечують самостійно 

досліджувати предмети (уяви, процеси), сприяють по-
кращенню підготовки студентів, розвитку їх творчих 
здібностей, розвиває інтерес до дослідницької діяль-
ності. Види та зміст лабораторних досліджень залежить 
від змісту учбової теми, обраних методів навчання, ква-
ліфікації учителя. Лабораторні дослідження вимагають 
особливу структуру проведення: 1) вступна частина де 
учитель повідомляє та повторює зі студентами теоре-
тичні питання, які лежать в основі уявлень, технологіч-
них процесів, належних для розглядання в дослідженні: 
2) інструктаж до проведення дослідження у постановці 
мети, коротке пояснення питання, послідовність при-
йомів його виконання: 3) самостійна робота в відпові-
дальності з наміченим планом та використання само-
контролю. Вчитель перевіряє правильність виконання 
трудових дій, зауважує, що і як треба спостерігати, про-
водити поточний інструктаж: 4) аналіз і обробка резуль-
татів дослідження, підсумування світової роботи [3, с. 
118 - 120]. 

 На відміну від Кальнея В. А. Пушкар А. І. привер-
тає нашу увагу терміном виду лабораторної роботи як 
лабораторний практикум який використовується при 
вивченні інформативних дисциплін у вищих учбових 
закладах традиційними методами, а також при створен-
ні дистанційних курсів навчання. Роботи практикуму 
презентовані у єдиному форматі, який містить стислу 
цільову установу, довідкову інформацію у вигляді реко-
мендацій по виконанню роботи, план виконання роботи 
у вигляді списку питань та перелік питань для само-
стійного контролю. В описанні робіт наведені прикла-
ди вирішення. Кожна із робіт розрахована на виконання 
впродовж двох академічних годин у комп’ютерному 
класі. Методика проведення робіт має на меті етап під-
готовки минулих занять у ході яких необхідно ознайо-
митися з рекомендаціями та скласти план дій по реа-
лізації виконання кожного пункту вирішення завдань, 
виконуючі необхідні команди та дані (фрагменти про-
грами, алгоритми, таблиці). У ході виконання роботи 
рекомендується скласти звіт у письмовому або елек-
тронному вигляді, розкриваючи у ньому: тему та мету 
роботи: відповіді на контрольні роботи: стислий опис 
виконання дій та ілюстрацій результатів: звіти про ви-
конану роботу. [4, с. 4]. 

 Як відмічає Вітвицька С. С. практична наукова – 
дослідна робота студентів у лабораторному практику-
мі реалізувала завдання: 1) дати кожному студентові 
провести самостійне дослідження, що дозволяло най-
повніше розкрити дослідницькі здібності, сформувати 
смак до наукової творчості: 2) навчити складати план 
проведення дослідження: 3) дати уявлення про страте-
гію проведення експерименту, математичне його плану-
вання, теорію хиби і статистичну обробку отриманих 
результатів: 4) навчити оформлювати наукову роботу, 
працювати з апаратурою відповідно до обраного про-
філю. [5].

 Жодна лабораторна робота вимагає умови прове-
дення: 1) завдання не повинно регламентувати кожен 
крок студента у ньому слід передбачити планування 
самим студентом: 2) виникнення у людини проблеми 
та бажання її вирішити. На лабораторному занятті ця 
вимога повинна бути враховуватися. Викладач, стиска-
ється зі змістовним, методичним та особистим аспек-
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том проблемності. Зміст учбового матеріалу вимагає 
розглядання не тільки з точки зору його важливості, 
труднощі засвоєння студентами, але з точки зору його 
проблемності, наявності теоретичних та практичних 
протиріч, вирішуємих та не вирішуємих проблем, мож-
ливості постановки учбових проблем. [6, с. 22 - 26]. 

 Немаловажну проблему для усіх проведених лабо-
раторних робіт є методика, яка повинна виконувати на-
ступні завдання: 1) основна увага приділяється систем-
ному характеру процесу експерименту: 2) лабораторні 
завдання зробити посиленими для студентів та будува-
ти їх по принципу поступового ускладнення: 3) акти-
візувати пізнавальну, мислену діяльність студентів як 
необхідну умову актуалізації вже отриманих та набутих 
знань: 4) активізувати самостійну роботу студентів та 
розвити їх ініціативу: 5) привчити студентів професій-
ні навички: 6) індивідуалізувати завдання: 7) вводити 
в роботу студентів елементи творчості та дослідниць-
кої діяльності. Крім того, підготовка умов для творчо-
го рішення учбової проблеми потребує обліку знань та 
рівня сформованості професійних навичок студентів, 
виконання лабораторної роботи повинна передувати 
підготовча робота на матеріалі лекції або практичного 
матеріалу та відкриття нового практичного знання від-
бувається на лабораторному занятті, студентам заздале-
гідь подається завдання на повторення визначних розді-
лів, якщо студенти узнали новий матеріал на лекції. К 
моменту лабораторного заняття вони повинні вже добре 
зрозуміти його. [1].

 У комп’ютерному навчанні використовуються на-
вчальні програми які мають відношення до лабора-
торних робіт (тренувальні, контролюючі). Значення 
комп’ютерного навчання в тому, що воно ( вносить зна-
чні зміни в пізнавальну діяльність студента, який звіль-
нюється від шаблонної, рутинної розумової діяльності, 
переключаючи її на машину: сприяє створенню спри-
ятливого для навчання психологічного клімату, бо сту-
дент позбавляється остраху допустити помилку, усві-
домлюючи, що електронно – обчислювальна машина її 
виправить і це не викличе негативної реакції вчителя. 
Студент одержує можливість побачити результати своїх 
дій, що спонукає до рефлексії: дає можливість залучен-
ня студента до дослідницької роботи, розвити творче 
ставлення до пізнання природи, суспільства, світу: за-
безпечує індивідуалізацію навчання, дає можливість ке-
рувати самостійною пізнавальною діяльністю: розвиває 
навички алгоритмізації вирішення навчальних завдань, 
формуючи на цій основі логічне мислення). [2, с. 285].

 Перед початком лабораторної роботи треба викорис-
товувати правила техніки безпеки. Виконуючі лабора-
торну роботу необхідно суворо дотримуватися наступні 
правила техніки безпеки (пристаючи до роботи, слід 
ознайомитися з джерелами електроживлення, засобами 
їх вмикання та вимикання: перед початком роботи усі 
реостати у мережі електроживлення вмикнути потенці-
ометри вимкнути: після закінчення з’єднання схеми по-
кликати викладача для її перевірки та отримати дозвіл 
на вмикання джерел електроживлення: забороняється 
торкатися руками до затискача, які знаходяться під на-
пругою; наявність напруги на затискачах під напругою 
або елементів схеми, слід перевіряти тільки вимірним 
приладом: усі зміни у схемі або усунення недоліків 

можна використовувати тільки після повного відклю-
чення джерел електроживлення: після закінчення вимі-
рювання отриманні результати слід показати викладачу 
та отримуючи дозвіл приступати до розбору досліджу-
ваної теми схеми, забороняється розбирати схему якщо 
вона не вимкнена від джерел електроживлення: розі-
бравши схему з’єднанні дроти акуратно скласти, при-
лади установити на визначенні місця). [7].

 Для успішного здійснення лабораторної роботи ви-
магають підготовленість вчителя, яка вимагає глибоко-
го знання свого предмета, нових наукових концепцій, 
підходів, високого рівня освіченості, а також володін-
ня методикою, що передбачає перш за все уміння діа-
логічного доброзичливого спілкування з студентами, 
забезпечення посильності роботи студентів з тими чи 
іншими лабораторними завданнями: підготовленість 
студентів – забезпечення достатньої мотивації, яка 
здатна викликати інтерес до здійснення лабораторної 
роботи, ступенями володіння прийомами розумової ді-
яльності, знаннями фактичного програмного матеріалу: 
науково – методична забезпеченість процесу навчання 
для створення лабораторної роботи (значення лабора-
торної роботи в тому, що вона допомагає підвищенню 
у студентів пізнавального інтересу до навчання, вчить 
їх використовувати теоретичні знання на практиці у во-
лодінні уміннями та навичками впродовж лабораторної 
роботи): урахування особливостей конкретної дисци-
пліни, теми лабораторної роботи , яку вивчають, а та-
кож часу, відведеного на лабораторну роботу (витрата 
значного часу). [2].

 Лабораторна робота висуває до себе пояснювання. 
Цей вид навчання забезпечує засвоєння студентами сис-
теми наукових знань, оволодіння міцними вміннями і 
навичками. При цьому студентам не просто повідомля-
ють готові знання для лабораторної роботи, а їх поясню-
ють, обґрунтовують, коментують, тобто здійснюється 
не механічне запам’ятовування, а відбувається розу-
міння суті, що потребує розумової діяльності студента. 
З’явився при цьому виді навчання і такий ланцюжок, 
як застосування знань. Пояснювальний вид навчання 
пов'язаний з поясненням матеріалу вчителем з широким 
використанням засобів наочності й репродуктивним 
характер засвоєння знань студентами. Психолого – пе-
дагогічна концепція при такому виді навчання виділяє 
ланки: сприйняття матеріалу студентами, осмислення 
сприйнятого, практичні вправи, закріплення знань, за-
стосування знань, самоконтроль і контроль, повторення 
вивченого. Пояснювальне навчання забезпечує приско-
рений характер засвоєння знань, швидке формування 
вміння, керованість процесу засвоєння. [2, с. 276]. 

 Висновки.
Таким чином, лабораторна робота виникає як міц-

ний чинник у засвоєнні умінь та навичок впродовж 
навчання студента, може слугувати чинником завдяки 
якому студент може переносити теоретичні знання та 
практичні уміння та навички у нову ситуацію (лабора-
торну роботу), знаходження оригінального розв’язання 
проблеми, бачення альтернативних варіантів вирішення 
проблем, комбінувати раніше відомих способів у новій. 
Лабораторна робота змушує студента засвоювати теоре-
тичний матеріал на практиці (усвідомлення, сприйнят-
тя, закріплення, застосування, самоконтроль і самооцін-
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ка). Лабораторна робота впливає на емоційно – ціннісне 
ставлення студента (формування ставлення студента 
до світу, діяльності, наукових знань, моральних норм, 
ідеалів). Лабораторна робота одна з найкращих форм 
оволодінням практичними знаннями. Неможливо здій-
снювати лабораторну роботу без вимог, різноманітних 
видів навчання, підготовки з боку студентів та виклада-
ча, науково – методичної забезпеченості, урахуванням 
особливостей конкретної дисципліни навчального пред-
мету, методів навчання, навчальних планів, навчальних 
програм, наочних предметів. 

Подальші дослідження планується спрямувати на 
вивчення інших проблем науково–дослідної роботи сту-
дентів вищих навчальних закладів.
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Оцінювання впливу занять важкою 
атлетикою на жіночій організм 

Зінов'єва-Орлова О.П.
Запорізький національний університет 

Анотації:
Розглянуто відношення спортсме-
нок до занять важкою атлетикою та 
вплив цих занять на їх організм. У 
дослідженні приймали участь учас-
ниці всеукраїнських змагань трьох 
вікових груп: кадетки - до 17  років, 
юніорки - до 20 років, жінки - стар-
ше 20 року. З їхнього числа 35% 
раніше займалися іншими видами 
спорту (легкою атлетикою, гімнас-
тикою, акробатикою). Середній вік 
початку багаторічної спортивної під-
готовки склав 9,8±0,6 років, у важкій 
атлетиці - 12,5±0,5 років. Кадетки і 
юніорки почали займатися важкою 
атлетикою в середньому з 10,7±0,6 
і 11,5±0,3 років відповідно, жінки - з 
14±0,8 років.

Зиновьева-Орлова Е.П. Оценивание 
влияния занятий тяжелой атлетикой 
на женский организм. Рассмотрено от-
ношение спортсменок к занятиям тяже-
лой атлетикой и влияние этих занятий на 
их организм. В исследовании принимали 
участие участницы всеукраинских сорев-
нований трех возрастных групп: кадетки - 
до 17  лет, юниорки - до 20 лет, женщины 
- старше 20 года. Из них 35% раньше за-
нимались другими видами спорта (легкой 
атлетикой, гимнастикой, акробатикой). 
Средний возраст начала многолетней 
спортивной подготовки составил 9,8±0,6 
лет, в тяжелой атлетике - 12,5±0,5 лет. 
Кадетки и юниорки начали заниматься тя-
желой атлетикой в среднем с 10,7±0,6 и 
11,5±0,3 лет, женщины - с 14±0,8 лет.

Zinovieva-Orlova O.P. Evaluation of 
influencing of employments heavy 
athletics on a womanish organism. 
Attitude of sportswomen is considered toward 
employments by heavy athletics and influence 
of these employments on their organism. 
The participants of allukrainian competitions 
of three age-dependent groups took part in 
research: cadet - to 17  years, juniors - to 20 
years, women - more senior than 20. From 
them 35% before engaged in other types of 
sport (track-and-field, gymnastics, acrobatics). 
Middle age of beginning of long-term sporting 
preparation made 9,8±0,6 years, in heavy 
athletics - 12,5±0,5 years. Cadet and juniors 
began to be engaged in heavy athletics on the 
average from 10,7±0,6 and 11,5±0,3 years, 
women - from 14±0,8 years.

Ключові слова:
важка атлетика, жіночій організм, 
кадетки, юніорки, менструальний 
цикл, овариально-менструальна 
функція.

тяжелая атлетика, женский организм, 
кадетки, юниорки, менструальный цикл, 
овариально-менструальная функция.

heavy athletics, womanish organism, cadet, 
juniors, menstrual cycle, ovarian-menstrual 
function.

Вступ.1

Прагнення жінок до досягнення високих спортивних 
результатів у багатьох видах спорту, а також та обставина, 
що без успіхів у розвитку жіночого спорту жодна 
країна не зможе ввійти в групу лідерів світового спорту 
й домогтися успіхів у програмах Олімпійських ігор 
вимушує фахівців шукати більш ефективні напрямки 
підготовки спортсменок. Дослідження науковців у 
напрямку особливостей побудови тренувального 
процесу при роботі з жінками, як нашої держави, так 
і зарубіжних країн мають високий інтерес у тренерів 
збірних команд та тренерів СДЮШОР, ДЮШ, 
ШВСМ. Цей інтерес не марний, тому що навчально-
тренувальний процес жінок суттєво відрізняється 
від навчально-тренувального процесу чоловіків. При 
роботі з спортсменами жіночої статі тренера повинні 
враховувати особливості жіночого організму [1, 3]. 

Одним з таких видів спорту є важка атлетика. Як 
чоловічий вид спорту важка атлетика має дуже велику 
історію. Однак жіноча важка атлетика дуже молодий 
вид спорту на світовій арені. Але з кожним роком по-
пулярність цього виду спорту зростає, з 1997 року він 
увійшов до програми Олімпійських ігор та дебютував 
на Олімпійських іграх у Сіднеї. З року у рік кількість 
важкоатлеток на змаганнях зростає [2].

Фахівці в області теорії і методики спортивного 
тренування провели дослідницьку роботу, аналізуючи 
обсяг і інтенсивність тренувального навантаження 
найсильніших важкоатлеток залежно від етапу 
підготовки. Був також проведений соціологічний аналіз 
“Жінка й спорт”. Це дає підставу для формування 
деяких тенденцій, характерних для розвитку 
сучасного жіночого спорту. Серед них виділяються 
короткостроковість спортивної кар’єри жінок-
спортсменок, різке омолодження жіночого спорту, 
емансипація спорту, висока думка жінок-спортсменок 
про позитивний вплив занять спортом на їхнє здоров’я, 
© Зінов'єва-Орлова О.П., 2010

зовнішність, жіночність тощо [3,4,7]. 
Разом з тим проблеми підготовки важкоатлеток ще 

потребують більш глибоких додаткових досліджень.
Робота виконана за планом НДР Запорізького 

національного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження полягає у визначенні відношен-

ня самих спортсменок до занять важкою атлетикою та 
вплив цих занять на їхній організм.

Результати дослідження.
Оскільки жіноча важка атлетика в спортивному світі 

є досить молодий і мало вивчений вид спорту, не мало-
важно було довідатися, як дівчата самі оцінюють вплив 
даного виду спорту на їхній організм. Для визначення 
мотивації й з’ясування впливу багаторічних систематич-
них занять даним видом спорту й участі в спортивних 
змаганнях на фізіологічні функції були проаналізовані 
результати опитування й анкетування важкоатлеток.

Нами були опитані важкоатлетки - учасниці всеукра-
їнських змагань різних вікових груп, які підрозділяють-
ся на три вікові групи: кадетки - до 17  років, юніорки 
- до 20 років і жінки - старше 20 року. З їхнього числа 
35% раніше займалися іншими видами спорту (легкою 
атлетикою, гімнастикою, акробатикою) - спробували 
тренуватися й втяглися, інші прийшли за прикладом 
рідних і друзів безпосередньо у важку атлетику.

В опитаних спортсменок середній вік початку ба-
гаторічної спортивної підготовки склав 9,8±0,6 років, 
у важкій атлетиці - 12,5±0,5 років. Причому кадетки і 
юніорки почали займатися важкою атлетикою в серед-
ньому з 10,7±0,6 і 11,5±0,3 років відповідно, а жінки - з 
14±0,8 років, тобто ми спостерігаємо поступове омоло-
дження жіночої важкої атлетики.

 Крім того, 70% кадеток і юніорок і 50% жінок при-
йшли відразу у важку атлетику й раніше ніякими інши-
ми видами спорту не займалися.

Коли починали займатися важкою атлетикою, 75% 
спортсменок ставили перед собою мету домогтися 
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чогось більшого, ніж просто успіху, а саме - стати ви-
датними, заробити грошей. Ні в кого з них не виникала 
проблема вибору «спорт  або особисте життя», всі вони 
вибирають спорт. 30% опитаних вказали на те, що в ході 
спортивного тренування в них сформувалися агресив-
ність і брутальність, але переважна більшість вказала 
лише на розвиток таких якостей, як цілеспрямованість 
і терпіння.

На питання, як вони оцінюють свою зовнішність, 25% 
респондентів не звертають уваги на свою зовнішність, 
а 80% опитаних вважають, що «спорт», «краса» і 
«жіночність» сумісні, тому спорт можна поєднувати з 
нормальним сімейним життям.

Після закінчення спортивної кар’єри 60% 
важкоатлеток вважають, що адаптація до життя буде 
проходити неважко, тому що спорт дав їм багато чого, 
що допоможе влаштувати їхнє життя, 40% думають, що 
їм буде важко пристосуватися до дійсності у зв’язку з 
тим, що після закінчення спортивної кар’єри вона буде 
сильно відрізнятися від способу життя, що вони ведуть 
зараз.

Близько 60% важкоатлеток думають, що спорт не 
впливає на їхнє здоров’я, але разом з тим вважають, 
що «у спорті виживає найсильніший», тобто їх не дуже 
хвилює проблема того, що рід їхніх занять вплине 
на стан їхнього здоров’я. 40% спортсменок дали 
позитивну оцінку впливу занять важкою атлетикою на 
їхнє здоров’я. Проте, 35% всіх опитаних спортсменок 
скаржилися на те, що їх переслідують травми хребта 
або колінного суглоба і як наслідок - часті болі в ногах 
і області попереку, практично все скаржаться на їхнє 
посилення в предменструальную фазу.

При цьому більшість спортсменок вважають, що в 
процесі спортивного тренування повинні враховуватися 
особливості жіночого організму, але в реальності це 
відбувається далеко не так.

Нас цікавив також вік менархе спортсменів, як один 
з важливих показників їх нормального полового, а отже, 
і загального розвитку.

Аналіз анкетних даних дозволяє укласти, що 
практично все дівчини почали займатися важкою 
атлетикою до початку менархе, серед юніорок 75% - до 
початку й 25% - одночасно з початком місячних. Серед 
жінок 50% - у препубертаном, 30% - з початку місячних 
і 20% - у постпубертатном періоді. Вік його настання 
знаходиться в межах 12-14 років і склав 12,7±0,2 роки. 
Причому у важкоатлеток, що не займалися іншими 
видами спорту, він склав 12,6±0,3 роки, тобто не 
відрізнявся від середнє групових даних.

Число спортсменок, у яких є порушення 
менструального циклу, що проявляються в подовженні 
циклу до 60-90 днів, склало 50% серед жінок і юніорок і 
14,3% - серед кадеток. Всі вони зв’язують ці порушення 
з більшими фізичними навантаженнями в період 
інтенсивної підготовки до змагань, при зниженні яких, 
на їхню думку, менструальна функція відновлюється. 

Тривалість циклу у важкоатлеток становить 
у середньому 28-30 днів, а менструальна фаза 
характеризується звичайними або рясними виділеннями. 
Зміна регулярності менструального циклу, його трива-
лості, подовження фази менструації, збільшення виді-
лень крові - кожний з перерахованих факторів є сигна-

лом порушення овариально-менструальної функції [5, 
6].

В ході досліджень В.В. Сологубом була встановлена 
залежність частоти порушень менструальної функції у 
жінок-спортсменок від тривалості щотижневих і що-
денних навантажень і від частоти випадків дотриман-
ня спортсменками зниження фізичних навантажень під 
час менструації [3]. 

Так, у групі спортсменок, що не знижують трену-
вальних навантажень, порушення менструальної функ-
ції спостерігається в 65,1% випадків, а в навантаження, 
що знижує, - в 36,2% випадків. На нашу думку, що саме 
із цим пов’язано  збільшення з віком і спортивним ста-
жем числа важкоатлеток, що мають порушення ОМЦ. 

Так, 38,1% спортсменок указали на наявні в них по-
рушення ОМЦ, 40,2% всіх опитаних - на хворобливі 
явища, що супроводжують менструальну фазу, і тільки 
22,7% важкоатлеток тренуються у першій фазі циклу з 
обмеженнями.

У передменструальній і менструальній фазах циклу 
змінюється також психічний і фізичний стан важкоат-
леток. Аналіз даних про психоемоційний стан спортс-
менок перед і під час менструацій свідчить про підви-
щення збудливості в зазначених фазах, цей симптом 
відзначений у більшості опитаних. Так, 55,1% важко-
атлеток відзначають підвищення збудливості й більшу 
стомлюваність в передменструальній фазі й 22,7% - у 
менструальній. 40,2% спортсменок відзначають хворо-
бливість в області попереку, живота й головні болі в цих 
фазах. Важливо відзначити, що хворобливі відчуття в 
перед- і менструальної фазах спостерігається в пере-
важній більшості в тих спортсменок, які почали займа-
тися важкою атлетикою безпосередньо в пубертатний 
період.

 Незважаючи на зазначені порушення, всі опитані 
важкоатлетки тренуються у фазі менструації й тільки 
22,7% з них зменшують характер тренувального на-
вантаження по самопочуттю, тобто більша їхня частина 
тренується без обмежень. 15% спортсменок спостері-
гають збільшення працездатності й збільшують наван-
таження - всі ці дівчини прийшли у важку атлетику з 
гімнастики або легкої атлетики, вік початку спортивної 
кар'єри в них склав 5-6 років.

Суб'єктивна оцінка спортсменками ефективності 
тренування в менструальній фазі показала, що 89% жі-
нок оцінюють її як звичайну і позитивну й тренуються 
на повну силу, а циклічні зміни працездатності й само-
почуття, що проявляються в перепадах настрої й хворо-
бливі відчуття, спостерігаються в основному в важко-
атлеток у віці 16-17 років.

Для того щоб проаналізувати вплив віку початку 
спортивної спеціалізації на характер менструального 
циклу, усі спортсменки були умовно розділені нами на 
вікові  групи  початку спортивної спеціалізації: пре пу-
бертатний вік - перша група, пубертатний вік - друга 
група, пост пубертатний вік - третя група.

Отримані  дані склали: середній вік початку менар-
хе був найбільш високим у спортсменок, що почали за-
йматися спортом у ранньому віці. При цьому відхилень 
від фізіологічної норми по даному показнику у важкоат-
леток не виявлено, оскільки вік 12-14 років для менархе 
вважається оптимальним.
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Порушення менструального циклу спостерігались у 
33,3% опитаних важкоатлеток першої групи, 50% - дру-
гої групи й 45,5% - третє групи.  При цьому хворобливі 
прояви в області живота й попереки, а також головні 
болі в першій і п’ятій фазах ОМЦ найчастіше спосте-
рігалися у важкоатлеток, що почали спортивну кар'єру 
в пубертатний період, однак лише незначна частина 
спортсменок (22,5%) тренуються з обмеженнями в ці 
критичні періоди для їхнього організму.

Таким чином, нами встановлене, що стан менстру-
альної функції є залежним від віку початку занять спор-
том. Самим несприятливим для початку тренувальних 
занять варто вважати вік 12-14 років і більше, тому що 
частота порушень менструальної функції в спортсме-
нок, що почали інтенсивні й систематичні тренувальні 
заняття в цьому віці, сама значна.

З опитаних спортсменок 80% збираються заверши-
ти спортивну кар'єру тільки у випадку, якщо їм не до-
зволить займатися здоров'я, тільки 15% указали на те, 
що могли б кинути спорт при заміжжі й народженні 
дитини (всі ці спортсменки мають спортивну кваліфі-
кацію майстрів спорту України міжнародного класу, є 
кількаразовими призерами чемпіонатів миру і Європи й 
мають спортивний стаж понад 10 років), 5% опитаних 
мають чоловіка, дитину й продовжують професійно за-
ймаються спортом. 

Все це ставить за обов'язок тренерам і лікарів до по-
шуку найбільш оптимальних засобів підготовки важко-
атлеток у спорті вищих досягнень із метою збереження 
їхнього здоров'я. При цьому важкоатлетки не вважають 
свою спортивну кар'єру яка повністю відбулася й споді-
ваються, що все в них попереду.

Висновки
1. При аналізі опитування важкоатлеток, здобуті 

дані дозволяють нам зробити висновки, що початок 
швидкісно-силового спортивного тренування в ранньо-
му віці, безсумнівно, впливає на протікання й станов-
лення менструальної функції.

2. Відсутність чіткого планування обсягу, інтенсив-
ності, спрямованості тренувального процесу, недостат-
ня увага тренера до функціонального стану спортсме-
нок у певні періоди біологічного циклу можуть бути 
однієї із причин порушення менструальної функції. Цей 
факт підтверджує необхідність своєчасного корегуван-
ня тренером або лікарем тренувального навантаження 
спортсменок для відновлення біологічної циклічності в 
кожному конкретному випадку.

3. Незважаючи на всі наявні недоліки в процесі під-
готовки опитаних нами важкоатлеток, ніхто зі спортс-
менок ніколи не хотів змінити важку атлетику на інший 
вид спорту. 

Подальше дослідження планується спрямувати на 
аналіз розвитку жіночої важкої атлетики України.
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Забезпечення мотиваційно-цільового компоненту 
технології формування культури розумової 

праці студентів на основі ресурсного підходу
Ібрагім Ю.С.

Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди

Анотації:
Розроблено технологію за-
безпечення формування 
мотиваційно-цільового компо-
ненту змістовно-процесуального 
етапу формування культури ро-
зумової праці студентів. У екс-
перименті приймали участь 157 
осіб. Під час розробки технології 
враховували ресурсних підхід. 
Він полягав у систематичному 
стимулюванні різних аспектів 
мотиваційної сфери особистості. 
Теоретично обґрунтована техно-
логія формування мотиваційно-
цільового компоненту змістовно-
процесуального етапу. Це 
забезпечило позитивні зміни у 
мотиваційній сфері студентів.

Ибрагим Ю.С. Обеспечение мотивационно-
целевого компонента технологии фор-
мирования культуры умственного труда 
студентов на основе ресурсного подхода. 
Разработана технология обеспечения форми-
рования мотивационно-целевого компонента 
содержательно-процессуального этапа фор-
мирования культуры умственного труда сту-
дентов. В эксперименте принимали участие 
157 студентов. Во время разработки техноло-
гии учитывали ресурсный подход. Он состоял 
в систематическом стимулировании разных 
аспектов мотивационной сферы личности. 
Теоретически обоснована технология форми-
рования мотивационно-целевого компонента 
содержательно-процессуального этапа. Это 
обеспечило положительные изменения в мо-
тивационной сфере студентов.

IbragimY.S. Support of a motivatsionno-
target component of technology of 
formation of culture of brainwork of 
students on the basis of the resource 
approach. Technology of providing of 
forming of motivational having a special 
purpose component of the rich in content 
judicial stage of forming of culture of 
mental work of students is developed. 
157 students took part in an experiment. 
During development technology took into 
account resource approach. He consisted 
of systematic stimulation of different aspects 
of motivational sphere of personality. 
Technology of forming of motivational having 
a special purpose component of the rich in 
content judicial stage is grounded in theory. It 
provided positive changes in the motivational 
sphere of students.

Ключові слова:
мотивація, цільовий, компо-
нент, технологія, культура, ро-
зумова праця, ресурсний підхід. 

мотивация, целевой, компонент, техноло-
гия, культура, умственный труд, ресурсный 
подход. 

motivation, having a special purpose, 
component, technology, culture, mental 
work, resource approach. 

Вступ. 1

Одним із найважливіших завдань освіти сьогодні 
стає створення сприятливих умов для інтелектуального 
розвитку суб’єктів навчального процесу, орієнтованого 
на оволодіння засобами самостійного отримання знань, 
формування вмінь і навичок навчальної праці. У зв’язку 
з цим значна увага приділяється формуванню загальної 
культури сучасного студента, ядро якої складає культу-
ра розумової праці.

Саме тому основним завданням вищих педагогічних 
навчальних закладів стає не тільки організація проце-
су оволодіння знаннями з різних дисциплін, а й фор-
мування в студентів уміння самостійно здобувати нові 
знання. Усе це спонукало шукати нові, більш ефективні 
шляхи організації навчального процесу, а саме: ство-
рення технології формування культури розумової праці 
студентів з урахуванням ресурсного підходу, який пе-
редбачає опору на індивідуальний потенціал особис-
тості і його врахування для організації розумових дій, 
що забезпечують підвищення рівня культури розумової 
праці (результативність праці у скорочений термін, під-
тримання достатнього життєвого тонусу організму лю-
дини тощо).

Технологія формування культури розумової праці 
студентів вищих навчальних педагогічних закладів пе-
редбачає впровадження трьох основних етапів роботи: 
підготовчо-організаційного, змістовно-процесуального 
(мотиваційно-цільового, змістовно-операційного, осо-
бистісного) та контрольно-корекційного. Всі ці етапи 
взаємопов’язані й вимагають чіткого відбору відповід-
них форм, методів і прийомів роботи з їх формування, 
що має призвести до отримання прогнозованого резуль-
тату – сформованості культури розумової праці студен-
тів вищих навчальних педагогічних закладів.

Розробка форм, методів і прийомів роботи з фор-
© Ібрагім Ю.С., 2010

мування базувалася на основі аналізу праць багатьох 
учених: Н.Бакшаева [1], Р.Бібіха [2],  О.Єгоршина 
[3], Є.Ільїна [5], В.Ковальова [6], А.Маркової [7], 
Є.Моржиної [8], О.Реана [10],  Н.Скороходової [11], 
Х.Хекхаузена [12], П.Якобсона [13] та інших.

Робота виконується за проблемою кафедри загальної 
педагогіки Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г.С.Сковороди «Підвищення ефектив-
ності навчально-виховного процесу у вищих навчаль-
них закладах» (РК № 1-20 0199 004104).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті стало висвітлення практичного забез-

печення формування мотиваційно-цільового компонен-
ту змістовно-процесуального етапу формування культу-
ри розумової праці.

Результати дослідження.
Забезпечення мотиваційно-цільового компоненту 

технології формування культури розумової праці  пе-
редбачало: по-перше, усвідомлення студентами мети 
формування культури розумової праці, визначеної ви-
кладачем, усвідомлення цілей, пов’язаних з оволодін-
ням знаннями, уміннями і навичками, або їх удоско-
наленням у процесі навчання на основі конкретного 
визначеного рівня внутрішніх особистісних ресурсів, 
який виявлений за допомогою діагностики з метою по-
дальшого розвитку; по-друге, стимулювання самостій-
ного висунення студентами мети оволодіння культурою 
розумової праці та конкретними її компонентами, ви-
значення шляхів досягнення цієї мети.

Усвідомленню мети формування, визначеної викла-
дачем, сприяла цілеспрямована організована робота. 
Так, у експериментальній групі Е¹ (30 осіб) забезпе-
чення мотиваційно-цільового компоненту відбувалося 
у процесі вивчення предметів педагогічного циклу ви-
кладачами, які пройшли попередню підготовку на семі-
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нарах, конференціях, круглому столі з питань розкриття 
й урахування потенціалу студентів у процесі навчання, 
у групі Е² (32 особи), окрім впливу на мотиваційну сфе-
ру через зміст і форму подання предметів педагогічного 
циклу, відбувалося спеціально-організоване її форму-
вання під час вивчення спецкурсу «Культура розумової 
праці студентів вищих педагогічних навчальних закла-
дів», у групі Е³ (33 особи) – формування мотиваційного 
компоненту відбувалося лише під час вивчення розро-
бленого спецкурсу. 

Викладачі проводили низку бесід зі студентами, 
переконуючи їх у тому, що розумова праця є найваж-
ливішою прихованою діяльністю людини і через те 
найскладнішою, бо сприяє внутрішньому зростанню 
особистості, як стверджує Ш.О.Амонашвілі «Хто шу-
кає трудність, знаходить - мудрість».

З метою усвідомлення важливості володіння куль-
турою розумової праці ці бесіди у експериментальних 
групах мали евристичних характер, використовувалися 
елементи пояснення, у ході яких було здійснено аналіз 
впливу розумової і фізичної праці на організм людини.

Студенти  у групах Е², Е³ отримували можливість у 
процесі відповідей на запитання викладача висловлю-
вати власні думки з приводу важливості культури ро-
зумової праці, робити висновки на основі відомих їм і 
нових знань про культуру розумової праці, необхідність 
володіння нею. Тим самим атмосфера занять набувала 
довірливого, дружнього й відкритого до обміну інфор-
мацією характеру.

З метою вивчення у групах Е², Е³ змін у мотивацій-
ній сфері студентів, а також безпосереднього впливу на 
них проведеної роботи: бесіди, круглого столу тощо, 
проводилося анкетування, яке включало два-три запи-
тання, наприклад, такі: 

- дайте оцінку впливу на Ваше ставлення до культури 
розумової праці, наскільки вона важлива у вашому 
житті (оцінку дайте за 10-бальною шкалою)?

- які зробили висновки для себе?
- чи задоволені ви якістю Вашої розумової праці?
- чи плануєте певні зміни в організації своєї 

розумової праці?
Аналіз відповідей до початку проведення бесіди 

показав, що 42% від загальної кількості опитаних 
студентів експериментальної групи Е² (32 особи) і 
46% опитаних з групи Е³ (33 особи) вважали культуру 
розумової праці безперечно важливою, а 92% у групі 
Е² (32 особи) і 87% у групі Е³(33 особи)  - висловили 
задоволення якістю власного володіння нею.

Що стосується результату отриманого після 
проведення бесід,  то, як свідчить аналіз анкетування, 
відсоткове відношення змінилося. Так, 70% з опитаних 
студентів групи Е² і 67% студентів групи Е³ відзначили 
безумовну необхідність і важливість культури розумової 
праці, а 64% з групи Е² і 67% з групи Е³ - були задоволені 
якістю володіння нею.

Подібну зміну в показниках до і після проведення 
бесід можна пояснити процесом позитивних змін, які 
відбулися  у свідомості багатьох студентів, а саме: 
усвідомлення реального стану сформованості власних 
навичок і можливостей володіння культурою розумової 
праці, переосмислення та спрямування уваги студентів 
на проблеми культури розумової праці та, як результат, 

позитивний вплив  на мотиваційну сферу особистості 
студентів, який відбувся.

Як свідчить практика, саме по собі усвідомлення 
важливості оволодіння культурою розумової праці є 
недостатнім для того, щоб стати стійкою мотивацією, 
найбільш важливим є те, щоб це усвідомлення 
переросло в особистісну необхідність, стало надбанням 
особистості студента. 

Для вирішення цього завдання було проведено 
детальний аналіз сформованості кожного компоненту 
культури розумової праці, особлива увага при цьому 
надавалась внутрішнім ресурсним можливостям 
студентів. Було виділено основні проблеми студентів: 
недостатній рівень сформованості позитивної 
пізнавальної мотивації, несерйозне ставлення до 
розумової праці, відсутність інтересу і бажання до 
окремих занять тощо. Студенти мали можливість 
здійснити детальний аналіз індивідуальних результатів 
сформованості компонентів культури розумової праці, 
що сприяло більш глибокому усвідомленню проблем, 
пов’язаних з виконанням розумової діяльності, рефлексії 
власного рівня культури розумової праці. 

Ця робота допомагала студентам бачити свої 
сильні та слабкі боки у володінні культурою розумової 
праці, а також у свідомості кожного відбувся процес 
зіткнення реального з бажаним, кожен студент отримав 
можливість побачити себе «з боку», з метою подальшого 
планомірного спрямування самостійної діяльності 
на подолання негативів у власній культурі розумової 
праці. 

Виходячи з аналізу результатів проведеного 
вивчення мотивів навчальної діяльності студентів за 
методикою  А.О.Реана, В.А.Якунина, було встановлено, 
що основними рушійними силами їхнього навчання була 
не жага до знань, не пізнавальний інтерес, а переважно 
зовнішні атрибути навчання, що підтверджувалося і 
результатами дослідження за опитувальником провідних 
мотивів професійної діяльності [9]. Таким чином, по-
дальша робота з формування мотиваційно-цільового 
компоненту мала торкатися формування пізнавального 
інтересу до навчання  та до оволодіння основами куль-
тури розумової праці. 

Забезпечення мотиваційно-цільового компоненту 
технології формування мало на меті підтримання по-
стійного спонукального механізму пізнання – інтер-
есу як пізнавального мотиву, тим самим стимулюючи 
студентів до засвоєння системи знань, умінь, навичок 
та розвитку внутрішніх ресурсних можливостей і 
врахування зовнішніх (матеріально-технічних, часо-
вих, інформаційних, стимулюючих, комунікативних, 
психолого-педагогічних та організаційних) факторів. 

Навчальний матеріал підбирався таким чином, щоб 
його зміст впливав на потреби студентів, на їх мотива-
ційну сферу, був доступним і складним водночас й ба-
зувався на тих знаннях, на тому життєвому досвіді, які 
вже є у студентів і який сприяв розвитку останнього.

 Наступним кроком формування мотиваційно-
цільового компоненту було цілеспрямоване підведення 
студентів до впевненості у важливості й необхідності 
володіння культурою розумової праці для кожної осо-
бистості, яка займається розумовою працею, а отже, до 
усвідомлення, визначення і постановки власної мети, 
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яка мала орієнтувати й активізувати всі ресурсні можли-
вості особистості на її досягнення шляхом спрямуван-
ня та організації щоденної розумової праці, що, у свою 
чергу, сприяло формуванню позитивного ставлення до 
здійснення цієї діяльності.

Оскільки оволодіння культурою розумової праці 
успішно відбувається уразі наявності конкретної мети 
навчальної діяльності на основі позитивної мотивації, 
то викладач спрямовував діяльність студентів на те, 
щоб мета, яка виконує регуляційну функцію в навчаль-
ній діяльності й регулює власне здійснення розумової 
праці, була спрямована на зміни характеру мотивів на 
кожному етапі її формування.

За допомогою проблемних запитань, підведення 
студентів до розуміння того, що вони не володіють важ-
ливими якостями та вміннями, наведення прикладів по-
долання цього невміння викладач підводив студентів до 
чіткого усвідомлення мети кожного завдання, які вони 
виконували, до розуміння значення кожного компонен-
ту  культури розумової праці в процесі виконання на-
вчальної діяльності та важливості здійснення контролю 
власних дій у ході розумової роботи, до виявлення стій-
кого інтересу до культури розумової праці й прагнення 
систематично працювати над набуттям і використанням 
відповідних умінь і навичок.

У групах Е², Е³ кожен із студентів мав досягати по-
ставленої мети формування культури розумової праці 
індивідуально, але відбувалося це різними шляхами, 
вибір яких залежав від індивідуального рівня знань, 
умінь і навичок, а також ресурсних можливостей кож-
ного студента, і на цій основі моделювався індивідуаль-
ний шлях формування культури розумової праці, який 
мав вигляд розгорнутого плану з трьома складовими: 
що треба взнати, чому треба навчитися, що слід розви-
нути, з визначенням пріоритетів та строків досягнення.

У експериментальних групах Е² і Е³, окрім загальних 
підходів до формування мотивації, які реалізовувалися 
у всіх групах, використовували на заняттях зі спецкур-
су спеціальні завдання, наприклад: обґрунтувати необ-
хідність і важливість виконання саме такого завдання; 
визначити форми організації пізнавальної діяльності 
(фронтальна, колективна, групова, парна, індивідуаль-
на); довести необхідність застосування різного складу 
підгруп (співвідношення сформованості мотиваційної 
сфери, врахування здібностей, інтересів, рівня само-
стійності, темпу працездатності, рівня сформованості 
культури розумової праці особистості) в залежності від 
поставлених завдань для раціональної організації розу-
мової праці; здійснити взаємоперевірку і самоперевір-
ку, взаємного оцінювання і самооцінки тощо.

З метою виявлення спектру мотивів, яким підкоря-
ється особистість у здійсненні своєї діяльності, створю-
валися ситуації вибору. Наприклад, студентам пропону-
вали таку ситуацію: сплануйте свою діяльність, знаючи, 
що за два дні слід підготувати доповідь на семінар за 
конкретною темою, а напередодні виступу з доповіддю 
запланована вечірка. 

Досить значний вплив на мотивацію формування 
культури здійснення розумової праці студентів мали ор-
ганізовані самозвіти або, у разі висловлення бажання, 
публічні звіти про власну діяльність за певний проміж-
ок навчального часу, які допомагали студентам орієн-

туватися в напрямах подальшого вдосконалення якості 
здійснення розумової праці й оволодіння культурою ро-
зумової праці.

Велике значення у забезпеченні мотиваційно-
цільового компоненту технології формування мав 
вплив на вольову сферу студентів. У ході дослідження 
виявлено, що у студентів часто має місце такий тип во-
льового реагування, як поштовх до певної діяльності, 
який згасає при появі перших ознак труднощів. Саме 
тому завданням викладача було формування готовності 
студентів до наполегливого переборювання перешкод 
на шляху до наміченої мети.

Ще одним аспектом формування позитивної моти-
вації при формуванні культури розумової праці була 
відмова від оціночного (бального) заохочення, висунен-
ня певних винагород і надмірного застосування змагань 
таких, як автоматичний залік, змагання «Найорганізо-
ваніший студент групи» тощо. Згідно з дослідженнями 
Е.Дісі, Р.Райана  «Самодетермінація і внутрішня моти-
вація поведінки людини» [14], такі фактори, як уникнен-
ня покарання, призи і винагороди, нав’язування мети та 
ситуації змагання пригнічують внутрішню позитивну 
мотивацію свідомого оволодіння культурою розумової 
праці. Однак, даючи студентам право вільного вибору 
при здійсненні навчальної діяльності, можна відкрити 
нові обрії підвищення мотивації.

Наприклад, під час вивчення певної теми викладач 
дозволяє студентам самостійно обирати шляхи її опра-
цювання, даючи на перших етапах декілька готових ал-
горитмів.

Ситуація змагання у слабких студентів призводила 
до втрати бажання щось робити й до зневіри у власних 
силах, тоді як позитивний вплив  привчав таких сту-
дентів до аналізу і порівняння власних досягнень і ре-
зультатів. Саме тому такі студенти поступово звикали 
до власної значущості у команді при змаганні і до того, 
що їм необхідно проявити себе, зокрема через допомо-
гу більш сильних членів команди. Підведення підсумків 
змагання пропонували проводити через аналіз особис-
того зростання, досягнення кожного її члена (перемога 
можлива не тільки завдяки зусиллям сильних членів, а 
за умови зростання слабких). 

Особливе місце при формуванні позитивної моти-
вації мав підбір завдань з елементами новизни й не-
передбачуваності, що сприяв формуванню інтересу в  
процесі їх виконання, або надання можливості вільного 
вибору складності завдання і його обсягу відповідно до 
можливостей студента.

Важливо зазначити, що у відповідності до теорії ком-
петентності, важливою потребою особистості є праг-
нення до майстерності. Зауважимо, що в залежності від 
того рівня сформованості культури розумової праці, на 
якому знаходиться студент, створення ситуації відчуття 
власної компетентності та ефективності, підвищував 
загальний стан мотивації. Саме тому важливо помічати 
навіть найменші успіхи студента і довіряти самостійне 
виконання певної діяльності для закріплення успіху.

Таким чином, викладач протягом усього періоду 
вивчення спецкурсу ставив певні вимоги до студентів, 
мотивував, спрямовував їхні зусилля на привчання до 
самоконтролю, самовиховання. Цьому сприяли, зокре-
ма, звіти і самозвіти студентів про наслідки розумової 
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праці.
Тим самим викладач постійно стимулював студентів 

не тільки на прийняття мети формування, а й на само-
стійну постановку мети оволодіння культурою розумо-
вої праці, на врахування ресурсів студента, його реаль-
них навчальних можливостей.

Виходячи з даних результатів діагностування сту-
дентів, було здійснено диференціацію в роботі зі сту-
дентами експериментальних груп Е², Е³ визначивши 
чотири підгрупи у кожній: А, В, С, Д. 

До підгрупи А увійшли студенти, які мали достат-
ній рівень розвитку знань і умінь з культури розумової 
праці, викладач підводив студентів до думки про те, 
що немає меж досконалості й подальший поглиблений 
розвиток ресурсних можливостей неодмінно допоможе 
стати на сходинку вище у особистісному розвитку. Тому 
студенти визначали найбільш слабкі місця у своїй осо-
бистості й складали перспективний план їх розвитку.

У підгрупі В студенти на достатньому рівні воло-
діли знаннями про культуру розумової праці, а тому ви-
кладач на основі наявних і сформованих знань студентів 
допомагав їм планувати подальшу самостійну роботу з 
оволодіння уміннями культури розумової праці.

У підгрупі С студенти переважно володіли уміннями, 
але недостатньо володіти знаннями про культуру розу-
мової праці, тому приходили до висновку, що важливо 
ще й уміти обґрунтувати використання того чи іншого 
уміння на основі міцних знань. Тому студенти стиму-
лювалися викладачем до самостійної розробки плану 
оволодіння тими знаннями, у яких була необхідність.

У студентів з підгрупи Д, у яких не були сформовані 
ані вміння, ані знання з культури розумової праці, про-
цес самостійної постановки мети діяльності відбувався 
найскладніше і тому студенти даної підгрупи потребу-
вали контролю з боку викладача, стимулювання моти-
вації виконання тих чи інших завдань.  

 В усіх підгрупах викладач  стимулював студентів до 
самостійного визначення мети кожного кроку та перед-
бачення кінцевого  її результату, до визначення недо-
ліків у сформованості ресурсних можливостей. А тому 
регулярно підводилися підсумки, аналізувався резуль-
тат, що само по собі вже стимулювало студентів до по-
становки нових цілей і завдань діяльності з оволодіння 
культурою розумової праці, а отже позитивно вплива-
ло на забезпечення мотиваційно-цільового компоненту 
технології формування.

Проведення анкетування дозволило окреслити три 
напрями впливу даної технології на самооцінку стану  
сформованості культури розумової праці самими сту-
дентами:

заглиблення студентів у внутрішній світ• , про що 
свідчать такі відповіді: «Заняття сприяло тому, що я 
більше дізналася про себе, заглибилася і зрозуміла, 
що існують нібито прості речі, які я не вмію роби-
ти…» (Марина К.), «Збагнула, що не вмію, чого не 
розумію й у майбутньому хочу дізнатись і навчитись 
цього, щоб стати хорошим учителем» (Олена Д.), 
«Я маю не такі великі вміння, як гадала» (Тетяна Б.) 
тощо; 
усвідомлення студентами проблем в організації ро-• 
бочого дня і розумової праці: «Думала, що добре вмію 
вчитися, але насправді я перевантажую себе, весь час 
іде на виконання домашніх завдань, про відпочинок і 
мови не йде» (Наталя П.), «Виникли сумні та трішки 
смішні почуття, бо зрозуміла, що дечого не знаю, а 
смішно стало від того, що така дрібниця, яку можна 
знати, а я її не знаю» (Олена С.) тощо;
з’явилося прагнення до змін у власній особистості• : 
«Виявляється, я багато чого не знаю і не вмію і в 
мене виникло бажання щось змінити у собі» (Ганна 
Р.), «З’явилося бажання контролювати свою розумову 
діяльність, свої можливості» (Марина З.), «Відчула 
потребу вдосконалювати вміння і навички розумової 
праці» (Поліна К.) тощо.

Висновки.
Аналіз результатів проведеного дослідження дозво-

лив зробити висновок, що студенти мають потребу в 
активній праці над собою, у тренуванні різних аспектів 
діяльності й особистого вдосконалення, є прагнення до 
покращення психічних і фізіологічних ресурсів організ-
му, жага до знань, але немає достатньої кількості знань 
про те, яким чином досягти позитивного результату в 
оволодінні культурою розумової праці. Реалізація роз-
робленої технології дала позитивні результати. 

Теоретичне обґрунтування технології формуван-
ня мотиваційно-цільового компоненту змістовно-
процесуального етапу і проведення експерименту до-
зволили забезпечити позитивні зміни у мотиваційній 
сфері студентів: зростання особистісного значення на-
вчання, здатності до цілеполагання, значення внутріш-
ніх мотивів, прагнення досягати успіху у навчальній 
діяльності; зниження значення зовнішніх мотивів та 
мотиву уникнення невдач (див. табл..).

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення інших проблем забезпечення 
мотиваційно-цільового компоненту технології форму-
вання культури розумової праці студентів на основі ре-
сурсного підходу.

Таблиця.
Зміни у мотиваційній  сфері у студентів експериментальних та контрольних груп (%)

Група Е1(30 осіб) Е2 (32 особи) Е3 (33 особи) К1 (31 особа) К2 (31 особа)

              Етап
Рівень конст контр конст контр конст контр конст контр конст контр

Високий 13,9 17,1 14,6 23,3 14,9 21,9 15,5 11,3 15,8 11,5

Достатній 54,1 58,5 56 64,4 55,1 63,1 55,6 54,4 54,3 55

задовільний 30,8 25,6 30,6 12,4 27,3 15,3 28,9 34,4 28,5 31,8
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До проблеми диференціації наукового тезаурусу 
психомоторних здібностей спортсменів-тенісистів

Кушнір В.В., Фотуйма О.Я.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Національний технічний університет нафти і газу

Анотації:
Розкривається сутність психомо-
торних здібностей у спортсменів-
тенісистів. Проводиться чітка ди-
ференціація найбільш важливих 
психомоторних здібностей. Вони 
становитимуть складову грамотного 
тренувального процесу та успішного 
змагального періоду. До групи загаль-
них психомоторних якостей тенісистів 
слід віднести: просторову орієнтацію, 
кінестетичну чутливість, точність ру-
хів. Особливої уваги заслуговує група 
психомоторних здібностей: складна 
зорово-моторна реакція, функціо-
нальна рухливість та сила нервових 
процесів. Визначення рівня їх розви-
тку на початковому етапі багаторічної 
підготовки є прерогативою форму-
вання кваліфікованого спортсмена 
високого рівня майстерності.

Кушнир В.В., Фотуйма О.Я. К про-
блеме дифференциации научного 
тезаурусa психомоторных способностей 
спортсменов-теннисистов. Раскрывает-
ся сущность психомоторных способностей 
у спортсменов-теннисистов. Проводится 
четкая дифференциация наиболее важных 
психомоторных способностей. Они будут 
представлять составляющую грамотного 
тренировочного процесса и успешного со-
ревновательного периода. К группе общих 
психомоторных качеств теннисистов следует 
отнести: пространственную ориентацию, ки-
нестетическую чувствительность, точность 
движений. Особого внимания заслуживает 
группа психомоторных способностей: слож-
ная зрительно-моторная реакция, функцио-
нальная подвижность и сила нервных про-
цессов. Определение уровня их развития на 
начальном этапе многолетней подготовки яв-
ляется прерогативой формирования квали-
фицированного спортсмена высокого уровня 
мастерства.

Kushnir V.V., Fotuyma A.Y. The issue 
of scientific thesaurus differentiation 
of table tennis sportsmen’s psycho-
motor abilities. Essence of psychomotor 
capabilities opens up for tennis sports-
men-players. Clear differentiation of the 
most essential psychomotor capabilities 
is conducted. They will present the con-
stituent of competent training process 
and successful competition period. It is 
necessary to take to the group of general 
psychomotor qualities of tennis players: 
spatial orientation, kinesthetic sensitive-
ness, exactness of motions. The special 
attention is deserved by the group of psy-
chomotor capabilities: difficult visile-motor 
reaction, functional mobility and force of 
nervous processes. Determination of lev-
el of their development on the initial stage 
of long-term preparation is the preroga-
tive of forming of skilled sportsman high 
level trades.

Ключові слова:
психомоторика, нейродинаміка, 
властивості.

психомоторика, нейродинамика, свойства. psychomotorics, neurodynamics, 
properties.

 

Вступ.1

Однією з характерних особливостей спортивної ді-
яльності є необхідність швидкого прийняття рішення 
в складній, стресовій ситуації, боротьба з негативними 
емоціями, в основі яких лежить сприйняття і обробка 
величезної кількості інформації. Сучасні науковці спря-
мовують дослідження на створення моделей виконання 
основних елементів досягнення успіху в умовах зма-
гальної діяльності. Представникам різних видів спорту 
притаманні спеціальні психофізіологічні якості, про що 
свідчать праці багатьох дослідників [4, 6, 10]. 

Показники розвитку параметрів фізичної готовності 
тенісистів мають тенденцію до вирівнювання [24], а на-
лежний базис сформованості психофізіологічних якос-
тей відіграє важливу роль у їх діяльності. Результати 
аналізу проведених досліджень, дають підставу ствер-
джувати, що їх автори майже не торкаються тематики 
розвитку психомоторики під впливом занять настільним 
тенісом. І лише ряд спеціалістів [22,24] наголошують – 
рівень майстерності у грі в настільний теніс на пряму 
залежить від показників сформованості психомоторних 
якостей, які в основному слід розвивати на початковому 
етапі тренувань. 

Невпинний техногенний прогрес тенісного облад-
нання скорочує час на обдумування тактичних рішень, 
що змушує тренерів задумуватись над правильно по-
будованим тренувальним процесом. Воронін Є.В. [3], 
проаналізував вплив психомоторних показників на ви-
бір тактики гри молодих спортсменів і дійшов висно-
вку, що існує позитивний взаємозв’язок перемоги у 
змаганнях з рівнем розвитку складної зорово-моторної 
реакції.

Тому, нагальною проблемою є виявлення найбільш 
© Кушнір В.В., Фотуйма О.Я., 2010

вагомих психомоторних здібностей з урахуванням спе-
цифіки виду спорту і на цій основі підбір адекватних 
засобів і методів їх розвитку, особливо на початковому 
етапі спортивної підготовки.

Вибраний нами напрям дослідження безпосередньо 
пов’язаний із науковими програмами Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника і є 
складовою частиною Зведеного плану науково-дослідної 
роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 
рр. з напрямку “Олімпійський та професійний спорт”, 
№ державної реєстрації – 0101И004940.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – систематизувати елементи психомо-

торного комплексу спортсменів, які спеціалізуються в 
настільному тенісі.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Р.Худєц [24] відносить настільний теніс до склад-

нокоординаційних видів спорту. Дії гравця залежать 
від ряду факторів: швидкості польоту тенісної кульки, 
швидкості удару і часу необхідного для прийняття рі-
шення при атаці суперника. Так, під час завершальних 
ударів тенісна кулька досягає швидкості 140 км/г, швид-
кість руху кисті гравця може досягати до 60 – 70 км/г, а 
обертання м’яча до 170-ти в секунду, тобто більше ніж 
10 000 обертань у хвилину. Однак суттєва складність 
цього виду спорту, полягає в тому, що він формується зі 
складних і не завжди послідовних рухів, тому тільки в 
40 % випадків можна використовувати наперед відпра-
цьовані тактичні схеми. Для порівняння, у веслуванні 
на байдарках автоматично виконуються до 95 % рухо-
вих дій [24].

Керуючись вимогами і критеріями настільного тені-
су слід звернути увагу на важливість розвитку психомо-
торних здібностей, особливо на початковому етапі під-
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готовки. Проте опрацьовані джерела не дають їх чіткого 
розуміння і тлумачення. Спеціалісти звертаються до 
аналізу визначень: сторони, якості, показники, власти-
вості, характеристики навчально-тренувальної та зма-
гальної діяльності тенісиста [11, 24]. Зважаючи на таку 
ситуацію вагомим кроком у науці буде формування іє-
рархії психомоторних якостей тенісистів від загальних 
до спеціальних та найбільш важливих.

Висока швидкість гри вимагає від суб’єктів змагаль-
ної діяльності доброї скоординованості, високої швид-
кості реакції і правильного тактичного рішення. Крім 
цього, спортсмену слід контролювати зусилля, простір 
і орієнтуватись в часі, що відносять  до психомоторних 
якостей [22]. Вагомим фактором успіху є високі показ-
ники сили нервових процесів, адже на п’єдестал поша-
ни піднімаються тільки ті, які витримали весь психое-
моційний тягар змагань.

Дослідження психомоторних здібностей сягає по-
чатку ХХ століття, проте чітке визначення їх структури 
та упорядкування є актуальним завданням сьогодення. 
Неодноразово було досліджено варіативність загальних 
та специфічних здібностей у спортсменів [1, 15, 22]. 

Психомоторика (грец. рsyche – душа і лат. motor – 
той, що приводить у рух) – вид об’єктивізації психіки 
людини в сенсомоторних, ідеомоторних і емоційно-
моторних реакціях та у поведінкових актах [3]. З цим, 
класичним визначенням погоджуються більшість 
дослідників в царині психомоторики людини [15, 22]. 
Поруч з ними Воронова В.І. [3], вважає за доцільне ви-
ділити термін “психомоторна персеверація”, який трак-
тує як нав’язливе бажання продовжувати рух чи немож-
ливість одразу припинити непотрібну дію.

Будь який вид людської діяльності включає в себе 
рухи та дії, які визначають її особливості та успішність 
виконання. Тому вже на ранніх етапах розвитку при-
кладних психологічних досліджень була усвідомлена 
необхідність виділення психомоторики, як однієї зі сто-
рін загальних здібностей людини [1].

Вивчення питання психомоторики бере початок у 
працях І.М. Сєченова, котрий пов’язав рухові функції з 
вищими відділами центральної нервової системи і зро-
бив спробу цілісного опису психіки людини через при-
зму поведінки [21].

Такі психологи як С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв, 
О.В. Запорожець, К.К. Платонов, В.В. Клименко нама-
гались розкрити власне психічну реальність, відмінну 
від фізіологічної [1, 16].

Один із відомих дослідників психомоторики Н.І. 
Озерецький [13] запропонував поняття „моторна обда-
рованість”. Синтез моторних компонентів, в якому про-
являється спосіб рухової реакції суб’єкта на зовнішні 
подразники ідентифікує „моторний облік” індивіда, що 
характеризує структуру моторики і тісно пов’язаний із 
конституційними особливостями організму.

Н.А. Бернштейн [1] першим сформував теоретико-
емпіричну концепцію побудови рухової дії, що є під-
ґрунтям рівневої регуляції та сенсорної корекції рухів.

Ряд дослідників, таких як Є.П. Ільїн [6], В.А. Саль-
ников [19], В.П. Умнов [23], зосередили свою увагу на 
вивченні простих рухових реакцій нервової системи. В 
процесі досліджень було встановлено, що особливості 
виявлення властивостей нервової системи (сили, рухо-

мості, врівноваженості нервових процесів) обумовлю-
ють в сукупності з іншими параметрами ступінь вияву 
інших, більш складних психофізіологічних факторів. 
Як наслідок, складні психомоторні здібності форму-
ються на основі елементарних. Крім цього, Є.П. Ільїн 
розглядає поняття “психомоторних показників”: латент-
ний період простої зорово-моторної реакції, латентний 
період складної зорово-моторної реакції, латентний час 
напруження скелетних м’язів, максимальний темп ру-
хів, тремор тощо.

Спеціальні здібності, В.М. Мельніковим [12] ото-
тожнюються із психологічними особливостями індиві-
да на темпераментному рівні (для боксера – рішучість, 
готовність до ризику, для стаєра – витримка, наполе-
гливість, цілеспрямованість). До власне психомотор-
них здібностей автор відносить: тонку регуляцію рухів, 
диференціацію реакцій, швидкість реакції, руху руки, 
швидкість руху руки у променево-запястковому сугло-
бі, спритність рук, пальців, стійкість руки та стеження.

Л.Ф. Євсєєва [5] звертається до проблеми психофізі-
ології та детермінує влучність як складну психомотор-
ну здібність. Вона залежить від просторових, силових 
компонентів, функцій диференціювання та відтворення 
параметрів рухів. Характерним є “м’який пас” для во-
лейболістів і футболістів чи штрафний кидок у баскет-
болі.

На думку Є.Н. Суркова [22], до психомоторних зді-
бностей належать: просторові, часові, швидкісні роз-
пізнавальні властивості та вестибулярна чутливість. 
Проведені дослідження [22] обґрунтовують психомо-
торику як компонент прогнозування оцінки успішності 
діяльності спортсмена.

В.П. Озєров [15] вважає, що ознаками психомотор-
ного розвитку є: рухова пам’ять, здатність до управління 
часовими, просторовими та динамічними характерис-
тиками, здатність до самоконтролю діями; оператив-
ність та надійність управління рухами, а також рівень 
розвитку вольового психомоторного зусилля і психіч-
ної працездатності.

Г.В. Коробейніков, О.К.Дуднік [7], розглядаючи пси-
хофізіологічні стани, пропонують методичні підходи до 
їх оцінки в умовах тренувальної та змагальної діяльнос-
ті спортсменів. 

На даному етапі розвитку науки можна констату-
вати зрушення щодо дослідження психомоторики у 
представників різних видів спорту. Дослідження С. Ку-
рилюка [8], засвідчують низький рівень сформованос-
ті нейродинамічних властивостей дзюдоїстів на етапі 
початкової підготовки. Л. Сергієнко та Н. Чекмарьова 
[20] розробили критерії розвитку рухових здібностей 
до просторової диференціації із рекомендаціями по-
дальшого розподілу дітей по видах спорту. Л.Ф.Евсеева 
[5] виявила позитивну тенденцію у розвитку психомо-
торних здібностей у юних баскетболісток. Здійснене 
діагностування психомоторних координаційних зді-
бностей Є. Лоошем [9] у санному спорті та бобслеї 
відбилось на подальшому плануванні тренувального 
процесу підготовки цих спортсменів. До проблеми роз-
витку психомоторних здібностей легкоатлетів на етапі 
початкової підготовки звертались С. Бублик та О. Кри-
жанівська [2].

Вікові рамки етапу початкової підготовки запропоно-
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вані О.В. Матиціним [11] збігаються із класичною сис-
темою багаторічної підготовки кваліфікованих спортс-
менів представленою В.М. Платоновим [16]. Останній 
в своїх працях [16] наголошує на високій спадковості 
при розвитку простої рухової реакції. Доповнюючи 
вищезазначене, О.В. Матицін [11] відзначає незначні 
зміни у швидкості простої і складної рухової реакції на 
подальших етапах тренування. Найбільш суттєвим по-
кращенням точності реакції на рухомий об’єкт під час 
дії рукою, ногою та спиною спостерігалось у спортсме-
нів з 8 до 10 років.

До психомоторики відносять трудові операції, нави-
ки та уміння. В процесі формування психодіагностики 
як науки виникла необхідність у вивченні та оцінюванні 
нейродинамічних властивостей особистості за допомо-
гою методів, які реєструють якість і рівень досконалості 
виконання заданих інструкцією рухів [1, 22]. Найпрості-
ші моторні тести використовували Ф. Гальтон, Дж.-М. 
Кеттел, Г. Мюнстенбег, Е. Крепелін, які розпочали ви-
вчення індивідуальних особливостей психомоторики у 
20-30 – ті роки ХХ століття [15]. 

Висновки. 
Огляд наукових джерел дозволяє сформувати чіт-

ку позицію щодо ідентифікування найбільш важливих 
психомоторних здібностей юних тенісистів, необхід-
ності внесення коректив у навчально-тренувальний 
процес їх підготовки.

До групи загальних психомоторних якостей тенісис-
тів слід віднести: просторову орієнтацію, кінестетичну 
чутливість, точність рухів. Кожна із наголошених по-
зицій відіграє важливу роль і є базовою у процесі на-
вчання гри.

Спеціальні психомоторні здібності тісно пов’язані 
між собою і формують блок необхідних для досліджен-
ня та розвитку в процесі навчально-тренувальної та 
змагальної діяльності. Спеціальні здібності щодо дифе-
ренціації тенісистами простору, зусиль та часу перед-
бачають відчуття дистанції (вибір необхідної позиції) і 
рівня затрати зусилля для здійснення удару. 

Особливої уваги заслуговує група психомоторних 
здібностей таких як: складна зорово-моторна реакція, 
функціональна рухливість та сила нервових процесів. 
Визначення рівня їх розвитку на початковому етапі ба-
гаторічної підготовки є прерогативою формування ква-
ліфікованого спортсмена високого рівня майстерності.

Подальші перспективи організації науково-дослідної 
роботи вбачаємо у дослідженні психомоторних здібнос-
тей спортсменів-тенісистів початкового етапу підготов-
ки, що на нашу думку, суттєво вплине на проведення 
відбору до занять настільним тенісом, підвищення ре-
зультативності діяльності в умовах як тренувань так і 
змагань. 
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Континуум нарушений здоровья у детей в регионе АЭС
Лиходед В.С., Клопов Р.В., Лиходед Я.В.

Запорожский национальный университет

Аннотации:
Представлены данные о нарушениях 
здоровья у детей 7-14 лет. Проанали-
зированы уровень здоровья, структура 
заболеваемости, смертность. Опреде-
лены перспективные направления 
коррекционно-профилактической рабо-
ты. Безопасный уровень индивидуаль-
ного здоровья у детей к началу репро-
дуктивного и трудоспособного периода 
(15 лет) может сформироваться лишь 
в единичных случаях. Своевременные 
профилактические и лечебные меро-
приятия позволяют остановить каскад 
донозологических и патологических 
изменений, обеспечить возврат к ис-
ходному потенциалу индивидуального 
здоровья.

Лиходед В.С., Клопов Р.В., Лиходед 
Я.В. Континуум порушень здоров'я в 
дітей у регіоні АЕС. Представлено дані 
про порушення здоров'я у дітей 7-14 років. 
Проаналізовано рівень здоров'я, струк-
тура захворюваності, смертність. Визна-
чено перспективні напрямки корекційно-
профілактичної роботи. Безпечний рівень 
індивідуального здоров'я у дітей до початку 
репродуктивного і працездатного періоду 
(15 років) може сформуватися лише в оди-
ничних випадках. Своєчасні профілактичні 
і лікувальні заходи дозволяють зупинити 
каскад донозологічних і патологічних змін, 
забезпечити повернення до вихідного по-
тенціалу індивідуального здоров'я.

Likhoded V.S., Klopov R.V., Likhoded 
Y.V. Continuum of violations of health 
for children in the region of NPP AREA. 
Information is presented about violations 
of health for children 7-14 years. A health 
level, structure of morbidity, death rate, 
is analysed. Perspective directions are 
certain to correction-prophylactic works. 
A safe individual health level for children 
to beginning of genesial and able to work 
period (15 years) can be formed only in 
solitary instances. Timely prophylactic 
and medical measures allow to stop the 
cascade of prenosological and pathologi-
cal changes, provide a return to initial po-
tential of individual health.

Ключевые слова:
здоровье, смертность, скрининг-
тестирование, континуум. 

здоров'я, смертність, скрінінг-
тестування, континуум.

health, mortality, health level, screening 
testing, NPP, continuum.

Введение.1

Согласно современным валеоцентричным концеп-
циям между двумя противоположными категориями 
жизнедеятельности – здоровьем и болезнью – нельзя 
провести четкой границы. Включение адаптационно-
компенсаторных механизмов и их активация, макси-
мальное напряжение и, наконец, истощение, которое 
приводит к развитию заболевания, есть различные со-
стояния организма между нормой и патологией [1-5].

Для оценки и характеристики потерь репродуктив-
ного здоровья целесообразно применение принципа 
континуума (от лат. сontinuum – непрерывное, сплош-
ное), в соответствии с которым процесс деструкции здо-
ровья представляется непрерывной цепью изменений: 
отклонения от нормы → функциональные нарушения 
→ пограничные состояния → предболезнь → болезнь 
→ инвалидность → смерть [6, 7].

Постепенно происходит разделение детей на груп-
пы с плохими и хорошими показателями, которое с воз-
растом усугубляется, создавая благоприятные условия 
для формирования хронической патологии и ранней 
инвалидности.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходи-
мости поиска новых путей укрепления здоровья детей, 
проживающих в экологически загрязненных зонах.

Работа выполнена по плану НИР Запорожского на-
ционального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – анализ уровня здоровья де-

тей и определение перспективных направлений 
коррекционно-профилактической работы.

Результаты исследований. 
Данные, представленные, на рис. 1, свидетельствуют 

о том, что безопасный уровень индивидуального здоро-
вья у детей проживающих в 30-км зоне АЭС, к началу 
репродуктивного и трудоспособного периода (15 лет) 
может сформироваться лишь в единичных случаях.

Так, риск мертворожденности в г.Энергодаре состав-
ляет 0,6% (усредненные данные), а вероятность смерти 
в возрасте до 14 лет – 0,07%. 

© Лиходед В.С., Клопов Р.В., Лиходед Я.В., 2010

Смертность детей в г. Энергодаре в среднем состав-
ляет 11 случаев/год, 3 из которых приходится на травмы 
и отравления.

В связи с основной причиной умирает 8 детей, в том 
числе от врожденных аномалий – 4 (50%), отдельных 
состояний, возникающих в перинатальном периоде – 3 
(37,5%) и новообразований – 3 (12,5%).

Вероятность инвалидности в возрасте до 15 лет рав-
няется 1,4%, (14 инвалидов/1000 детей), а хронической 
заболеваемости по данным диспансерного обследова-
ния – 29,5%.

Для энергодарских школьников 13-14 лет харак-
терны скрининг-тестируемые заболеваемость (71,8%) 
и распространенность психоневрологических рас-
стройств (43,3%), неудовлетворительный уровень фи-
зической подготовленности (89,7%) и физического здо-
ровья (95,5%).

В целом можно сделать вывод, что безвозвратные 
потери здоровья у детей и подростков составляют ме-
нее 1% (смертность), частично-компенсируемые – 1,4% 
(инвалидность), восстановимые (хронические заболе-
вания и функциональные нарушения) – около 96%.

Обобщенные данные, представленные на рис. 2, 
свидетельствуют о том, что из всех проанализирован-
ных показателей популяционного здоровья у детей, 
проживающих в 30-км зоне АЭС, достоверно повыше-
на по сравнению с областным уровнем заболеваемости. 
При этом, как отмечалось ранее, она имеет ряд особен-
ностей, которые характерны для населения территорий, 
находящихся в зоне влияния АЭС [8].

Таким образом, основными причинами неудовлетво-
рительного состояния здоровья у детей, проживающих 
в г. Энергодаре, следует считать высокую заболевае-
мость вне ее связи с радиационным фактором, морфо-
функциональной основой которой являются нарушения 
физического и психического развития.

Однако, исходя из утверждения автора программы 
«Школяр» В.А. Шаповаловой [9], что всем детям с низ-
ким уровнем физического здоровья свойственны хро-
нические заболевания, которые часто не диагностиру-
ются в условиях обычных профилактических осмотров, 
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можно заключить – к группе предположительно боль-
ных следует отнести около половины всех школьников 
г.Энергодара (табл. 1).

Соответственно к группе практически здоровых от-
носится около 4% школьников (уровни «высокий» и 
«выше среднего»), остальные же дети находятся либо 
в состоянии предболезни (уровень «ниже среднего»), 
либо для них характерна высокая степень риска, по-
полнить группы детей с выраженными нарушениями 
здоровья.

Эти показатели несколько хуже, чем данные, полу-
ченные нами при обследовании запорожских школь-
ников [10] среди которых здоровыми являются 9,6%. 
Однако в 30-км зоне АЭС достоверно выше процент 
школьников с низким уровнем здоровья (45,9%), что 
соответствует более высокому региональному показа-
телю детской заболеваемости и свидетельствует о не-
достаточной эффективности профилактических меро-

приятий.
За время обучения в 1-8 классах количество детей 

с низким уровнем не только не уменьшается, но даже 
увеличивается на 3,5 %. Среди обследованных 14–лет-
них школьников только 4,5% характеризуется вышес-
редним уровнем здоровья, тогда как показатели высо-
кого уровня отсутствуют вообще (рис. 3)

Следовательно, можно заключить, что оздоровитель-
ная работа с детьми дошкольного и школьного возраста 
в условиях города – спутника АЭС, малоэффективна, 
поскольку ее главной задачей является лечение хро-
нических заболеваний, а не их профилактика с помо-
щью современных валеометрических и превентивно–
коррекционных методов.

Соответственно представляется перспективным ши-
рокое использование методов скрининг-тестирования, 
позволяющих выявить начальные, часто не манифести-
рованные, признаки различных заболеваний.

Таблица 1
Распределение школьников 7-14 лет по уровням физического здоровья (УФЗ)

N
УФЗ

Низкий ниже  
среднего Средний выше  

среднего Высокий

436 194 / 44,5 146 / 33,49 79 / 18,12 15 / 3,44 2 / 0,46

Примечание: абсолютные значения / %.

Рис. 1. Нарушения здоровья у детей 14 ( ___ ) и 7 (------) лет, проживающих в 30-км зоне АЭС.
Обозначения: 1- мертворожденность; 2 – смертность; 3- инвалидность; 4- хроническая заболеваемость; 5- 

психоневрологические   расстройства; 6 - скрининг-тестируемая заболеваемость; 7,8 – неудовлетворительный 
уровень физической подготовленности и физического здоровья соответственно.
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Использование такого методического подхода по-
зволяет не только определить группу риска, но и рацио-
нально организовать лечебно-профилактическую рабо-
ту с детьми, имеющими донозологические нарушения 
здоровья.

Безусловно, что окончательный диагноз является 
прерогативой врача, но своевременное обнаружение от-
клонений в развитии ребенка, их коррекция с помощью 
немедикоментозных средств и методов – обязанность и 
школы, и родителей.

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют 
о том, что высокий риск хронической заболеваемости 
характерен для 47,39% обследованных детей. Патоло-
гический индекс у обследованных школьников состав-

ляет 0,62, а наличие двух заболеваний одновременно 
возможно у 12,1% детей, трех – у 2,49%, четырех – у 
0,66%.

Полученные нами данные превышают результаты 
диспансерного обследования этих же детей, согласно 
которым имеют хронические заболевания 29,5% из их 
числа. 

Главенствующая роль в структуре заболеваемости, 
охарактеризованной с помощью метода скрининг-
тестирования, принадлежит психоневрологическим 
расстройствам (рис. 4). На их долю приходится 71,2% 
от общего числа выявленных заболеваний, и они харак-
терны для 50,4% обследованных школьников.

Рис. 3 – Распределение школьников из 30-км зоны АЭС по уровням физического здоровья (%)
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Рис. 2. Показатели здоровья детского населения г. Энергодара (  ) и Запорожской области (  )

1 – рождаемость; 2 – рождаемость мальчиков; 3 – мертворожденность; 4 – первичная заболеваемость; 5 – инва-
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Таблица 2
Скрининг-тестирование заболеваний у школьников 7-14 лет из 30-км зоны АЭС

n 
Кол-во больных Кол-во заболева-

ний Кол-во заб./чел.
абс. %

498 236 47,39 308 0,62
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Рис. 4 - Скрининг-тестирование заболеваемости 
школьников из 30-км зоны АЭС

Примечания:  –здоровые дети;  –психо-
неврологические расстройства;  – кардиоревмато-

логические;  –пульмонологические;   –остальные 
заболевания, в том числе: гастроэнтерологические  

– 1,44%,стоматологические и ЛОР-заболевания – по 
0,72%, эндокринные и нефрологические – по 0,36%.

Полученные данные соответствуют результатам 
других авторов, свидетельствующих о том, что нару-
шения психического здоровья свойственны 30-40% со-
временных детей и подростков [11]. Причем, около 20% 
пограничных психических нарушений, проявляющихся 
в школьном возрасте, впоследствии приобретают хро-
нический характер.

Результаты скрининг-тестирования, полученные 
нами, соответствуют общепринятым представлениям 
об ухудшении здоровья детей за время их обучения в 
школе. Известно, что практически здоровыми можно 
считать менее половины выпускников школ Украины, 
а общий рост заболеваемости у детей определяется, в 
первую очередь, увеличением числа психоневрологиче-
ских нарушений, заболеваний дыхательной и сердечно-
сосудистой систем [3,12-14].

Соответственно, основное внимание в коррекционно-
профилактической работе со школьниками из 30-км 
зоны АЭС целесообразно уделить именно трем ука-
занным нозологическим группам, исходя из возрастно-
половых особенностей их этиологии.

Выводы. 
В целом можно заключить, что к 14-летнему возра-

сту у мальчиков и девочек в условиях города-спутника 
АЭС формируется комплекс нарушений психического и 
физического здоровья, причины и механизмы которого 
можно охарактеризовать лишь посредством наблюде-
ний в динамике и ретроспективного анализа.

Результаты, представленные на рис. 5, свидетель-
ствуют о том, что уровень неблагополучия здоровья 
(УНЗ) у детей за время их обучения в школе достоверно 
возрастает как в целом, так и по основным нозологиче-
ским группам.

Средний УНЗ составляет у первоклассников 62,4 
балла и не имеет достоверных половых различий, кото-
рые проявляются у учащихся 4-го класса – УНЗ у дево-
чек становится более высоким.

Особенно значимо эта разница проявляется у 
8-классников, когда УНЗ у девочек достигает 129,3 
балла и в 1,7 раза превышает УНЗ у мальчиков. Ука-
занные закономерности характерны и для возрастной 
динамики психоневрологических расстройств, однако, 
им свойственна важная особенность – в ряде случаев 
превышается пороговое значение, равное 27,2 баллам, 
что свидетельствует о низком уровне психического здо-

ровья у большинства обследованных школьников.

0  

все заболевания  баллы  140  
120  
100  

80  
60  
40  
20  

1          2           3           4          5       6        7          8 

5  

0  

пульмонологические заболевания (33,6)  баллы  25  

20  

15  

10  

1          2           3           4          5           6          7           8 

5  

0  

кардиоревматологические заболевания (21,9)  20  

15  

10  

1          2          3         4          5          6         7       8 
классы  

0  

психоневрологические расстройства (27,2)50  

40  

30  

20  

10  

1          2          3         4          5           6          7       8 
классы  

Рис. 5 Скрининг-тестирование заболеваний мальчиков 
(––) и девочек (---) из 30-км зоны АЭС

Примечание. В скобках указана критическая сумма 
баллов.

Риск кардиоревматологических и пульмонологиче-
ских заболеваний у мальчиков и девочек достоверно 
возрастает к 8-му классу, причем половые различия до-
стоверно проявляются у 6- и 7-классников.

Очевидно, что в процессе оздоровительной работы 
следует учитывать как возрастные и половые особенно-
сти формирования здоровья у детей и подростков, так и 
роль отдельных факторов в его ухудшении.

Для детей из 30-км зоны АЭС таковыми являются 
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нарушения психического и физического здоровья, обу-
словленные функциональными отклонениями и заболе-
ваниями нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, опорно-двигательного аппарата, развивающие-
ся на фоне снижения резистентности организма к не-
благоприятным условиям внешней среды.

Очевидным представляется тот факт, что в услови-
ях повышенного радиационного риска особенно важна 
превентивная реабилитация детей и подростков до-
школьного и младшего школьного возраста на уровне 
морфофункциональных нарушений, поскольку своевре-
менные профилактические и лечебные мероприятия по-
зволяют не только остановить каскад донозологических 
и патологических изменений, но и обеспечить возврат к 
исходному потенциалу индивидуального здоровья.

Дальнейшие исследования предполагается провести 
в направлении изучения других проблем нарушений 
здоровья у детей в регионе АЭС.
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Використання історично-комунікативного досвіду для 
формування гуманістичної спрямованості педагогічного 

спілкування майбутніх фахівців
Лисенко С. А.

Українська інженерно-педагогічна академія

Анотації:
Розглянуто проблеми формування 
гуманістичної спрямованості пе-
дагогічного спілкування майбутніх 
фахівців. Розкрито сутність і прин-
ципи гуманістично спрямованого 
педагогічного спілкування. Пока-
зано шляхи використання кому-
нікативного досвіду минулого на 
прикладах залучення теоретичних 
ідей та методів спілкування. Про-
аналізовані результати анкетуван-
ня студентів. Наведено ставлення 
студентів до включення окресле-
ного досвіду для гуманізації кому-
нікативної підготовки. Підтвердже-
на необхідність доповнення змісту 
освіти цим досвідом. 

Лысенко С. А. Использование коммуника-
тивного опыта прошлого для формирования 
гуманистической направленности педаго-
гического общения будущих специалистов. 
Рассмотрены проблемы формирования 
гуманистической направленности педаго-
гического общения будущих специалистов. 
Раскрыта сущность и принципы гумани-
стического направленного педагогического 
общения. Показаны пути использования 
коммуникативного опыта прошлого на при-
мерах привлечения теоретических идей и 
методов общения. Проанализированные 
результаты анкетирования студентов. При-
ведено отношения студентов к включению 
очерченного опыта для гуманизации ком-
муникативной подготовки. Подтвержденная 
необходимость дополнения содержания об-
разования этим опытом. 

Lysenko S. A. Use of communicative 
experience of the past for formation of 
a humanistic orientation of pedagogical 
dialogue of the future specialists. The 
problems of forming humanism orientation of 
pedagogical intercourse of future specialists 
are considered. Essence and principles 
of the humanism directed pedagogical 
intercourse is exposed. The ways of the use 
of communicative experience of the past on 
examples bringing in of theoretical ideas and 
methods of intercourse are rotined. Analysed 
results of questionnaire of students. Attitudes 
of students are resulted toward including 
of the outlined experience for humanizing 
of communicative preparation. Confirmed 
necessity of addition of maintenance of 
education this experience. 

Ключові слова:
спілкування, гуманізація, спрямо-
ваність, підготовка, досвід.

общение, гуманизация, направленность, 
подготовка, опыт.

dialogue, humanization, orientation, 
preparation, experience.

Вступ. 1

Економічні, соціально-політичні та культурні 
трансформації сучасного суспільства актуалізували 
необхідність удосконалення підготовки фахівців. 
Наростання глобалізаційних процесів у світі, 
розширення інформативності усіх сфер діяльності 
людства, впровадження новітніх засобів комунікацій на 
макро- та мікрорівнях, вихід вітчизняних спеціалістів на 
світовий ринок праці, приєднання вищої освіти України 
до європейського та світового освітнього просторів 
посилили потребу у підвищенні культури спілкування 
та комунікацій випускників вищих навчальних закладів. 
Зважаючи на це, навчання особливостям фахового 
спілкування майбутніх фахівців стає важливою 
соціокультурною та освітньою проблемою професійної 
підготовки.

Вивченням теоретичних проблем спілкування 
займалися вітчизняні, російські та радянські 
дослідники: філософський аспект розглядали М. Каган, 
А. Ухтомський, Т. Флоренська, психологічний – О. 
Бодальов, О. Леонтьєв, М. Лісіна, Б. Ломов, соціальний 
– Г. Андрєєва, О. Киричук, Б. Паригін, концепції 
фахово-педагогічного спілкування та їх складники 
– Н. Волкова, В. Гриньова, А. Добрович, І. Зімняя, І. 
Зязюн, В. Кан-Калик, В. Каширін, Л. Крамущенко, В. 
Семиденко, В. Сластьонін. Вагомий доробок у теорію 
спілкування внесли зарубіжні науковці – Д. Боаке, К. 
Роджерс, Р. Раймонд, Ж. Феррі, К. Шаллер.

Наукові розвідки останнього десятиліття були 
присвячені наступним проблемам: формуванню 
комунікативних умінь студентів (М. Васильєва, І. 
Мамчур, Т. Шепеленко), формуванню комунікативної 
культури у майбутніх фахівців (О. Гаврилюк, І. Комарова, 
В. Полторацька, В. Романова), комунікативності як 
фактору інтенсивності навчання (Г. Яценко), гуманізації 
фахового спілкування в умовах модульного навчання (В. 
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Зінкевічус), педагогічним умовам емоційної взаємодії 
«викладач-студент» (І. Гапійчук), дослідженню 
інноваційних методів у професійно-педагогічній 
комунікації (Н. Волкова, Ю. Костюшко). Історичні 
особливості педагогічного спілкування у системі 
«вчитель-учень» розглядали Г. Троцко і О. Довженко 
[10], а практичний аспект певною мірою представлений 
у навчальному посібнику Н. Бутенко [1]. Однак, поза 
увагою дослідників ще залишається значне коло питань 
щодо вивчення, переосмислення, опанування та творчого 
використання комунікативного досвіду минулого у 
поєднанні з сучасним змістом, формами і методами 
спілкування для організації гуманістично спрямованої 
комунікативної підготовки майбутніх фахівців.

Удосконалення результативності комунікативної 
підготовки майбутніх фахівців є одним із важливих 
практичних завдань кафедри педагогіки і методики 
професійної освіти Української інженерно-педагогічної 
академії (м. Харків). Це й спонукало нас дослідити 
проблему використання історично-комунікативного 
досвіду минулого для формування гуманістичної спря-
мованості фахового спілкування студентів вищих на-
вчальних закладів.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є розгляд можливостей викорис-

тання історично-комунікативного досвіду у підготов-
ці майбутніх фахівців до гуманістично спрямованого 
спілкування.

Об’єкт дослідження – підготовка до фахового спіл-
кування студентів вищих навчальних закладів. Предмет 
– можливості використання комунікативного досвіду 
минулого для формування гуманістичної спрямованос-
ті фахового спілкування студентів.

Дослідження здійснено у 2009 році на базі Україн-
ської інженерно-педагогічної академії (УІПА) у процесі 
вивчення студентами четвертого курсу факультету раді-
оелектроніки, електромеханіки і комп’ютерних систем 
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навчальної дисципліни «Комунікативні процеси у педа-
гогічній діяльності». 

Результати дослідження. 
Національна доктрина розвитку освіти України, до-

кументи Болонського процесу, які пронизані ідеями гу-
манізму, демократизму, толерантності, націлюють вищу 
школу на підготовку такого фахівця, який би міг вста-
новити контакти, організувати доброзичливе, відкрите, 
продуктивне спілкування усіх суб’єктів професійної 
діяльності, спрямоване на оптимізацію цієї діяльнос-
ті й високоморальні особистісні стосунки. [12, с. 651]. 
Невід’ємною частиною такого професійного спілкуван-
ня є його гуманістичний характер, гуманістична спря-
мованість.

Гуманістична спрямованість – головний показник 
реалізації норм суспільної моралі та моральності кож-
ного суб’єкта професійного спілкування. Гуманізм – ак-
тивна любов до людини, яка ґрунтується на вірі у кращі 
можливості людини: її розум і волю, природні потенціа-
ли, здібності, набуті у суспільстві. Все це потребує бла-
годатних умов спілкування, які б сприяли розкриттю та 
розвитку всіх можливостей на благо особистості, усіх 
оточуючих та суспільства у цілому. Однією з найважли-
віших умов є, на наш погляд, формування гуманістичної 
спрямованості фахового спілкування майбутнього про-
фесіонала ще у період його навчання у вищій школі.

Підготовка до професійного гуманістично спрямо-
ваного спілкування майбутніх випускників націлена на 
формування у студентів фахової комунікативної компе-
тентності. Зауважимо, що під компетентністю до спіл-
кування ми будемо розуміти, як і ряд відомих науков-
ців, рівень володіння комунікативним, інтерактивним 
та перцептивним потенціалом [11], тобто цінностями, 
можливостями, здібностями, знаннями, уміннями, на-
вичками, ставленнями, виборами спілкування, волею, 
емоціями гуманістичного спрямування. 

Недоліки комунікативної компетентності спричиня-
ють безпорадність та невпевненість молодого фахівця у 
спілкуванні, що не сприяє установленню його авторите-
ту в трудовому колективі, довіри до його рівня профе-
сійної підготовки, до його здатності приймати ефектив-
ні професійні, управлінські та комунікативні рішення. 

Підготовка студентів вищих навчальних закладів до 
гуманістичного педагогічного спілкування здійснюєть-
ся на засадах комунікативно-системного підходу, який 
передбачає ефективну реалізацію спеціальної наскріз-
ної багатовекторної моделі навчання спілкуванню. Ви-
значальними принципами цієї підготовки виступають:

орієнтація на найвищі моральні цінності суспільства;• 
індивідуалізація та особистісна орієнтація на кожно-• 
го з суб’єктів професійного спілкування;
мовленнєве та комунікативне забезпечення професій-• 
ного процесу;
багатофункціональність видів, форм, методів, засобів • 
спілкування;
опора на світові та національні історичні й культурні • 
надбання;
ситуативність, новизна тощо.• 

Урахування цих принципів та принципу гуманістич-
ної спрямованості є надзвичайно важливим в умовах 
сьогодення, коли активізується людський фактор, від-
бувається поступова заміна суто інформаційної функції 

професійної діяльності на управлінсько-корекційну, які 
вимагають підвищення якості спілкування, особистісно-
орієнтованого спрямування, розширення його змістов-
ності та опори на історично-культурні цінності нації й 
людства. 

Ми вважаємо, що використання історичних, літера-
турних, культурних джерел, етнічних надбань та народ-
ної мудрості, які містять комунікативний досвід, буде 
сприяти формуванню у майбутніх фахівців додаткових 
можливостей для організації своєрідного середовища 
професійного спілкування. Окреслимо деякі можливос-
ті реалізації кращих історико-комунікативних досяг-
нень людства античних та середньовікових часів.

Усвідомленню та усталенню гуманістично націленої 
мети фахового спілкування, формуванню уявлень сту-
дентів про розвиток методичної бази взаємовідносин 
можуть сприяти комунікативні ідеї та досвід далекого 
минулого, насамперед, античних часів, про що свідчать 
наукові та літературні твори видатних філософів. Саме 
мислителі та педагоги Античного Світу заклали теоре-
тичні основи і здійснили апробацію практичного кому-
нікативного досвіду одного з перших видів фахового 
спілкування – педагогічного, основні компоненти якого 
у тій чи іншій мірі були сприйняті представниками ін-
ших професій. 

Свій внесок у практику спілкування зробили й 
«учителі мудрості», «словесної боротьби» та «гімнас-
тики розуму». У «граматичних студіях», навчальних 
диспутах, через вправи в ораторському мистецтві, сло-
весні змагання, «гостро сформульовані питання», бе-
сіди, розгорнуті докази вони організовували активне 
спілкування з учнями, націлене на всебічний розвиток 
особистості, що побуджувало молодь активно мислити, 
сприяло удосконаленню мовленнєвих навичок, природ-
них задатків до красномовства, оволодінню мистецтвом 
діалогу, дискусії, публічних виступів тощо.

Епічні поеми «Іліада» та «Одіссея», автором яких 
більшість дослідників вважають легендарного давньо-
грецького сліпого поета Гомера (роки життя невизна-
чено, гіпотетично – від 12 до 7 ст. до н. ч.), розкрива-
ють сутність соціальних та особистісних відносин і 
спілкування людей того часу. Стверджують, що поету 
належить так зване «правило Гомера», за яким послі-
довність наведених у спілкуванні аргументів впливає 
на їхню переконливість, а тому відразу слід наводити 
сильні, потім – середні й наприкінці – найсильніші ар-
гументи. Засвоєння цього методу майбутніми фахівця-
ми озброїть їх дієвими уміннями до переконання спів-
розмовника у власній правоті.

Майбутнім випускникам вищого навчального закла-
ду може стати у пригоді й сукупність комунікативних 
методів та прийомів, які відомі під назвою «езопова 
мова». Легендарний давньогрецький байкар Езоп (6 ст. 
до н. ч.) у творах морального спрямування з життя зві-
рів розкривав особливості відносин між людьми. Осо-
бливість його мови – у замаскованому вираженні думок 
за допомогою використання біблійних сюжетів, натя-
ків, алегорій, перифраз, зіставлень, контрастів, іронії. 
Але у гуманістично спрямованому спілкуванні ці спо-
соби слід використовувати помірковано, прогнозуючи 
їх наслідки, з відчуттям міри й такту, щоб не образити 
людину, з якою спілкуєшся.
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Спадщина видатного давньокитайського філософа і 
педагога Конфуція (бл. 551-479 рр. до н. ч.) системати-
зована і викладена його учнями у трактаті «Луньюй» 
(«Бесіди та судження»). Крім глибинних філософсько-
ідеалістичних ідей, «судження» містять думки і пора-
ди морально-етичного характеру, які мислитель вважав 
основою відносин та спілкування людей, і які можуть 
збагатити зміст сучасного професійного навчання. На-
приклад, підкреслюючи значення мовленнєвих методів 
та логіки у вербальному спілкуванні, мудрець говорив: 
«Коли не знаєш слів, то нічим пізнавати людей» [9, с. 
39]. Актуальними залишаються його вказівка на «три 
помилки» у спілкуванні людини з людиною: «З нею го-
ворити, коли ні слова не доходить до неї – це нерозваж-
ливість, не говорити, коли б слова дійшли до неї – це 
скритність, і говорити, не спостерігаючи її обличчя – це 
сліпота» [9, с. 40].

Геніальний грецький філософ Сократ (469-399 рр. 
до н. ч.) своєю «маєвтикою» («живим» або «повиваль-
ним мистецтвом») започаткував дві креативні для свого 
часу ідеї педагогічного спілкування. По-перше, доско-
нале спілкування, яке він вважав мистецтво викладання 
та «божественним покликанням», мало пробуджувати в 
учнях гуманні та найкращі душевні сили: чистоту, потяг 
до істини, розвиток самостійності, прагнення справед-
ливо, достойно та розумно діяти і жити. Процес пізнан-
ня, яким мудро й непомітно керував філософ, спілку-
ючись зі своїми учнями, набував характеру моральної 
дії. Він говорив, що «немає вчителя, який повчає», і 
немає учня, який уносить у своїй голові набір фактів, 
як у пустому «сосуді» [8, с. 446-450]. По-друге, Сократ 
ввів комплекс «живих» методів спілкування: «сократо-
ву індукцію», «сократову іронію», «сократову бесіду» 
та багато інших, за допомогою яких автор залучав учнів 
до розмови, талановито ставив цілеспрямовані та про-
блемні запитання, націлював на пошук істини самим 
співрозмовником, майстерно вів діалог та переконував. 

Сила емоційного впливу Сократа під час спілкуван-
ня була надзвичайною. Його учень і послідовник Пла-
тон писав, що коли він слухав учителя, то серце билося 
сильно, а з очей, як і в інших слухачів, текли сльози. 
Філософ давав і важливі практичні поради. Наприклад, 
до нас дійшло таке «правило Сократа»: для одержання 
позитивного рішення з певного питання поставте його 
на третє місце, а попереду – два простих, на які б спів-
розмовник без ускладнень відповів «так». Сучасна на-
ука підтвердила цю тезу, яка існує вже більше, ніж 2400 
років. Установлено, що коли людина говорить «ні», то в 
її кров надходить гормон норадреналін, який налашто-
вує на боротьбу. Слово «так» спонукає до виділення 
«гормонів задоволення» – ендорфінів, що слугують фі-
зіологічною основою для використання сучасного кому-
нікативного прийому «приєднання» до позиції співроз-
мовника у спілкуванні. Цей прийом сприяє розумінню 
внутрішнього світу співрозмовника, його психологіч-
ного настрою, а також демонструє націленість фахівця 
на гуманні відносини, прагнення запобігти конфліктам 
та конструктивно вирішувати проблеми.

Платон (427-347 рр. до н. ч.) – видатний філософ і 
педагог-практик, який створив знамениту школу (Ака-
демію) у м. Атени. Розвиваючи поняття свого настав-
ника про професіоналізм та майстерність спілкування 

учителя, філософ підкреслював значення свободи ви-
бору педагога і учня: «Жодну науку вільна людина не 
повинна вивчати як раб… Тому не по-насильницькі ви-
кладай дітям науки, а через гру: тоді ти краще побачиш, 
хто до чого схильний» [2, с. 9]. Платон особливо наго-
лошував на визначній ролі наставників-представників 
своєї нації у становленні «правильного виховання і на-
вчання» через методи й зміст спілкування, націлені на 
збереження національної ідентичності, що й сьогодні є 
актуальною для українців проблемою.

Як власні педагогічно-комунікативні ідеї, так і діа-
логи та монологи-думки Сократа Платон описав у своїх 
творах «Апологія Сократа», «Критон», «Іон», «Прота-
гор», «Держава» та інших, які залишаються й дотепер 
надзвичайно корисними у формуванні гуманістично на-
лаштованого на спілкування фахівця. 

Найвидатніший мислитель Стародавнього Світу 
Аристотель (384-322 рр. до н. ч.) мав досвід успішно-
го спілкувався як з особами правлячих кіл, виховуючи 
майбутнього Олександра Македонського, так і з молод-
дю з інших станів, яких навчав у власній школі – ЛікеЇ. 
У своїх творах він переконував, що спілкування вчителя 
повинно бути настільки органічним, щоб він міг втіли-
ти у вихованцеві ідею всебічного гармонійного розви-
тку особистості –«калакагатію». Ефективне педагогічне 
спілкування можна було, як вважав філософ, здійснюва-
ти лише на основі психолого-педагогічних знань про ві-
кову періодизацію учнів, їх індивідуально-особистісний 
розвиток і використовуючи особливості трьох етапів 
процесу пізнання: від смислового спостереження че-
рез запам’ятовування до розуміння, та трьох джерел 
морального виховання – задатків, навичок і розуму [4, 
с. 188-198]. Обґрунтовані Аристотелем ідеї спілкуван-
ня лягли в основу візантійської культурно-педагогічної 
традиції, яку, разом з християнством, сприйняла у Х ст. 
й Київська Русь.

М. Ф. Квінтиліан (бл. 35-бл. 96 до н. ч.) – видатний 
римський письменник, ритор і вчитель ораторського 
мистецтва, за твердженням російського вченого П. Со-
колова – «перший методист стародавнього світу», напи-
сав твір з 12 книг про особливості мовлення і педагогіч-
ного спілкування, який назвав «Ораторські настанови». 
Квінтиліан підкреслював, що сумлінний до спілкування 
учитель обов'язково повинен: «поставити питання тим, 
хто мовчить» та «охоче відповідати тим, хто питає», за-
лучаючи протилежних за вдачею учнів до спілкування; 
щоденно знайти й сказати учням «щось таке, що в них 
назавжди залишилось би в пам'яті»; мати чітку, просту 
та ясну мову, бо «недоречна пишномовність», незрозу-
міла учням, відштовхує їх від учителя. Спілкуючись, пе-
дагог повинен бути добросовісним і цілеспрямованим, 
взірцем для учнів у морально-етичному плані, ставитися 
до них з любов’ю, але й бути досить суворим у оцінках, 
мати настирність, такт і терпіння, бажання поповнювати 
власні знання [6, с. 39]. Слід зауважити, що ці вимоги 
часто майже дослівно повторювались європейською пе-
дагогікою епохи Відродження, впливаючи на розвиток 
педагогічного спілкування у гуманістичному напрямку.

Надзвичайно важливими у системі формування 
знань майбутніх фахівців щодо неперервності історич-
ного розвитку комунікативної традиції українського на-
роду та зародження гуманістичної спрямованості спіл-
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кування є сторінки скіфської доби. Народи, які населяли 
нашу землю у ті часи, й територіально наслідували три-
пільську та інші прадавні культури, хоча й поступалися 
у соціальному розвитку більш цивілізованим народам, 
але мали власну писемність, правила, традиції спілку-
вання та бажання долучитися до кращих здобутків сві-
тової культури. Багато хто з наших пращурів перейняв 
освіту й традиції грецьких колоній Причорномор’я та 
їх метрополії, навчаючись у кращих мудреців Старо-
давнього Світу. Серед них були скіфи: Абаріс (VІ ст. до 
н. ч.), який уміло доносив мудрість греків до власного 
народу; легендарний Анахарсіс (VI ст. до н. ч.), якого за 
красномовність та глибину знань сучасники відносили 
до семи найбільш визначних мудреців античного світу. 
Про нього поширився вислів: “Говорить мудро, як скіф” 
[5, с. 39]; Біон (ІІІ ст. до н. ч.), який навчався в афінських 
філософських школах академіків і софістів, та просла-
вився як мандрівний вчитель філософії й риторики, 
все життя удосконалюючи власні методи викладання і 
спілкування [5, с. 39]; видатний філософ, педагог і по-
літичний діяч Сфер Боспорянин (друга половина ІІІ ст. 
до н. ч.), який за надзвичайну обізнаність був названий 
“Знаменитий учень Зенона”. Він сам був досвідченим 
педагогом, в учнях розвивав самостійність, оригіналь-
ність мислення та комунікативні уміння.

Продовженням гуманістичних ідей педагогічного 
спілкування, акумульованих античним та дохристи-
янським світом, стали релігійні норми, висловлені у 
християнських святинях – Біблії, Євангелії, Часослові, 
Псалтирі, Апостолі, з якими, хоча б побіжно, слід озна-
йомити студентів. За часів раннього християнства учень 
відвідував учителя вдома, супроводжував його на про-
гулянці, тому їх спілкування виходило за межі навчан-
ня, охоплювало всю різноманітність буденного життя, 
діяльності тощо. Як свідчить опис стосунків між учите-
лем та вихованцем, наведений у Євангелії, впродовж та-
кої позанавчальної взаємодії наставник мав можливості 
значною мірою розширити виховний вплив на учня, ви-
користовуючи живий приклад власної поведінки, ствер-
джуючи власними діями істину свого вчення й досвіду, 
залучаючи зразки народної педагогічної мудрості. Ме-
тод власного прикладу був одним із провідних у спілку-
ванні педагога з учнем упродовж багатьох століть.

Релігійні книги Київської Русі націлювали вчителя 
на спілкування з учнем з добросердних, а не насиль-
ницьких чи примусових позицій («Насильно учение не 
может твердо быти, с радостью же и веселием входя, 
твердо прилежить к душам внимающих»), з позицій 
прищеплення моральних звичок за добрими приклада-
ми («Уча, учи нравом, а не словом; иже словом мудр, а 
дела его не свершена, то хром есть») [3, с. 162]. Це були 
нові методи спілкування, насичені авторитетом церкви 
та вчителя-церковника. Але їх гуманістична сутність, 
націленість на щирість, толерантність, людяність у ви-
борі стилю спілкування має бути засвоєна, як основні 
принципи, сучасними фахівцями. Зупинимося на дея-
ких настановах наших пращурів щодо спілкування.

Князь Володимир (1053-1125 рр.) у визначному трак-
таті про сутність спілкування «Повчання Володимира 
Мономаха дітям» [13, с. 163-168] обґрунтував необхід-
ність дотримання гуманістичних відносин між людьми. 
Він спрямовував на володіння: «глазами управлению, 

языка удержанию, ума смирению, тела подчинению, 
гнева подавлению, мысли чистоту блюсти, побуждая 
себя к добрым делам ...» [13, с. 165]. 

Гуманістичні ідеї спілкування, тобто спілкування на 
засадах мудрості, прояві кращих громадських і духо-
вних якостей, віри у сили і можливості людини звучать 
у філософсько-педагогічних писемних пам’ятках Ки-
ївської Русі: “Молінні Данила Заточеника”, збірниках 
князя Святослава “Ізборник 1037 р.”, “Ізборник 1076 
р.”, “Слові про закон і благодать” митрополита Іларіо-
на, “Посланні пресвітеру Формі” Климента Смолятича, 
“Притчі про чоловічу душу і тіло”, “Притчі про сліпо-
го і кривого” Кирила Турівського, “Повісті врем’яних 
літ” і “Читанні про життя та згубу… Бориса і Гліба” 
Нестора-літописця, “Києво-Печерському патерику” та 
інших, які зібрані, наприклад, у виданні «Златоструй. 
Древняя Русь. Х-ХІІІ вв.». 

Корисно буде ознайомити студентів з «Наставлени-
ем богатым» (“Ізборник 1076 р.”): «Уклоняйся, как от 
воронов, от вкрадчивых слов льстецов, выклюют глаза 
те умники», «Вдумывайся в суть спора неторопливо, 
выноси приговор без поспешности», «С надежным со-
ветом сердца своего изучай нравы окружающих, тогда 
воистину узнаешь ты с любовью служащих тебе или 
лесть обманывающих тебя» та іншими, які розкривають 
техніку ділового спілкування, що й сьогодні залишаєть-
ся дієвою [13, с. 150]. 

Варто зауважити, що й пізніше, в пам'ятках ХVІ ст., 
зокрема, в «Степенной книге», укладеній Московськи-
ми митрополитами Макарієм та Кіпріяном, уміщено 
такі настанови щодо гуманних стосунків педагогів з 
учнями: «Учите же их (детей) не яростию, ни жесто-
костию, ни гневом, но радостовидным страхом и лю-
бовним обычаем, и сладким поучением, и ласковым 
рассуждением» [7, с. 20]. 

Доречно використати у навчанні гуманістичного 
спілкування західноєвропейські комунікативні надбан-
ня. Історико-літературні джерела засвідчують, що схо-
ластичні та формально-догматичні основи спілкування 
за наперед запрограмованими релігійними канонами, 
які були характерними для епохи раннього Середньо-
віччя, поступово змінювалися ідеями гуманізму й демо-
кратизму. Виразниками їх стали прогресивні теософи, 
вчені, письменники. Наприклад, християнський мисли-
тель, філософ-містик Аврелій Августин (354-430 рр.) у 
біографічній «Сповіді» закликав вчити не тільки сло-
вом, а й особистим прикладом – «справою-діянням»; 
Гуго Сен-Вікторський (1096- 1141 рр.) у творі «Ди-
даскаліон» не лише заперечував авторитарні стосунки 
у педагогічному спілкуванні, а й наголошував на ме-
тодах спілкування, які сприяли б розвитку людини, та 
першим висловив думку, що служіння наукам вимагає 
скромності від педагога й учня; французький філософ 
і учений П’єр Абеляр (1079-1142 рр.) у оригінальному 
за змістом творі «Так і ні» закликав у процесі спільної 
роботи та спілкування вчителя й учня виробляти вмін-
ня критичного ставлення до явищ, виявлення супереч-
ностей, які наближають до істини. Абеляр став автором 
багатьох методів спілкування – згаданого нами метода 
«так і ні», «імперативу уроку Абеляра», сутність якого – 
у постійних запитаннях при критичному читанні тексту, 
спілкуванні, створенні ситуацій «так і ні»; італійський 
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педагог Вітторіо да Фельтре (1378-1446 рр.), який за-
початкував «Будинок радості» для дітей знатного арис-
тократичного роду, гуманістичні ідеї якої вплинули на 
подальший розвиток теорії та практики спілкування.

Найвизначніший чеський педагог-гуманіст Я. А. Ко-
менський (1592-1670 рр.) дав надзвичайно багато порад 
щодо суб’єкт-суб’єктного спілкування, сутність якого 
він убачав у «триєдиній меті», основаній на гуманізмі: 
універсальність – «вчити всіх усього», надійність – «вчи-
ти надійно, надійними засобами», доступність – «вчити 
всіх всього легко і приємно, ніби граючись» [14, с. 107]. 

Усі гуманістично налаштовані мислителі Середніх 
віків (Фома Аквінський (1225-1274 рр.), Еразм Рот-
тердамський (1469-1536 рр.) та ін.) висміювали старі 
неефективні методи спілкування і націлювали на вра-
хування інтересів дітей, розвиток їх активності й само-
стійності, власні високоморальні приклади. Вони ствер-
джували, що «подібне виховується подібним», тобто 
добра, щира, сердечна людина може зростати лише за 
умови такого ж ставлення до неї.

У одній статті неможливо навіть окреслити весь 
зміст та методи включення історичного досвіду спілку-
вання у освітній процес. Звернемо увагу на деякі під-
сумки використання цих надбань у навчанні студентів 
УІПА комунікативно-педагогічним процесам. Теоре-
тичні основи педагогічного спілкування, підтверджені 
думками видатних мислителів, цитатами з наукових і 
літературних творів, історичними фактами, афоризма-
ми, прислів’ями, набувають рельєфності, впевненос-
ті у фундаментальності наукових істин, які знаходили 
підтвердження протягом тисячоліть. На практичних 
заняттях, при виконанні самостійних творчих завдань, 
написанні рефератів, у оглядах літературних та інших 
джерел, в живому спілкуванні «викладач-студент» ви-
користовуються зразки народної комунікативної твор-
чості, вивчається передовий досвід щодо спілкування 
видатних педагогів далекого та близького минулого, 
афоризми, наукові твори тощо. 

У процесі анкетування 85 студентів четвертого 
курсу факультету радіоелектроніки, електромехані-

ки і комп’ютерних систем академії на запитання: «Чи 
вплинуло використання історико-педагогічного до-
свіду спілкування на результативність формування 
комунікативних властивостей?» позитивно відповіли 
95% респондентів. При цьому, на запитання: «Які з ви-
користаних історико-комунікативних джерел позитив-
но вплинули на удосконалення Ваших знань та умінь 
щодо спілкування?» 60% студентів вказали літературні 
твори, 57% – передовий та творчий досвід педагогів і 
мислителів минулого, 35% – казки, міфи, легенди, 32% 
– прислів’я, і тільки 13% – народні пісні. Серед інших 
джерел історико-комунікативного досвіду були вказані 
наступні: притчі, досвід дипломатичного спілкування 
київських князів, відображений у літописах, твори і роз-
повіді В. Сухомлинського, кінофільми і навіть сучасні 
педагоги та Інтернет. Ці результати підтверджують за-
цікавленість студентів у освоєнні комунікативного до-
свіду минулих епох. 

З метою виявлення спрямованості майбутніх ба-
калаврів на гуманістичне педагогічне спілкування ми 
запропонували їм два запитання-завдання. Перше: 
«Польський психолог Е. Мелібруда до найсуттєвіших 
цінностей спілкування відносить: а) природність і від-
критість; б) можливість пошуку і дослідження; в) го-
товність приносити добро іншим людям; г) розвиток 
особистості та її самоствердження. Розставте за влас-
ним розумінням ці цінності від найбільш до найменш 
важливих». Друге: «Які з професійних якостей і якою 
мірою Ви змогли удосконалити в собі у результаті ви-
вчення комунікативних процесів у педагогічній діяль-
ності: а) терпіння до вираження емоцій партнером; б) 
готовність адаптувати власне сприйняття до сприй-
няття іншого; в) спроможність глибоко проникнути у 
суб’єктивний внутрішній світ іншого; г) уміння рекон-
струювати у своїй свідомості внутрішній світ партнера; 
д) прагнення не створювати конфліктних ситуацій. Ука-
жіть за наступними критеріями: 1) найбільш розвинуте; 
2) добре розвинуте; 3) посередньо розвинуте; 4) погано 
розвинуте; 5) найгірше розвинуте». Результати подані у 
табл.1 і табл. 2. 

Таблиця 1
Результати анкетування студентів за першим питанням (у відсотках)

Пор. Місця 
Цінності спілкування 1 2 3 4

а. Природність і відкритість 38 32 19 11
б. Можливість пошуку і дослідження 11 21 34 34
в. Готовність приносити добро іншим людям 9 17 41 33
г. Розвиток особистості та її самоствердження 53 22 9 16

Таблиця 2
Результати анкетування студентів за другим питанням (у відсотках)

Пор. Критерії 
Комунікативні уміння

1 2 3 4 5

а. Терпіння до вираження емоцій партнером 8 13 31 33 15

б. Готовність адаптувати власне сприйняття до сприйняття 
іншого 33 26 22 7 12

в. Спроможність глибоко проникнути у суб’єктивний світ 
іншого 15 19 12 27 27

г. Уміння реконструювати у своїй свідомості внутрішній 
світ партнера 18 12 29 18 23

д. Прагнення не створювати конфліктних ситуацій 28 32 10 11 19
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Анкетування студентів засвідчило, що 70% вибрали 
таку цінність гуманістичного спілкування як природ-
ність і відкритість, поставивши їх на 1-2 місця (табл. 
1). Позитивним є й те, що у 59% респондентів добре 
сформована готовність адаптувати власне сприйняття 
до сприйняття іншого, а у 60% – прагнення не створю-
вати конфліктних ситуацій (табл. 2).

Але на даний момент, як засвідчує опитування, гу-
маністична спрямованість педагогічного спілкування 
майбутніх фахівців ще не досить добре сформована, 
так як «готовність приносити добро іншим людям» на 
1-2 місця поставили тільки 26% (табл. 1). Лише 21% 
четвертокурсників, за їх думкою, мають добре усталене 
терпіння до вираження емоцій партнером, у той час як 
від 41 до 54% студентів слабко розвинули властивості 
до емпатії, що є основою розуміння іншої людини. 

Висновки. 
Як засвідчує аналіз комунікативного досвіду анти-

чних і середньовічних часів, існують широкі можли-
вості його використання у формуванні змісту й методів 
підготовки студентів до фахового спілкування гуманіс-
тичної спрямованості. Усвідомлення 75 % опитаних 
студентів такої пріоритетної цінності спілкування як 
«розвиток особистості та її самоствердження» створює 
підґрунтя для подальшого поглиблення гуманістич-
ної сутності спілкування шляхом фаховій підготовки. 
Використання теоретичних надбань попередніх епох, 
історично-комунікативного досвіду минулого, змісту 
епічних творів, народної педагогічної мудрості тощо не 
тільки сприятиме поглибленню фахових знань і вмінь 
спілкування, а й розширенню світосприйняття, удо-
сконаленню тих якостей особистості, які суттєво впли-
вають на гуманізацію взаємин, підвищують рівень фа-
хової підготовки, формують повагу й зацікавленість у 
вивченні історії, культурних надбань як нашої країни, 
так і всього людства. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у 
глибокому вивченні комунікативного досвіду гуманіс-
тичного спрямування усіх минулих епох, відборі, сис-
тематизації та включенні його до змісту фахового на-
вчання, розробці методичних основ використання цього 
досвіду у підготовці фахівців, створення методичних 
рекомендацій для студентів тощо.
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Ситуативні детермінанти прояву агресії у спортивній діяльності
Майструк В.В., Пилипко О.О. ,Фотуйма О.Я.

Харківська державна академія фізичної культури
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Актуалізовані ситуативні переду-
мови розвитку агресії. З’ясовано, 
що агресії в межах правил змагань 
є істотним елементом успішної ді-
яльності спортсмена. Прагнення до 
перемоги вимагає спортивної агре-
сивності. Спорт є зручною моделлю 
для науково-експериментального 
вивчення феномена агресії. На 
основі існуючих типологій агресив-
ності у спортивній діяльності виді-
лено реактивну (ворожу) та інстру-
ментальну агресивність. Головна 
мета першої полягає в нанесенні 
фізичної чи психологічної травми. 
Друга переслідує мету, здобуття 
перемоги, а не завдавання шкоди 
супернику. 

Майструк В.В., Пилипко О.А., Фотуйма 
О.Я. Ситуативные детерминанты прояв-
ления агрессии в спортивной деятель-
ности. Актуализированы ситуативные пред-
посылки развития агрессии. Выяснено, что 
агрессия в пределах правил соревнований 
является важным элементом успешной дея-
тельности спортсмена. Стремление к победе 
требует спортивной агрессивности. Спорт 
является удобной моделью для научно-
экспериментального изучения феномена 
агрессии. На основе существующих типоло-
гий агрессивности в спортивной деятельно-
сти выделено реактивную и инструменталь-
ную агрессивность. Главная цель первой 
заключается в нанесении физической или 
психологической травмы. Друга преследу-
ет цель, получение победы, а не нанесение 
вреда сопернику. 

Maystruk V.V., Pylypko O.A., Fotuyma 
O.Y. Situation determinanty of display 
of aggression in sporting activity. 
Situation pre-conditions of development 
of aggression are considered. Aggression 
within the limits of rules of competitions 
is the important element of successful 
activity of sportsman. Aspiring to victory 
requires a sporting aggressiveness. Sport 
is a comfortable model for the scientific 
experimental study of the phenomenon of 
aggression. Existing is studied типологии 
of aggressiveness in sporting activity.  A 
reactive and instrumental aggressiveness is 
selected. Primary objective of first consists 
in causing of physical or psychological 
trauma. A friend is pursued by a purpose is 
a receipt of victory and not causing of harm 
to the competitor. 

Ключові слова:
спорт, ситуація, агресія. спорт, ситуация, агрессия. sport, situation, aggression.

Вступ.1

Розвиток суспільства, групи та особистості немож-
ливий без суперечностей, боротьби протилежних сил, 
подолання недоліків. Реалії сьогодення відзначають-
ся змінами в політичному, економічному і духовному 
житті українського народу. Ці зміни породжують нео-
днозначні тенденції як позитивного, так і негативного 
характеру. А.Е. Мелоян [16] зауважила, що економічний 
крах, стихія, анархія в політичній сфері та інші чисельні 
негаразди сильно зменшили ейфорію, викликану націо-
нальним звільненням та піднесенням національної сві-
домості, гідності і гордості. Найбільш відчутного удару 
по психіці українського народу завдала, мабуть втрата 
надії на швидкі, інтенсивні зміни, на динамічне про-
сування шляхом цивілізованості та прогресу. Дійсність 
виявилась далекою від цих надій. На тлі економічного 
та політичного хаосу зросли насильство, правопору-
шення, жорстокість. Значну частину нації охопило по-
чуття власного безсилля в складних умовах трансфор-
мації суспільства.

Необхідно визнати, що сучасній цивілізації при-
таманна зростаюча конкуренція в політиці, економіці, 
яка в спорті стимулює прояви агресії. Н.Тінберґен, за-
гострюючи цей момент зауважив, що людина схожа на 
тварину тим, що вона бореться з представниками свого 
виду. Проте, серед тисяч біологічних видів лише вона 
веде тотальну, руйнівну боротьбу. Її унікальність у тому, 
що вона являє собою вид масових убивць.

Значна увага психологів [21,22,24,25,27] прикута до 
спорту, оскільки у ньому найбільш чітко проявляється 
агресія, а тому спортивне середовище є зручною пло-
щиною для її вивчення. Закономірності агресивних дій 
суб’єктів спортивного видовища дозволяють розгляда-
ти їх як своєрідну модель важливих детермінант агре-
сивної поведінки.

Вибраний тематичний аспект дослідження безпо-
середньо пов’язаний із науковими програмами Харків-
ської академії фізичної культури та Прикарпатського 
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національного університету імені Василя Стефаника і є 
складовою частиною зведеного плану науково-дослідної 
роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 
р.р. з напрямку “Фізична культура, фізичне вихован-
ня різних груп населення”, № державної реєстрації – 
0101И004940.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає у вивченні ситуативних де-

термінант виникнення агресивності у спортсменів.
Результати дослідження та їх обговорення. 
В спортивному житті ми спираємося на позицію, що 

індивідуальні якості особистості – це важливий фактор 
її успішної діяльності. Однак, тренування та змагання 
передбачають наявність ситуативних детермінант про-
яву агресії. Їх визначення має важливе значення для ро-
зуміння проблематики нашого дослідження.

Сутність поглядів більшості авторів на ситуацію як 
елемент психологічного тезауруса зводиться до її розу-
міння як об’єктивної сукупності елементів середовища 
(подій, умов, обставин), що здійснює стимулюючий, обу-
мовлюючий і корегуючий вплив на суб’єкта, тобто де-
термінує його активність та водночас задає просторово-
часові межі її реалізації. Саме в значенні “обставин” 
поняття ситуація стало використовуватися у психоло-
гічній інтерпретації діяльності. Так, О.М.Леонтьєв ши-
роко використовував термін “предметна ситуація”, яку 
відносив до суттєвих ознак процесу цілеутворення [13]. 
У працях В.С.Мерліна, ситуація трактується як певна 
зовнішня обстановка, що викликає відповідні мотиви 
[17]. Згідно з думкою Б.Ф.Ломова, ситуація є системою 
подій, що утворюють цілісність між елементами якої 
існує певний зв'язок [15]. Як вважають Л.Ф. Бурлачук 
і Н.Б. Міхайлова, ситуація представляє собою систему 
суб’єктивних і об’єктивних елементів, що з’являються 
в результаті активної взаємодії суб’єкта і середовища. 
До суб’єктивних елементів відносяться міжособистіс-
ні стосунки, соціально-психологічний клімат, групові 
норми, цінності, стереотипи свідомості. На їх думку, 
змістова характеристика ситуації представлена у фе-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

80

номені подій, які можуть бути яскравими, цікавими та 
емоційно забарвленими [2]. Я. Васильєв вважає, що си-
туативний підхід дозволяє виявити рівневий характер 
психічної діяльності. Вчений наголошує, що поведінка 
людини обумовлюється не лише постійними (констант-
ними) факторами, а й конкретною ситуацією, в якій 
вона знаходиться [5]. 

Діяльність спортсмена практично завжди являє со-
бою безперервну ланку вирішення завдань. Навіть пау-
зи в грі зовсім не означають, що в цей момент суб’єкт не 
оцінює минулих ситуацій і не моделює майбутніх. Без-
перервність рішень – одна із суттєвих ознак тактичного 
мислення спортсмена. В його процесі суб’єкт орієнту-
ється на встановлені зв’язки між завданням та спосо-
бом його вирішення. При цьому, важливе значення має 
здатність передбачити хід подій і найбільш ймовірні 
зміни ситуацій. Іншими словами, спортсмен “згортає” 
процеси прийняття рішення: він не проводить пошук, 
а ніби здійснює стрибок через ті ходи, які не відповіда-
ють логіці спортивної боротьби в теперішній момент. 
Ситуації сповнені різними міжособистісними конфлік-
тами, провокаціями, відіграють важливу роль у виник-
ненні агресивності.

В.П.Пошивалов показав, що агресія зароджується в 
певному ситуативному контексті, а саме в умовах кон-
куренції і боротьби [19]. J.Skott, пропонує використо-
вувати термін “агоністична поведінка”, котрий включає 
поведінкові субсистеми, які адаптивні в конфлікті між 
представниками одного виду. Важливо, що в цьому ас-
пекті науковці розглядають: напад, захист, уникнення і 
втечу [27].

Сучасні дослідження свідчать, що наявність зма-
гальних та стресових ситуацій сприяє засвоєнню осо-
бистістю ворожих тенденцій. Терміном стрес тут по-
значено стан, який виникає в організмі суб’єкта  під 
дією інтенсивних значущих подразників. В спортивній 
психології стрес співвідноситься зі  стресогенною ситу-
ацією. В ситуації такого роду суб’єкт вимушений вирі-
шити надскладне завдання, перевищуючи свої фізичні 
та розумові можливості. Ряд провідних спеціалістів, зо-
крема Р.А. Пілоян та А.В. Родіонов, наголошують, що 
стресогенним моментом є не сама ситуація, а відношен-
ня між мотивом і можливістю суб’єкта діяти адекватно 
щодо нього, в умовах цієї ситуації [18,21]. Здебільшого 
таке співвідношення пов’язане  з конкуренцією та бо-
ротьбою, напруга яких провокує агресію.

При цьому на думку Р. Берона, Д. Річардсон, суб’єкт, 
схильний діяти у стресогенних ситуаціях агресивно, 
може сам провокувати деструктивні вчинки [3]. Це сто-
сується й інших ситуацій, наприклад К. Бютнер пока-
зав, що ворожо налаштована дитина за лічені хвилини 
здатна перетворити спокійну гру у відкриту “війну”. 

У зв’язку із наявністю розглянутих стійких агресив-
них особливостей особистості та ситуацій деякі особи 
потрапляють у пастку замкненого циклу фрустрації, яка 
викликає агресивне реагування [9]. Подолання стресо-
вих ситуацій без застосування агресії можливе за умови 
їх уникнення чи застосування вживання запобігаючих 
заходів з метою погашення конфлікту. 

Провокування конфлікту, на думку О.Ю. Дроздова 
та Скок М.А. є головним ситуативним фактором агре-
сивної поведінки, яка містить вербальний або фізичний 

напад. При цьому специфіка психіки спортсмена спри-
яє виникненню конфліктних ситу ацій майже на всіх 
рівнях його зв'язків. Основними типами конфліктів є: 
сімейні (з батьками) - пов'язані із притаманною, осо-
бливо підліткам, реакцією еманси пації; шкільні (з педа-
гогами) - обумовлені тією ж причиною; міжособистісні 
(з однолітками) - пов'язані із певною емоційною неста-
більністю, підвищеною чуттєвістю [10].

А.Я. Анцупов та А.І. Шивалов підкреслюють необ-
хідність зосередження уваги на типі (стратегії) поведін-
ки в конфліктних ситуаціях, які найчастіше обирають 
суб’єкти діяльності [1], а В.І. Ващенко разом з О.Г. 
Антоновим  переконані, що перша реакція часто буває 
імпульсивною, при цьому можливе неусвідомлення на-
слідків агресивних дій [6]. 

У контексті конкуренції, Г.Д. Горбунов зауважив, 
що розповсюдженою формою інтеракцій в спортивних 
командах є конфліктні зіткнення, які характеризуються 
віковою специфікою розвитку, вони можуть мати де-
структивні і конструктивні наслідки [7]. 

Г.В. Ложкін та В. Ласькова стверджують, що кон-
флікти необхідно сприймати як закономірний феномен 
внутрішньо-групового життя, який за умови компетент-
ного аналізу можна використовувати як джерело підви-
щення продуктивності і результативності групової та 
індивідуальної діяльності, розвитку професійного по-
тенціалу суб’єкта, в тому числі спортсмена [14].

На їх погляд потрібно виділяти наступні типи спор-
тивних  конфліктів: 

Конфлікти, що виникають в ситуаціях, які перешко-1. 
джають досягненню основної мети спортивної ді-
яльності (функціонально-рольові конфлікти в умовах 
спортивно-ігрової діяльності і т.ін.).
Конфлікти, що виникають в ситуаціях, які безпосе-2. 
редньо чи опосередковано перешкоджають досягнен-
ню вторинної мети спільної діяльності (реалізація 
особистого чи професійного потенціалу, прагнення 
до росту, вдосконалення, визнання збоку  колективу).
Конфлікти, що виникають через способи поведінки, 3. 
які не відповідають очікуванням (експектаціям) чле-
нів команди (небажання принести власні інтереси в 
жертву командним, недобросовісне відношення до 
тренувальних занять і змагань).
Особистісні конфлікти, що виникають як прояв не-4. 
сумісності, нерозуміння (відмінностей в системі цін-
ностей, життєвих планів, інтересів).

Б.Дж. Кретті розглядає спортивну команду як своє-
рідний соціум, що містить у собі фрустрацію, заохочен-
ня і взаємодію. Фрустрація – це  психічний стан пере-
живання невдачі, який виникає за наявності реальних 
чи уявних перешкод на шляху до мети. Науковець вва-
жає, що до агресивних дій належать: персональні (нее-
тичні) порушення правил, вербальна (словесна) агресія. 
У цьому аспекті, Б.Дж. Кретті наводить висновки екс-
периментальної роботи з представниками спортивних 
ігор [12]:

Команда, що програє, здійснює більше порушень, 1. 
аніж та, яка виграє;
Команда, що приймає суперника на своєму полі, мен-2. 
шу кількість раз порушує правила, на відміну від 
змагань на чужому майданчику. На думку автора, в 
цій ситуації агресивність зумовлена незнайомим се-
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редовищем, а також тенденцією приїжджих команд 
сприймати себе у ворожому середовищі.  Порушення 
здійснюються не лише проти суперника але й непря-
мим способом проти вболівальників, що підтримують 
своїх спортсменів. Стосовно цих особливостей, Т.Г. 
Румянцева [22] виявила, що спортивні команди пере-
магають у більшій кількості спортивних ігор, завдяки 
ефекту “вторинного простору”.  Його суть полягає в 
тому, що своє поле, майданчик, ніби надають силу їх 
власнику, сприяючи виникненню яскраво вираженої 
наступальної поведінки, агресивності в її інструмен-
тальних формах. 
На думку  Б. Дж. Кретті, для суб’єктів, які мають ви-3. 
сокий статус серед представників свого виду спорту 
(за кількістю забитих голів, очок) під час змагань, 
притаманне зменшення кількості агресивних дій. 
Команда, яка посідає низьке турнірне становище діє 4. 
агресивно по відношенню до суперника.

Дослідження Б. Крейхі, проведене з метою виявлен-
ня впливу на суб’єкта вербальної агресії дало підстави 
зробити висновок, що  цей тип агресії використовується 
частіше, ніж фізична [23]. Окрім цього, деякими спе-
ціалістами, зокрема J. Skott, була встановлена тенден-
ція переростання вербальної агресії у відкриту фізичну 
агресію [27]. Факт поширеності нецензурних висловів, 
лайок серед спортсменів, вербальних агресивних дій не 
викликає сумніву. Враховуючи все це можна констату-
вати, що вивчення феномену вербальної агресії є акту-
альним в контексті провокуючих детермінант  агресії, 
особливо у спортивній діяльності [24]. 

Підтвердження інтенсивного впливу вербально-
агресивних прово кацій на актуалізацію агресивної 
поведінки були отримані в ряді лабораторних експе-
риментів. Так, в серії досліджень, проведених амери-
канськими дослідниками, було виявлено, що більшість 
людей реагують на вербальну агресію, як на провока-
цію рішучою контратакою [3,9,10].

О.Ю.Дроздов і М.А.Скок вважають, що ситуативні 
детермінанти агресивних проявів особистості мають 
наступні характерні риси [10]:

агресивні дії викликаються потребою в самозахисті;• 
вони мають взаємний характер;• 
супроводжуються емоціями ворожості;• 
неспрямовані на “заборонений” об'єкт (слабкий • 
супротив ник, дорослий, особа протилежної статі);
 не містять особливо жорстоких прийомів;• 
 відношення людини до своїх агресивних дій є нега-• 
тивним.

За результатами проведеного О.Я.Фотуймою [25] 
дослідження виявлено, що ситуативними детермінанта-
ми виникнення агресії у представників видів спорту є: 
негативна реакція вболівальників, необ’єктивне суддів-
ство, нарікання товаришів по команді, конфлікт у сім’ї, 
значна перевага суперників. Найменш провокуючими 
є: нарікання тренера, попередня невдача та низький ор-
ганізаційний рівень змагань. Проте, вченим залишено 
відкритим питання диференціації ситуацій провокую-
чих виникнення агресії у представників командних та 
індивідуальних видів спорту. Особливо актуальним є 
більш ґрунтовне вивчення як ситуативної так і особис-
тісної агресії спортсменів-плавців.

В структурі нашого дослідження необхідно розгля-

нути один з факторів розвитку агресивності – це засоби 
масової інформації [3,8,10,16] і насамперед телебачен-
ня [8]. Р. Берон і Д. Річардсон стверджують, що його 
вплив необмежений. Це пояснюється малими можли-
востями контролю над мас-медіа та їх тотальною ко-
мерціоналізацію. Так, “жорстокі” порнофільми, в яких 
були зображені сцени насильства над жінкою негативно 
впливають на психіку індивіда. Науковці наголошують, 
що багато ґвалтівників здійснили злочини під впливом 
перегляду цих фільмів [3]. 

В особливому ракурсі необхідно розглядати резуль-
тати експерименту О.В.Гордякової. Вона довела спри-
ятливий вплив телевізійної реклами на розвиток агре-
сивності підлітків. Автор робить висновок, що сцени 
насильства, які демонструються (інколи без будь-яких 
обмежень), нерідко є взірцем для наслідування [8]. На 
думку К.Бютнера [4], діти в сучасному суспільстві пе-
реймають агресивний тип поведінки в основному через 
телебачення. Телевізійні сюжети захоплюючі, яскраві й 
насичені гострими подіями, тому діти вибирають саме 
їх, а не банальні, а часом просто безглузді й незрозумілі 
для них реальні стосунки й конфлікти батьків, сусідів і 
знайомих. Герої у пригодницьких фільмах здебільшого 
яскраво “позитивні”, або суцільно “негативні”. “Пози-
тивні” персонажі, з якими здебільшого ідентифікують 
себе неповнолітні глядачі, часто використовують на-
сильство, нав’язуючи агресивну поведінку як  “пра-
вильну” й гідну для наслідування  в тих ситуаціях, у 
яких треба “поставити на місце” якогось “негідника” 
[16].  Озброєна, агресивна людина проголошується іде-
алом привабливості. Наукове дослідження В.В. Знако-
ва, Р.Чалдіні, Д. Кенріка, С.Нейберга довело, що суб’єкт 
маючи при собі зброю, поводиться більш розкуто, почу-
ваючи себе сильною і незалежною, а відтак намагається 
домінувати за допомогою використання агресивних дій 
[26]. 

Спеціалісти [3,8] свідчать, що боротися з явищем 
впливу телебачення неможливо. Засобами поширення 
масової культури керують закони ринкової економіки, 
які й визначають зміст її продукції. У цьому причина 
педагогічної сліпоти й шкідливості сучасного кіно- і 
відеомистецтва (найбільш впливових засобів масової 
культури). Економічні закони, якими керується телеба-
чення, продиктовані реальними умовами ринку, а тому 
більш адекватні та життєздатні порівняно із штучно на-
саджуваними.

Е.Фромм стверджував, що причинами виникнення 
агресивності в спорті є дух змагання і видовищність, 
які культивуються і стимулюються загальною комерці-
алізацією спортивних заході. Не можна залишати поза 
увагою і ситуативні фактори, на які вказував вчений 
[цит. по 25] котрі також певною мірою впливають на 
виникнення агресивності: 

оцінка іншими людьми (присутність інших людей • 
вже сама по собі може або посилювати, або гальму-
вати агресію);
навмисність агресивності (для початку агресії нерідко • 
буває достатньо знати, що й інша людина має ворожі 
наміри, хоча безпосереднього акту агресії не було);
сприймання агресивності (поширення відео- і теле-• 
програм із сюжетами насильства і захоплення ними 
дітей викликають гостру критику педагогів, які вва-
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жають, що такі сцени на екрані і фільми жахів ро-
блять дитину більш агресивною і жорстокою);
бажання помсти (в дитячому віці, агресивність може • 
виникнути як відповідна реакція на поведінку оточу-
ючих, тобто як акт помсти за щось).

Мас-медіа здебільшого демонструють агресію пози-
тивних героїв, які викликають у глядачів свідоме і не-
усвідомлене бажання наслідувати їх, відповідно, у екс-
тремальних ситуаціях, якими є спортивні змагання. В 
змагальній ситуації наслідування героїв фільмів інтен-
сивно посилюється наслідуванням товаришів по коман-
ді і болільників та їх взаємним емоційним зараженням. 

З цього приводу Г.Д. Горбунов [7] зауважує, що зма-
гання є ситуацією, яка характеризується інтенсивним 
впливом на індивіда, як чинника навколишнього се-
редовища, що робить життєво необхідною активізацію 
механізмів його адаптації. Така ситуація розгортається 
поза межами звичного прогнозування індивідом своєї 
діяльності і змушує його мобілізувати резерви організ-
му. Їх характерними ознаками є  раптовість та неперед-
бачуваність, які поєднуються з певною новизною (тим, 
що виходить за межі буденного) або з підвищеною ін-
тенсивністю чинників чи їх незвичною комбінацією. 
Психологічною основою екстремальної ситуації є стре-
совий характер її впливу і сукупність чинників, які по-
рушують гармонію між установками індивіда, внаслідок 
чого відбувається руйнація пізнавальних (уява, увага, 
мислення та ін.), соціально-психологічних (вербальних 
і невербальних форм і засобів спілкування та взаємодії) 
і динамічних (вчинків, поведінки) стереотипів.

Висновки. 
Все сказане дає змогу стверджувати, що ситуатив-

ні фактори є важливим чинником виникнення агресії 
у спортсмена. Актуальність їх подаль шого вивчення 
обумовлюється тим, що вони стимулюють агресію не 
лише у осіб, схильних до такої поведінки, але й у зага-
лом неагресивних спортсменів. Велика кількість ситуа-
цій (особливо ті, в яких висока ймовірність залишитися 
анонімним чи уникнути персональної відповідальнос-
ті) можуть погіршувати здатність усвідомлення самого 
себе і підсилювати прояви агресивність.

Перспективні напрями  подальшого вивчення агре-
сивності спортсменів вбачаємо у з’ясуванні впливу 
тренерів-викладачів на формування агресивних тен-
денцій у спортсменів; визначенні співвідношення між 
ціннісними орієнтаціями спортсмена та рівнем їх агре-
сивності; дослідженні впливу вболівальників на прояви 
агресивності спортсмена; розробці цілісної системи 
психологічної роботи з профілактики та корекції агре-
сивності засобами оздоровчого плавання.
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Витоки наукових основ ресурсного підходу
Микитюк С.О.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Обґрунтовано актуальність питань 
ресурсного підходу до розвитку осо-
бистості. Витоками наукових основ 
цього підходу є прогресивні думки 
стародавніх учених Греції, Китаю, 
Індії, які зверталися до внутрішніх 
процесів особистості. Подальші до-
слідження велись представниками 
економічної науки (економічні ресур-
си, трудові ресурси), що стало теоре-
тичними передумовами звертатися 
до цих питань психологам і педаго-
гам. Розглянуто поняття «ресурсний 
підхід», «потенціал особистості», 
«здібність». 

Микитюк С.А. Истоки научных основ 
ресурсного похода. Обоснована акту-
альность вопросов ресурсного подхода 
в развитии личности. Истоками научных 
основ этого подхода являются прогрес-
сивные мысли ученых Греции, Китая, Ин-
дии, которые обращались к внутренним 
процессам личности, Дальнейшие иссле-
дования велись представителями эконо-
мической науки (экономические ресурсы, 
трудовые ресурсы), что, в свою очередь, 
стало теоретическими предпосылками 
для психологов и педагогов обращаться 
к этим вопросам. Рассмотрены понятия 
«ресурсный поход», «потенциал лично-
сти», «способности». 

Mikityuk S.A. Sources of scientific bases 
of resource hike. Topicality of the problems 
of the resource-based approach in personality 
development is substantiated in the article. 
The background to scientific foundations 
of this approach is progressive ideas of 
ancient scholars of Greece, China, India, who 
considered personality’s inner processes. 
Subsequent researches were conducted 
by representatives of the economic science 
(economical resources, labour resources), 
which in their turn became prerequisites for 
psychologists and pedagogues to study these 
matters. Such concepts as “resource-based 
approach”, “personality potential”, and “ability” 
are studied.

Ключові слова:
ресурсний підхід, потенціал, зді-
бність.

ресурсный подход, потенциал, спосо-
бность.

resource-based approach, potential, ability.

Вступ.1

Політичні й економічні реформи в Україні - інтегра-
ція в європейське і світове співтовариство, реформуван-
ня системи освіти відповідно до Болонської системи, 
відмова від тоталітарних методів управління державою 
- приводять до проблеми державного та суспільного 
регулювання соціальних процесів, зокрема, прямого 
управління ними. В умовах перехідного періоду мо-
жуть змінюватися або зникати життєві, соціальні орі-
єнтири, що, в свою чергу, створює загрозу особистісній 
та професійній безпеці. В цій ситуації стає необхідним 
створення загальнонаціональної системи психолого-
педагогічного супроводження та підтримки людини 
на життєвому шляху. Це означає, що в суспільній сві-
домості повинна сформуватися нова концепція відно-
шення до людини: концепція управління людськими 
ресурсами.

Актуальність проблеми в педагогічній науці пояс-
нюється тим, що управління людським ресурсом пе-
редбачає дослідження та практичне розв’язання низки 
проблем, зокрема, питання формування, розвитку та 
супроводження громадського й професійного розвитку 
людини, тобто створення умов для раціонального вико-
ристання морального, інтелектуального й професійного 
потенціалу особистості. Аналіз ситуації в країні свід-
чить, що найбільш складними стають моменти перехо-
ду між різними ланками загальноосвітньої, професій-
ної школами та сферою професійної праці. І особливо 
гостро це відчувається в період суспільних перебудов. 
Результатом управління людським ресурсом має стати 
створення контингенту професіоналів, які б відповіда-
ли суспільним та ринковим вимогам. Окремі аспекти 
ресурсного підходу розкрито в працях Т.А.Цецоріної, 
В.І.Лозової, О.А.Ігнатюк, В.В.Крамнік, Т.В.Рогової 
[1,2,3,4]. Проте в психолого-педагогічній науці ці пи-
тання досліджено недостатньо.

Робота виконана за планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті - розкрити основи становлення ре-

© Микитюк С.О., 2010

сурсного підходу в науці.
Результати дослідження.
З давніх часів, вчені, які вивчали людину, намагали-

ся знайти та пояснити причини, механізми, умови або 
потенції особистості, які б обумовлювали її поведінку 
(Конфуцій, Лаоцзи, Упанішад, Геракліт, Демокріт, Со-
крат та ін.) [Цитується за В.Романець, 5]. Залежно від 
рівня розвитку науки й суспільства змінювалися і ці 
уявлення. В.А.Романець у процесі історичного поступу 
психологічних знань виділяє три етапи: міфологічний, 
філософський, науковий.

На міфологічному етапі, який охоплює період від по-
яви перших людей до їх класового розшарування, увага 
зосереджується на ситуативному компоненті вчинку. 
Першими ідеями цих уявлень є роздвоєння довколиш-
нього світу на тіло (всі предмети, що реально існують) 
та душу (те, що спричиняє зміни як у світі, так і в самій 
людині). На цій підставі виникає фетишизм ( від порт. 
fetico – амулет) – культ неживих предметів, які наділя-
лися надприродними властивостями.

Поступово формується анімізм ( від лат. аnima – 
душа, дух) – світогляд первісної людини, за яким душа 
існує в усіх природних тілах і явищах. При цьому вона 
сприймається за аналогією з тілом – розглядається як 
його двійник. Пізніше схожість душі та тіла втрачаєть-
ся, душу пов’язують з диханням людини. Зокрема укра-
їнський народ уявляв собі душу як пару, хмаринку, ві-
терець або пташку чи метелика. 

Отже на міфологічному етапі розвитку психології 
душу розуміли як силу, що цілковито визначає життя 
людини [6].

Найдавніші спроби науково пояснити механізми або 
ресурси особистості, які лежать в основі її поведінки, як 
відзначає В.Романець, зафіксовані у давньоєгипетсько-
му папірусі «Пам’яті мемфіської телеології (к. IV тис. 
до н.е.), де вперше описується механізм психічної ді-
яльності. Центральний орган – це серце людини, котре 
«усякій свідомості дає підніматися». Мова ж повторює 
те, «що замислене серцем», що знайшло відображення 
у стародавніх китайських медичних книгах, у яких за-
кладено вчення про темперамент. За основу китайські 
лікарі брали три елементи – подібне до повітря начало 
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«ці», жовч та слиз. Залежно від домінуючого елементу 
виділяли три типи людей: 1). сильні, хоробрі, схожі на 
тигра (з домінуванням жовчі); 2). Рухливі, неврівнова-
жені як мавпи (з домінуванням «ці»); 3). Малорухливі, 
повільні ( з домінуванням слизу).

У стародавній Індії поняття душа розглядається як 
субстанція, якій властиві свідомість, вічність, здатність 
до діяльності. Потенційно душа володіє знаннями, мо-
раллю, вірою, необмеженою енергією (силою) і нескін-
ченним блаженством [7].

При порівнянні міфологічного та філософського 
етапів звертає на себе увагу спроба вчених шукати ме-
ханізми (ресурси) поведінки особистості не в зовніш-
ніх, а в внутрішніх процесах особистості.

У працях римського філософа Лукреція Карі та ліка-
ря Галена усі знання вважалися вміщеними в душу, яка 
здатна до самоспостереження, самопізнання, розуміння 
власної діяльності та набуття таким чином внутрішньо-
го досвіду.

На думку англійського філософа та педагога Джо-
на Локка, досвід людини або його потенціал має два 
джерела: діяльність зовнішніх органів чуття (зовнішній 
досвід) і внутрішня діяльність розуму (внутрішній до-
свід). Душа нагадує tabula rasa (чисту дошку), на якій 
досвід виводить свої літери [7].

 Витоки теорії ресурсного підходу в науці беруть 
свій початок у дослідженнях економістів, які займалися 
питаннями підвищення ефективності розвитку економі-
ки країни, конкретного підприємства, організації тощо 
Б.Вернерфельта, К.Прахалад, Г.Хамел та ін [8,9]. 

Засновником ресурсного підходу вважають профе-
сора Вищої школи бізнесу Мічиганського університету 
Б.Вернерфельта (Wernerfelt) [9]. У своїй статті «Ресурс-
не трактування фірми» він виділив основні положення 
розвитку фірми, головною ідеєю яких є досягнення рів-
новаги між експлуатацією існуючих ресурсів та розви-
тком нових. Визначаючи потенціал підприємства виді-
лив: матеріально-технічні, трудові, фінансові ресурси, 
які мають вплив на досягнення максимальних резуль-
татів в його діяльності. Пізніше Б.Вернерфельт зазна-
чав, що його ідеї не користувалися попитом до 1990 
року, коли широко відомими стали ідеї К.Прахалада та 
Г.Хемела про динамічні можливості. Праці Г.Хамела і 
К.Прахалада [8], особливо книги «Конкуруючи за май-
бутнє» та «На чолі революції у бізнесі», не тільки по-
пуляризували ресурсний підхід, але й роз’яснювали 
менеджерам необхідність відмови в сучасних умовах 
конкуренції від традиційних концепцій. Ідею ресурсної 
бази розвивав Джей Барні, який представив у своїй ро-
боті (1991 р.) всі її основні поняття. До ресурсів він від-
носив «всі активи, можливості, організаційні процеси, 
інформацію, знання та ін., що контролюються фірмою», 
які дозволяють їй створювати та здійснювати ефективні 
стратегії. Ресурси він поділяв на: 

-матеріально-капітальні (технології, заводи, облад-
нання, географічне розташування, доступ до сирови-
ни);

- людські капітальні (підготовка кадрів, досвід, су-
дження, інтелект, взаємовідношення та ін.);

- організаційно-капітальні (формальні системи та 
структури та неформальні відношення між групами).

Суттєвим досягненням даної теорії є визначення 

критеріїв оцінки ресурсів, що забезпечують отримання 
стійких переваг в умовах конкуренції, які можуть бути 
використані і в психолого-педагогічних дослідженнях. 
Серед основних автор зазначав: цінність (такий, що 
при необхідності сприяє підвищенню продуктивності 
та ефективності організації); раритетність (такий, що 
має рідкісний характер та користується великим по-
питом); неповторність (такий, який важко відтворити); 
замінність (такий, що незважаючи на оригінальний та 
рідкісний характер, не є стратегічним у разі його заміни 
іншими) [10].

Отже, незважаючи на те, що початковий поняттє-
вий апарат ресурсного підходу було розроблено у сфері 
моделювання процесів виробництва та споживання в 
економічних системах, у сучасних умовах він стає все 
більш популярним серед дослідників, що працюють у 
різних сферах гуманітарних, технічних та природничих 
дисциплін, набуваючи статусу міждисциплінарного 
пояснювального принципу взаємодії систем об’єктів. 
Широке розповсюдження ресурсного підходу при до-
слідженні характеру взаємодії об’єктів, різних за по-
ходженням, пов’язане з тим, що він дає можливість 
враховувати вимоги, які висуває зовнішнє середовище, 
а також внутрішні можливості, що задовольняють за-
значені вимоги.

Отже, стержньовими поняттями ресурсної концеп-
ції є поняття «ресурс», «потенціал», «здібність». 

У Великому тлумачному словнику сучасної україн-
ської мови під редакцією В.Т. Бусел термін «ресурс» ви-
значається як: «1) запаси чого-небудь, які можна викорис-
тати в разі потреби; 2) засіб, можливість, якими можна 
скористатися в разі необхідності [11].

У економічній, філософській літературі, енцикло-
педичних словниках наведені, зокрема, такі ознаки по-
няття «ресурси»: 1) основні елементи економічного по-
тенціалу, які має суспільство і що використовуються 
для досягнення конкретних цілей економічного і со-
ціального розвитку; 2) засоби, цінності, запаси, кошти, 
які в разі потреби можна використовувати [12,13,14].

Науковці Р.Ш.Акбашева, З.А.Аллаяров, 
Б.С.Гершунський відносно особистості виділяють зо-
внішні та внутрішні ресурси. Так під зовнішніми ресур-
сами автори розуміють умови та засоби, що сприяють 
особистісному розвитку людини та її діяльності. Такі 
як:

системи стимулів діяльності і розвитку: заходи стосов-• 
но надання людині можливості проявити свої досяг-
нення; заходи стимулювання соціальної і професійної 
активності, морального й матеріального заохочення 
за успіхи і досягнення;
умови забезпечення людини інформацією, доступ в • 
інформаційний простір, а також процеси обміну ін-
формацією, досвідом, ціннісними орієнтаціями);
створення соціально-психологічного клімату колек-• 
тиву, сприяння його згуртованості, демократичного 
стиль спілкування;
організаційний умови, які передбачають чіткість • 
управління, послідовність вимог до людей;
матеріально-технічне забезпечення включає розмір і • 
регулярність виплати заробітної плати, матеріальне 
стимулювання, оснащення робочих місць [15,16,17].

На відміну від зовнішніх ресурсів внутрішні зумов-
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люють унікальність людини, вони є джерелом її розви-
тку, персоналізації [1,18,19]. 

У системі внутрішніх (індивідуальних) ресурсів осо-
бистості вчені виділяють такі підсистеми: біогенетичні 
(пов’язані із спадковістю); фізіологічні (стан здоров’я, 
особливості будови організму, фізична витривалість, 
вік, стать та ін.); індивідуально-психологічні (рівень ін-
телектуального розвитку – інтелектуальні ресурси, осо-
бливості емоційно-вольові сфери та ін.) [20,21,22]. Ці 
підсистеми мають складну структуру і забезпечують, у 
цілому, процес життєдіяльності [1].

Отже, внутрішні ресурси характеризують потенціал 
особистості. 

Слово «потенціал» походить від латинського роtепtіа 
- потужність, сила, можливість. У довідковій літературі 
воно визначається, по-перше, як джерело, можливість, 
засіб, ресурс, резерв, припас, який може бути приве-
дений у дію і використаний для вирішення будь-якого 
завдання і досягнення певної мети. По-друге, поняття 
потенціал тлумачиться також як можливість самореа-
лізації окремої особистості в певній сфері діяльності 
(науково-технічній, освітній, військовій тощо).

У філософії питання потенціалу, ресурсів особис-
тості досліджували, як відзначає В.Романець, Ф.Ницше, 
Г.Лебон, В.В.Крамнік, Г.Клімов, А.А.Вассоєвич та 
інші. Поняття потенціалу пов'язували, насамперед, із 
категоріями можливості, які відтворюють не тільки ві-
рогідність, тенденцію становлення, але й сталу реаль-
ність. «Можливість», виникаючи в рамках «дійсності» 
як одна з її потенцій, репрезентує майбутнє в сьогоден-
ні і, перетворюючись на «дійсність», породжує нові 
можливості: такою є діалектика їх взаємного переходу 
[5, 6]. 

У словниках потенціал визначається як сукупність 
наявних засобів, можливостей у певній сфері, певному 
аспекті [12,13,14]. Етимологічний словник пояснює, що 
прикметник «потенційний» запозичено в XIX столітті з 
французької мови, де іменник роtеntіеl від латинського 
роtеntіаlіs — «сила, потужність, можливість» є суфік-
сною похідною від роtеns - той, що «може». Буквально 
прикметник «потенційний» перекладається як «може 
бути». У філософії потенційне розглядається як при-
ховане явище, яке за певних умов може проявитися як 
актуальне.

Загалом, у науковій літературі дослідники 
(Л.М.Мітіна, О.А.Мухамедвалєєва, В.В.Ігнатова, 
Д.А.Леонтєв) розглядають різні види потенціалів осо-
бистості: культурний (соціокультурний, професійно-
культурний тощо); інтелектуальний; комунікатив-
ний; моральний (етичний); аксіологічний; творчий 
(духовно-творчий); управлінський; трудовий та багато 
інших. 

Представники соціальної філософії привертають 
увагу до взаємозв’язку потенціалів особистості та сус-
пільства. Розробляючи концепцію моделі виживання 
суспільства України Ю.Саєнко виділяє національний 
потенціал, визначаючи його як «когерентну єдність ду-
ховної, соціальної і матеріальної енергетики народу», 
основними компонентами якого є -вольовий, морально-
етичний, інтелектуальний і матеріальний потенціали. 
На думку Ю.Саєнка, «життєздатність соціальної систе-
ми визначається її культурою - здатністю створювати, 

трансформувати, вибирати і адаптувати моделі вижи-
вання» [23].

У працях економістів аналізується й поняття, «трудо-
вий потенціал». яке розглядають, як мінімум у двох ра-
курсах: як статистичний показник і як економічну катего-
рію. Як статистичний показник трудовий потенціал - це 
значення чисельності трудових ресурсів за певний пері-
од. Таке трактування з'явилося в радянській економічній 
літературі майже одночасно з поняттям «трудові ресур-
си», і його зміст не змінився. Проте з урахуванням того, 
що в міжнародних стандартах термін «трудові ресурси» 
відсутній, виявляється проблематичним застосування і 
наведеного вище тлумачення трудового потенціалу. Як 
економічна категорія трудовий потенціал характеризує 
населення як виробника матеріальних благ на підста-
ві сукупності всіх наявних якостей. Вони визначають 
його працездатність: здібність і схильність працівника 
до праці, стан його здоров'я, витривалість, тип нервової 
системи — тобто всього, що відображає психологічний і 
фізіологічний потенціал разом з обсягом спільних і спе-
ціальних знань, трудових навичок і вмінь, які визнача-
ють відповідну кваліфікацію. В цьому випадку трудовий 
потенціал людини — це якісна оцінка інтелектуальних і 
фізичних здібностей, а також рівня розвитку самосвідо-
мості та етичних якостей індивіда, що характеризуються 
стосовно його трудової діяльності. Водночас треба мати 
на увазі, що теорія трудового потенціалу ще тільки ство-
рюється. Ще немає повної єдності поглядів серед до-
слідників щодо її концептуальних засад. Не визначено й 
місце трудового потенціалу в категоріальному ланцюгу 
інших соціально-економічних понять. Проте трудовий 
потенціал — це наявна реальність, яка заслуговує на 
прискіпливу увагу і вивчення як важлива характеристика 
людини [24].

Як вважає Д.Леонтьєв, поняття особистісного потен-
ціалу - базова індивідуальна характеристика, стрижень 
особистості. На його думку, особистісний потенціал ~ це 
інтегральна характеристика рівня особистісної зрілості. 
А головним феноменом особистісної зрілості і формою 
прояву особистісного потенціалу є саме феномен само-
детермінації індивіда. Особистісний потенціал відобра-
жає міру подолання особистістю заданих обставин, вре-
шті решт, подолання нею самої себе, а також міру зусиль, 
які докладаються особистістю щодо роботи над собою і 
над обставинами власного життя [25].

До особистісного потенціалу можна віднести, на 
думку М.Зотова, і етичний потенціал, який у науковій лі-
тературі пов’язується з термінами «етична активність» і 
«ціннісні орієнтації». Вважається, що етична активність 
суб'єкта посідає провідне місце серед інших форм соці-
альної активності, хоча в літературі сам термін практич-
но майже не використовується. Так М. Зотов етичну ак-
тивність розглядає як специфічну активність свідомості 
й волі, спрямовану на практичне здійснення моральних 
вимог, що витікають від суспільства [26]. Характеризу-
ючи етичний потенціал особистості, автор відзначає, що 
цей потенціал притаманний людині, яка найчастіше здій-
снює етичні дії стабільніше, ніж інші, дотримуючись ви-
мог обов'язку, перевіряючи ідеалами добра власний жит-
тєвий шлях. Водночас поняття етичної активності тісно 
пов'язане з поняттям «ціннісні орієнтації». Останні віді-
грають важливу роль у формуванні етичного потенціалу, 
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визначаючи його спрямованість і форми вираження. Цін-
нісні орієнтації як система соціальних установок спря-
мована на соціальні цінності й сприяє оптимізації пове-
дінки, дає особистості змогу задовольняти свої основні 
потреби тими способами, за допомогою тих цінностей, 
які має в своєму розпорядженні суспільство. Засвоюючи 
цінності свого середовища і перетворюючи їх на ціннісні 
орієнтири, мотиваційні сили власної поведінки, людина 
стає активним суб'єктом суспільної діяльності. Відтак 
ціннісні орієнтації забезпечують спільну спрямованість 
активності особистості, соціально значущий вибір нею 
цілей, цінностей, способів регуляції поведінки, її форм 
і стилю.

Отже, особистісний потенціал - це узагальнена, сис-
темна характеристика індивідуальних духовних особли-
востей особистості, яка узасадничує здатності особистос-
ті виходити зі стійких внутрішніх критеріїв і орієнтирів в 
своїй життєдіяльності і зберігати стабільність діяльності 
і смислових орієнтацій в різних умовах. Інакше кажучи, 
особистісний потенціал - це комплекс духовних власти-
востей, який дає людині можливість ухвалювати рішен-
ня і регулювати свою поведінку, враховуючи і оцінюючи 
ситуацію, але виходячи насамперед зі своїх внутрішніх 
уявлень і критеріїв.

У сучасній науковій психологічній літературі ре-
сурсний підхід пов’язують з психологічними та психо-
фізіологічними можливостями людини. 

Друга половина XIX століття знаменує науковий етап 
і в розвитку психологічної науки та уявлень про люд-
ські можливості, чому сприяли дослідження Ч.Дарвіна, 
І.Сеченова, І.Павлова. Зокрема, Ч.Дарвіним вислов-
люється теорія еволюційного походження біологічних 
видів. На підставі узагальнення емпіричного матеріалу 
вчений показав, що фізичні можливості живої істоти є 
результатом виживання і відтворення організмів. Пере-
вагу над іншими отримували не лише найсильніші, а 
й найрозумніші істоти, тобто істоти с переважаючими 
можливостями [27].

На ґрунті еволюційної теорії виникло рефлекторне 
вчення І.М.Сеченова. У праці «Рефлекси головного моз-
ку» він розглядає психічні явища як конкретний меха-
нізм взаємодії організму з довколишнім середовищем. 
Дія такого механізму відбувається за рахунок мозку як 
органа психіки та м’язових рухів, за участі яких лише 
й може існувати психіка. Тому в основі найскладніших 
психічних явищ лежать рефлекси. Отже, психіка вини-
кає, вдосконалюється у рефлекторній діяльності орга-
нізму і виявляється в ній [28].

Ідею І.М.Сеченова продовжив розвивати І.П.Павлов, 
який створив вчення про вищу нервову діяльність, яким 
розкрив принципи роботи головного мозку людини і 
тварин. Він поширив ідею рефлексу на всю поведінку 
живих істот[29].

Все більшого значення в дослідженнях психології 
особистості набуває свідомість, як її основний потенці-
ал. В. Вундт закликав вивчати внутрішній досвід – те, 
як уявляється людині її зовнішній досвід, опосередко-
ваний практикою пізнання. У такий спосіб стверджува-
лося паралельне існування внутрішнього і зовнішнього 
світу особистості [30].

У.Джемс вбачав завдання психології у вивченні 
свідомості – можливого потоку вражень, які йдуть від 

відчуттів та думок. Свідомість має власну активність і 
може спрямовувати нервові процеси так, щоб вони при-
водили до найсприятливіших для неї результатів [31].

Найбільш відомою школою, що сформувалася в 
Америці наприкінці XIX – поч. XX ст. став біхевіоризм. 
Його фундатори визнавали предметом психології та ре-
сурсом особистості не свідомість, а поведінку – сукуп-
ність зовнішніх дій людини, ланцюг реакцій на зовніш-
ні стимули. Девізом біхевіоризму Дж.Уотсон оголосив 
діаду «стимул-реакція». Законами формування навичок 
(наприклад, «закон спроб, помилок, закріплення, випад-
кового успіху») пояснювалось утворення різноманітних 
психічних явищ [32].

У психології на початку XX ст. починають вико-
ристовуватися частіше поняття «особистість» та її 
«самосвідомість», які поступово витісняють поняття 
«свідомість» та «поведінка». У концепціях З.Фрейда, 
К.Г.Юнга, Г.Олпорта, В.Штерна, Дюркгейма, Ж.Піаже 
та інших, як відзначено в дослідженні Ю.Трофімова 
[7], на перший план виходить категорія особистості 
як системи психічних властивостей. Одночасно автор 
підкреслює про необхідність всебічного вивчення осо-
бистості на основі праць М.М.Ланге, І.О.Сікорського, 
В.М.Бехтерева та інших дослідників.

З погляду ресурсного підходу цікавими є теорії осо-
бистості, автори яких визначали певні елементи (потен-
ції) в поведінці особистості. 

С.Максименко [34] приділяє увагу структурі особис-
тості за 3.Фрейдом, який виокремлює три компоненти:

ід (воно) - осередок сліпих інстинктів, сексуальних 1. 
або агресивних потягів, що мусять негайно вдо-
вольнитися, незалежно від стосунків людини з ото-
ченням. Ці прагнення, проникаючи з підсвідомого 
у свідомість, стають джерелом активності людини, 
своєрідно спрямовують її вчинки та поведінку. Осо-
бливого значення психоаналітики надають сексуаль-
ним потягам;
его (Я) - регулятор, який сприймає інформацію ото-2. 
чення і стан власного організму, зберігає її в пам'яті і 
організує дії в інтересах самозбереження;
супер-его (над-Я) - сукупність моральних стандартів, 3. 
заборон і заохочень, засвоєних особистістю здебіль-
шого неусвідомлено, впродовж виховання .

Особливу увагу психолог звертає на психологічні 
наслідки. Так на думку 3. Фрейда, всередині людини 
постійно відбувається таємнича війна між приховани-
ми в глибинах свідомості неусвідомленими психічними 
силами і необхідністю вижити у ворожому людині со-
ціальному середовищі.

Внаслідок таємничої війни всередині особистості 
(головним її рушієм є сексуальні потяги -лібідо) вона 
неминуче постійно перебуває в стані конфлікту із со-
бою і соціальним оточенням.

Але ця енергія нікуди не зникає і змушена відшу-
кувати шляхи виходу назовні. Внаслідок зіткнень і бо-
ротьби компонентів особистості виникають невротичні 
симптоми, сновидіння, помилкові дії (обмовки, описки 
тощо), забування неприємного.

Отже, завдання психотерапії - виявити переживання, 
що травмують людину, і звільнити від них особистість 
шляхом пригадування, свідомого аналізу витіснених 
потягів, розуміння причин неврозів.
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 3ігмунд Фрейд торкнувся найважливіших складо-
вих психіки людини. Питання про мотиви як реальний 
чинник регуляції поведінки, структури особистості, ди-
наміки відношень між її різними (усвідомлюваними і 
неусвідомлюванимй) компонентами він висунув напе-
ред. Але пояснення отриманих фактів призвело до того, 
що мотивація тлумачилася як психічна енергія, яка цир-
кулює в організмі і має один вектор - спрямованість на 
розсіювання і розряджання [7].

Для розкриття сутності ресурсів, потенцій, можли-
востей людини, особливо важливими є ідеї послідов-
ників 3.Фрейда щодо проблеми «Я» як автономного 
утворення, що має власні енергетичні сили і вільне 
від конфліктів. Але неофрейдисти відкидають вихідну 
тезу 3. Фрейда про споконвічність асоціальної приро-
ди людини, природжену агресивність та провідну роль 
інстинктів, зокрема сексуальних потягів, у людини. 
Так, згідно з теорією А.Адлера, провідним мотивом 
діяльності людини є природжене прагнення до зверх-
ності, до влади. Витоки цього прагнення - почуття не-
повноцінності, притаманне кожній людині, і намагання 
компенсувати свої слабкості і розвивати неповноцінні 
функції. Щоб подолати почуття неповноцінності, люди-
на, на його думку, прагне піднести себе в очах оточую-
чих і у власному уявленні про себе.

Структура особистості, за А.Адлером, складається 
в ранньому дитинстві (до 5 років) і переживається як 
«стиль життя», який визначає увесь наступний психіч-
ний розвиток. Цілі життя складаються із усвідомленого 
почуття неповноцінності, спроб його подолання і само-
ствердження.

 Активність людини спрямовується на досягнення 
особистої влади над іншими, зверхності і супроводжу-
ється відхиленнями поведінки від соціальних цінностей 
і норм. Тому завдання психотерапії - допомогати людині 
усвідомлювати свої реальні і нереальні цілі, спрямову-
вати сили на реалізацію себе у науці, філософії, мисте-
цтві, творчих актах, самовдосконаленні.

Усвідомленню психологічних витоків ресурсного 
підходу сприяють праці К.Юнга, у яких він стверджує, 
що ступені розвитку, які подолала людина, є змістом 
неусвідомлюваної сфери людської психіки - архетипів. 
Вони зовні виявляються як сновидіння, міфи і віруван-
ня. К. Юнг започатковує уявлення про будову психіки, 
яка включає системи «Самість», «Персона», «Тінь», 
«Аніма» і «Анімус», які складно взаємозумовлені. Так, 
«Персона» - соціальна оболонка особистості - може 
підміняти, придушувати «Замість», обмежуючи свобо-
ду розвитку особистості. За умови, коли «Персона» стає 
вираженням справжньої «Самості» людини, досягаєть-
ся стан психічного здоров'я. Система «Тінь»- сукуп-
ність темних потягів, спонукань, що суперечать загаль-
ній спрямованості особистості. Окремо існує «Аніма» 
(Душа) - аналог бачення людиною образу матері, «Ані-
мус» - батька - і неусвідомлене - особисте і колективне 
[35].

 Аналіз праць К.Горні в цьому аспекті здійснював 
Ю.Трофимов. Він відмічав, що основу суті людини 
К.Горні вбачала в природженому почутті неспокою. По-
чуття неспокою породжує бажання позбавитися цього, 
що лежить в основі мотивації вчинків людини. Все, що 
людина робить, породжується трансформацією цього 

почуття.
Згідно з К.Горні, людиною керують дві головні тен-

денції: потяг до безпеки (корінна тривога) і потяг до 
задоволення своїх бажань. Ці потяги часто суперечать 
один одному, і тоді може виникнути невротичний кон-
флікт, який людина буде намагатися подолати виробля-
ючи «стратегії» поведінки. Цих стратегій три: 1) потяг 
до людей; 2) намагання віддалитися від людей, або по-
тяг до незалежності; 3) намагання діяти проти людей 
(агресія).

Названі типи стратегії виступають і передумовою 
«споконвічного конфлікту», і захисними механізмами. 
Захисні механізми виникають як реакція на страх і про-
являються у вигляді втечі, наркотизації, придушення 
або раціоналізації. Ці засоби психологічного захисту 
породжують чотири «великих неврози» нашого часу:

невроз прив'язаності - пошуки любові та схвалення за 1. 
будь-яку ціну;
невроз влади - гонитва за владою, престижем та воло-2. 
дарюванням;
невроз покори —конформізм;3. 
невроз ізоляції —втеча від суспільства.4. 

В теорії К.Горні, зважаючи на її спроби соціологі-
зувати фрейдизм, залишаються притаманні останньому 
суперечності: антагонізм природного і соціального, фа-
тальність існування природженого механізму «корінної 
тривоги» тощо [7].

 Обґрунтування теоретичних основ ресурсного підхо-
ду забезпечують праці одного із фундаторів гуманістич-
ної психології американського дослідника К.Роджерса, 
який центральною ланкою особистості вважав само-
оцінку, уявлення людини про себе, «Я-концепцію», що 
породжується у взаємодії з іншими людьми. Однак фор-
мування самооцінки, на думку вченого, не проходить 
без конфліктів, вона часто не збігається з оцінкою лю-
дини оточуючими, і тоді виникає дилема — чи прийня-
ти оцінку інших, чи залишитися зі своєю. Неправиль-
не уявлення про себе призводить іноді до крайнощів у 
перекручуванні самооцінки. Такі випадки можуть ви-
кликати невротичні конфлікти і потребують допомоги 
психолога у створенні гнучкої самооцінки. Здатність до 
гнучкої самооцінки, уміння під тиском досвіду переоці-
нювати систему цінностей, що виникла раніше, — все 
це визначається К.Роджерсом як важлива умова психіч-
ної цілісності особистості та її психічного здоров'я в 
різних життєвих ситуаціях. Завдяки К.Роджерсу явища 
самосвідомості, самооцінки, саморозвитку, їхні функції 
в поведінці й розвиткові суб'єкта стали важливим пред-
метом подальших психолого-педагогічних досліджень 
[36].

Ресурсний підхід до розвитку особистості має вра-
ховувати безперервні зміни властивостей та здібностей 
суб’єкта, які поєднані з природними нахилами, обдару-
ванням, талантом. 

С.Л.Рубінштейн зазначав, що розвиток людини — 
на відміну від накопичення досвіду, оволодіння знання-
ми, вміннями, навичками — це є розвиток її здібностей. 
І, навпаки, розвиток здібностей людини — це є те, що 
являє собою розвиток як такий, на відміну від накопи-
чення досвіду [37]. Здібності формуються не тільки в 
результаті засвоєння продуктів діяльності людства, а 
й насамперед у процесі створення їх самою людиною, 
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тобто здібності людини безпосередньо пов'язані з її 
діяльністю та поведінкою. Б.М.Теплов визначав зді-
бності як індивідуально-психологічні особливості, що 
стосуються успішного виконання діяльності або діяль-
ностей. Здібності відрізняють одну людину від іншої, 
але не зводяться до тих знань, умінь і навичок, що є в 
неї, а є результатом розвитку, і не з’являються рапто-
во. В основі розвитку здібностей лежать певні приро-
джені особливості людини, її задатки, тому правильно 
було говорити не про природженість здібностей, а при-
родженість задатків. Людина народжується з певними 
генетичними, анатомо-фізіологічними особливостями, 
на ґрунті яких за певних соціальних умов у процесі ді-
яльності та спілкування формуються здібності особис-
тості і з позицій ресурсного підходу слід враховувати 
потенційні можливості людини. 

Вивчаючи конкретно-психологічну характеристику 
різних здібностей, можна відокремити в них загальні 
здібності, які певною мірою виявляються в усіх різно-
видах діяльності - навчанні, праці, грі, розумовій діяль-
ності тощо. Люди, що мають загальні здібності, легко 
переходять від одною різновиду діяльності до друго-
го, використовуючи наявні засоби для їх виконання. В 
учнів загальні здібності виявляються в успішному опа-
нуванні різних навчальних дисциплін.

Спеціальні здібності виявляються в спеціальних різ-
новидах діяльності. Наявність певних властивостей є 
підґрунтям спеціальних здібностей. Так, уява - важлива 
ознака літературних здібностей, музичний слух - під-
ґрунтя музичних здібностей. Можна зробити висновок, 
що загальні та спеціальні здібності взаємопов'язані, 
вони доповнюють одні одних [25,35]. 

Висновки.
Виходячи з проведеного аналізу, можна зазначити, 

що проблема ресурсного підходу в педагогіці розроблена 
недостатньо. На сучасному етапі розвитку науки 
вона досліджується у працях В.Лозової, Т.Цецоріної, 
О.Ігнатюк, С.Дружилова, В.Кравець, Л.Іларіонової та 
інших. 

Подальшого дослідження вимагають питання 
видів ресурсів, критеріїв і показників вимірювання 
потенційних можливостей індивіда.
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Оцінювання бігової й тактичної майстерності багатоборців 
військово-спортивного комплексу у подоланні смуги перешкод

Михайлов В.В.1, Михайлов В.В.2, Попович О.І.3

Національний університет “Львівська політехніка”1

Навчально-спортивна база літніх видів спорту МОУ2

Академія Сухопутних військ3

Анотації:
Розроблено методику визначення 
результатів на єдиній 400 м смузі 
перешкод. Оцінено біговий потен-
ціал спортсменів. Представлено 
графік проходження стометрових 
частин смуги перешкод. Розробле-
на модель подолання кожного 100 
м відрізку смуги перешкод для ба-
гатоборців військово-спортивного 
комплексу різної спортивної май-
стерності (1.35,0 до 2.15,0 с). Значна 
кількість спортсменів (46 %) допус-
кає помилки у подоланні дистанції. 
Підвищення результату на 0,5 с на 
смузі перешкод вимагає зменшення 
часу у бігу на 100 м на 0,1 с або на 3 
с – на 3000 м. 

Михайлов В.В., Михайлов В.В., Попо-
вич А.И. Оценивание бегового и тактиче-
ского мастерства многоборцев военно-
спортивного комплекса в преодолении 
полосы препятствий. Разработана методи-
ка определения результатов на единой 400 
м. полосе препятствий. Оценен беговой по-
тенциал спортсменов. Представлен график 
прохождения стометровых частей полосы 
препятствий. Разработана модель преодо-
ления каждого 100 м. отрезка полосы препят-
ствий для многоборцев военно-спортивного 
комплекса разного спортивного мастерства 
(1.35,0 к 2.15,0 с.). Значительное количе-
ство спортсменов (46 %) допускает ошибки в 
преодолении дистанции. Повышение резуль-
тата на 0,5 с. на полосе препятствий требует 
уменьшения времени в беге на 100 м. на 0,1 
с. или на 3 с. – на 3000 м. 

Mykhaylov V.V., Mykhaylov V.V., Pop-
ovich O.I. Running and tactical skill 
assessing in obstacle course run of 
Military Sports Complex’s athletes. 
The method of determination of results 
is developed on single 400 m. to the bar 
of obstacles. Running potential of sports-
men is appraised. The chart of passing of 
стометровых parts of bar of obstacles is 
presented. The model of overcoming is 
developed each 100 ì. of cutting-off of bar 
of obstacles for the multiathlonists of mili-
tary sporting complex of different sport-
ing trade (1.35,0 by 2.15,0 s.). The far 
of sportsmen (46 %) assumes errors in 
overcoming of distance. Increase of result 
on 0,5 s. on the bar of obstacles requires 
diminishing of time in at run on 100 m. on 
0,1 s. or on 3 s. - on 3000 m. 

Ключові слова:
смуга перешкод, бігова і технічна 
майстерність, багатоборство 
військово-спортивного-комплексу.

полоса препятствий, беговое и такти-
ческое мастерство, многоборье военно-
спортивного комплекса.

obstacle course, running and technical 
skill, Military Sports Complex.

Вступ. 1

Подолання перешкод є одним з основних розді-
лів Настанови з фізичної підготовки особового складу 
Збройних сил України [7]. Тренування на смузі пере-
шкод – це достатньо тривалий і складний процес розви-
тку рухових якостей, оволодіння технікою пересування, 
формування морально-вольових якостей [2]. Єдина 400 
м смуга перешкод (ЄСП), зокрема, забезпечує отриман-
ня умінь та навичок, необхідних військовослужбовцям 
у їхній професійній діяльності (рис. 1). Для досягнення 
потрібної майстерності у подоланні ЄСП військово-
спортивною класифікацією передбачені розрядні норма-
тиви. Особливе значення у фізичній підготовці військо-
вослужбовців подолання ЄСП відіграє як дисципліна 
багатоборства військово-спортивного комплексу (ВСК). 
З багатоборства ВСК проводять чемпіонати Збройних 
сил України, першості України серед курсантів вищих 
військових навчальних закладів та присвоюються зван-
ня майстра спорту України. У попередніх дослідженнях 
встановлено, що смуга перешкод займає провідне місце 
у багатоборстві ВСК і має переважаючий вплив на під-
вищення результатів у інших дисциплінах багатобор-
ства: бігу на 100 м, підтягуванні на перекладині та бігу 
на 3000 м [4]. 

Заняття багатоборством ВСК забезпечує всебічний 
розвиток військовослужбовців і сприяє досягненню ви-
сокої спортивної майстерності. Ось чому значна увага 
приділяється розробленню різноманітних моделей їх-
ньої підготовки [1, 5]. Зокрема модель змагальної діяль-
ності у багатоборстві військово-спортивного комплексу 
встановлює оптимальне співвідношення результатів 
у вправах від початківців до майстрів спорту. Вимоги 
моделі дають своєрідні орієнтири у тренуванні воїнів-
спортсменів. З підвищенням кваліфікації багатоборців 
їхні результати поступово наближаються до модельних, 
© Михайлов В.В., Михайлов В.В., Попович О.І., 2010

що сприяє оптимізації процесу тренування [8]. 
Аналіз показує, що значна частина спортсменів де-

монструє різний рівень досягнень у дисциплінах багато-
борства ВСК, серед яких результати на смузі перешкод – 
найнижчі. Це обумовлюється відносно пізнім початком 
тренувань на смузі перешкод, оскільки основний 
відбір кандидатів до занять військовим багатоборством 
проводиться за результатами бігу на короткі, середні 
або довгі дистанції. За таких умов навіть при наявності 
достатньо пристойних результатів у бігу на 100 або 3000 
м, природно, потрібен додатковий час для досягнення 
відповідних результатів у подоланні смуги перешкод. 
Це вимагає періодичного використання критеріїв, які б 
оцінювали бігову та тактичну майстерність спортсменів. 
На теперішній час у практиці підготовки багатоборців 
ВСК такі критерії відсутні. 

Дослідження виконувалося за планом науково-
дослідної роботи Академії Сухопутних військ. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – удосконалення методики оці-

нювання бігової й тактичної майстерності багатоборців 
ВСК у подоланні смуги перешкод.

Завдання дослідження:
- розробити методику визначення результатів на 

єдиній смузі перешкод за часом бігу на 100 і 3000 м на 
основі моделі змагальної діяльності багатоборців ВСК;

- розробити модель подолання кожного стометрово-
го відрізку смуги перешкод за результатами учасників 
Чемпіонату України з багатоборства ВСК;

Методи дослідження: 
- метод аналізу та узагальнення даних науково-

методичної літератури;
- метод педагогічного спостереження;
- метод моделювання;
- методи математичної статистики.
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Результати дослідження. 
Для оцінювання спеціальної бігової підготовленос-

ті багатоборців ВСК на смузі перешкод використана 
модель змагальної діяльності багатоборців ВСК різної 
кваліфікації, що розрахована за результатами виступів 
690 спортсменів (табл. 1) [5]. 

Модель змагальної діяльності багатоборців ВСК 
включає середні результати у вправах, а також ±2/3 
їхніх середніх квадратичних відхилень, що визначає 
“нормальний” інтервал досягнень для спортсменів пев-
ного рівня майстерності. Якщо результат у тій чи іншій 
дисципліні багатоборства знаходиться у певних грани-
цях моделі, то таку підготовленість спеціалісти назвали 
збалансованою, а атлетів – універсалами. Спортсмени 
з таким профілем досягнень мають значні успіхи у різ-
них багатоборствах [3, 6, 8].

Дана модель результатів змагальної діяльності 
достатньо повно характеризує поетапну підготовку 
спортсменів. Але на цьому її можливості не вичерпу-
ються. Вона може бути використана і для випадків, 
коли досягнення багатоборців у дисциплінах ВСК зна-
чно відрізняються від модельних вимог. Наприклад, 
для визначення результату на смузі перешкод достатньо 
скористатись рівнянням множинної регресії, розрахова-
ного за даними моделі: 

tЗКВ = 4,895729×t100 м +0,155252×t3000 м – 50,0365,
де tЗКВ – час подолання смуги перешкод, t100 м – час бігу 
на 100 м, t3000 м – час бігу на 3000 м. 

fx=ЕСЛИ(A2=0;0;4,895729*A2+0,155252*(B2*6
0+C2)-50,0365)

 А В С D
1 Біг 100 м Біг 3 км Смуга перешкод
2 11,6 9 27 94,8
3 11,7 9 27 95,3
4 12,0 9 44 99,4
5 12,2 9 44 100,4
6 11,8 9 40 97,8
7 13,2 11 2,2 117,4
8 13,2 11 19 120,0
9 13,3 11 19 120,5
10 13,2 11 22 120,5
Рис. 2. Порядок проведення розрахунків часу подолан-
ня смуги перешкод за результатами бігу на 100 м та 

3000 м на аркуші MS Excel

Розрахунки результату на смузі перешкод отримува-
ли за програмою MS Excel:

=ЕСЛИ(A2=0;0;4,895729*A2+0,155252*(B2*60+
C2)-50,0365),

Таблиця 1 
Модель змагальної діяльності багатоборців ВСК різної кваліфікації (п=690)

Звання, розряд Біг на 100 м, с Підтягування Смуга перешкод, 
хв., с

Біг на 3000 м, 
хв., с

МС
11,63 ± 0,21 32 ± 3 1.34,9 ± 2,2 9.27,4 ± 13,4

11,70 ± 0,12 30 ± 3 1.35,6 ± 2,2 9.28,1 ± 16,8

КМС
11,83 ± 0,21 29 ± 3 1.37,0 ± 2,0 9.33,6 ± 13,3

11,97 ± 0,21 27 ± 3 1.38,0 ± 2,4 9.37,9 ± 14,3

І

12,06 ± 0,21 26 ± 3 1.39,8 ± 2,6 9.44,7 ± 20,9

12,19 ± 0,23 24 ± 3 1.41,6 ± 2,6 9.52,1 ± 19,9

12,34 ± 0,20 23 ± 2 1.43,9 ± 2,4 10.02,0 ± 15,4

ІІ
12,46 ± 0,19 22 ± 2 1.45,8 ± 3,1 10.10,6 ± 15,9

12,60 ± 0,26 20 ± 3 1.48,1 ± 3,5 10.21,0 ± 21,3

ІІІ
12,76 ± 0,28 19 ± 3 1.50,9 ± 2,6 10.34,0 ± 23,5

12,91 ± 0,22 18 ± 3 1.53,5 ± 4,4 10.46,4 ± 17,5

б/р. 13,09 ± 0,33 16 ± 2 1.56,8 ± 2,8 11.02,2 ± 20,0

Рис. 1 Схема подолання єдиної 400 м смуги перешкод

300 м 400 м

100 м
200 м

ФІНІШ

СТАРТ
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де А2 – комірка, у якій проставлявся час бігу на 100 м; 
В2 і С2 – час бігу на 3000 м у хвилинах та секундах. Час 
бігу на смузі перешкод розміщували у комірці D2, яка 
перед тим була позначена курсором (рис. 2). Для форму-
ли розрахована її точність за коефіцієнтом детермінації 
(D =99,98%), а також стандартна похибка у визначені 
часу подолання смуги перешкод (± 0,12 с).

Формула дозволяє за будь-якими результатами у 
бігу на 100 м і 3000 м, прогнозувати досягнення на 
смузі перешкод. Це особливо важливо, коли необхідно 
визначити біговий потенціал конкретного спортсмена. 
Проведені обчислення показали, що один і той же ре-
зультат на смузі перешкод досягається різним поєднан-
ням досягнень у бігу на 100 м і 3000 м. Наприклад, час 
1.49,0 с може бути показаний при подоланні 100 м за 

11,5 с і 3000 м – за 11.02,0 с або при 12,5 с і 10.30,0 с 
відповідно. 

Математично розрахований час подолання смуги 
перешкод за результатами бігу на 100 і 3000 м характе-
ризує індивідуальні особливості реалізації швидкості 
та витривалості спортсмена у цій дисципліні. Прові-
вши порівняння розрахованого і реального результату, 
нескладно з’ясувати підготовленість спортсмена. Якщо 
результати співпадають, значить багатоборець повніс-
тю реалізує свої бігові можливості на смузі перешкод. 
Для подальшого прогресу у цій дисципліні багатобо-
рець повинен покращати свої результати або у бігу на 
100 м або на 3000 м. При цьому необхідно прийняти 
до уваги встановлений у досліджені факт, що підви-
щення результату на 0,5 с на смузі перешкод вимагає 
зменшення часу у бігу на 100 м на 0,1 с або на 3 с – на 

Проміжний 
час, с 

y300 = 0,00048x2 + 0,77335x + 1,34417 
R2= 0,9913         100 м         200 м           300 м 

120  

100  

y200 = 0,00068x2 + 0,32386x + 14,38518  
80  R2 = 0,9664  

60  

40  y100 = -0,00101x2 + 0,38034x - 11,42076  

R2 = 0,8739  

20  

0  

1.30,0     1.35,0         1.40,0        1.45,0       1.50,0       1.55,0          2.00,0        2.05,0       2.10,0        2.15,0 
Час подолання ЄСП, хв.,с

Рис. 3. Зв’язок результату подолання єдиної смуги перешкод з графіком подолання перших 100, 200, 300 м

Таблиця 2
Модель подолання єдиної 400 м смуги перешкод в залежності від часу бігу по дистанції, n=28

Результат, 
хв., с

Час подолання відрізків, с
100 м 200 м 300 м

1.35,0 15,6 51,3 79,1
1.36,0 15,8 51,7 80,0
1.37,0 16,0 52,2 80,9
1.38,0 16,1 52,7 81,7
1.39,0 16,3 53,1 82,6
1.40,0 16,5 53,6 83,5
1.45,0 17,4 55,9 87,8
1.50,0 18,2 58,2 92,2
1.55,0 18,9 60,6 96,6
2.00,0 19,7 63,0 101,1
2.05,0 20,3 65,5 105,5
2.10,0 20,9 68,0 110,0
2.15,0 21,5 70,5 114,5
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3000 м. У випадку, коли реальний результат спортс-
мена на смузі перешкод нижчий за розрахований, то 
проблема його підготовленості зумовлюється іншими 
факторами, а саме: його тактичною та (або) технічною 
майстерністю. 

У досліджені за показники тактичної майстерності 
бралось уміння правильно розподіляти час на подолан-
ня окремих частин дистанції. Для визначення такого 
графіку 400 м дистанцію ЄСП поділи на чотири одна-
кових за довжиною частини (див. рис. 1) і послідовно 
фіксували час бігу на 100 м, 200 м, 300 м та кінцевий 
результат на фініші. За цим графіком обстежено 28 
учасників змагань чемпіонату Збройних сил України. 
Результати дослідження та їх обробка представлені на 
рисунку 3. 

Встановлено, що час бігу на смузі перешкод суттє-
во залежить від проміжних його показників. Як видно 
з рисунку, цей зв'язок практично лінійний. Він статис-
тично збільшується з кожними наступними 100 м дис-
танції. Найменший коефіцієнт кореляції отриманий для 
перших 100 м дистанції (r=0,870); для 200 м – середній 
(r=0,966); а для 300 м він найбільший (r=0,991). Різниця 
між коефіцієнтами кореляції статистично достовірна: 
між часом 100 і 200 м td =2,68; між 200 і 300 м td =2,15 
(при α=0,05 і n=28, tкр =2,06). 

Значна статистична залежність результату на смузі 
перешкод від часу подолання її частин дозволило роз-
робити графік бігу по дистанції. З цією метою були ви-
користані рівняння регресії, які представлені на рис. 3. 
Результати проведених розрахунків подані у табл. 2. 

Розроблена модель бігу визначає вимоги до тактики 
подолання перешкод для спортсменів різної майстер-
ності. Для оцінювання тактичної майстерності багато-
борців ВСК необхідно провести порівняння отриманого 
графіку з реальним часом проходження дистанції ЄСП. 
Таке порівняння показує, що не всі багатоборці мають 
індивідуальний графік, який відповідає модельним ви-
могам. Серед 28 обстежених багатоборців відхилення 
мають: на перших 100 м – 6, на другій контрольній по-
значці – 6, на третій – 5 чоловік. Серед тих, хто допус-
тив хоча б одну помилку у часі проходження дистанції 
було 13 осіб, що складає – 46 % обстежених, безпомил-
кового графіку дотримались 15 спортсменів. Невідпо-
відність індивідуального графіку модельним вимогам 
проходження дистанції зафіксовано як у спортсменів 
з низькими, так і з високими результатами. Встанов-
лено середній статистичний зв’язок між покращанням 
результатів на смузі перешкод і зменшенням відхилень 
індивідуального графіку від модельних вимог прохо-
дження дистанції (r= 0,553).

Висновки
1. Розроблено методику визначення результатів на 

єдиній 400 м смузі перешкод за часом бігу на 100 і 3000 
м на основі моделі змагальної діяльності багатоборців 
військово-спортивного комплексу. Це дозволяє оцінити 
біговий потенціал спортсменів, для чого необхідно 
порівняти реальні результати з розрахованими 
модельними вимогами. Якщо результати співпадають, 
значить багатоборець повністю реалізує свої бігові 

можливості на смузі перешкод. Для подальшого прогресу 
у цій дисципліні багатоборець повинен покращати 
свої результати або у бігу на 100 м або на 3000 м. При 
цьому необхідно прийняти до уваги встановлений у 
досліджені факт, що підвищення результату на 0,5 с на 
смузі перешкод вимагає зменшення часу у бігу на 100 м 
на 0,1 с або на 3 с – на 3000 м. У випадку, коли реаль-
ний результат спортсмена на смузі перешкод нижчий за 
розрахований, то проблема його підготовленості його 
тактичною та (або) технічною майстерністю. 

2. Визначено, що графік проходження стометро-
вих частин смуги перешкод має високий статистич-
ний зв'язок з результатом подолання всієї дистанції 
(r=0,870-0,991). Порівняння реального часу бігу з 
модельними вимогами виявило, що значна кількість 
спортсменів (46 %) допускає помилки у подоланні дис-
танції. У досліджені для усунення цього недоліку роз-
роблена модель подолання кожного 100 м відрізку сму-
ги перешкод для багатоборців військово-спортивного 
комплексу різної спортивної майстерності (1.35,0 до 
2.15,0 с). 

Визначено, що з підвищенням кваліфікації на смузі 
перешкод відхилення індивідуального графіку прохо-
дження дистанції від модельних вимог зменшується (r 
= 0,553), що свідчить про покращення тактичної май-
стерність виконавців.

В наступних дослідженнях планується розробити 
моделі технічної підготовленості багатоборців ВСК 
різної спортивної майстерності на смузі перешкод за 
різницею між часом гладкого бігу на 200 м (перший і 
четвертий стометрові відрізки) і часом подолання 200 
м відрізку з перешкодами (другі та треті сто метрів дис-
танції). Також планується визначити оптимальний час 
подолання окремих перешкод (груп перешкод) багато-
борцями ВСК різної спортивної майстерності.
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Структура личности и темпераментальных 
свойств у дзюдоистов 14-16 лет

Мосенз В.А., Хорьяков В.А., Приходько В.М., Приходько Е.А., Романенко В.А.
Горловский государственный педагогический институт иностранных языков 

Донецкий национальный университет 

Аннотации:
Представлена структура личности, ак-
центуации характера, свойств нейро-
динамики у квалифицированных дзю-
доистов 14-16 лет. В этой возрастной 
группы единоборцев характерны вы-
сокие уровни моторной эргичности и 
темпа двигательных реакций. Способ-
ность к переключению с одной формы 
двигательной активности на другую 
соответствует среднему уровню. Боль-
шинство (77%) дзюдоистов относится к 
экстравертированным личностям. Ин-
тровертированным борцам свойствен-
на высокая генетическая тревожность. 
Она сочетается с низкой эмоциональ-
ной устойчивостью. Это следует учиты-
вать при прогнозировании их пригодно-
сти к достижению стабильно высоких 
результатов в спорте.

Мосенз В.О., Хор'яков В.А., Приходько 
В.М., Приходько О.О., Романенко В.О. 
Структура особистості та темперамен-
тальних властивостей у дзюдоїстів 
14-16 років. Представлено структуру осо-
бистості, акцентуації характеру, властивості 
нейродинаміки у кваліфікованих дзюдоїстів 
14-16 років. Для цієї вікової групи спортсме-
нів характерні високі рівні моторної ергич-
ності і темпу рухових реакцій. Здатність до 
перемикання з однієї форми рухової актив-
ності на іншу відповідає середньому рівню. 
Більшість (77%) дзюдоїстів відноситься до 
екстравертированих особистостей. Інтро-
вертированим борцям властива висока 
генетична тривожність. Вона сполучається 
з низькою емоційною стійкістю. Це варто 
враховувати при прогнозуванні їхньої при-
датності до досягнення стабільно високих 
результатів у спорті.

Mosenz V.A., Horyakov V.A., Prikhodko 
V.M., Prikhodko E.A., Romanenko V.A.  
The structure of personality and tem-
peramental properties in judo 14-16 
years. The structure of personality, char-
acter accentuations, is presented, proper-
ties of neurodynamics for skilled judoists 
14-16 years. In this age-dependent group 
of judoists the high levels of motor activ-
ity and locomotive of motive reactions are 
characteristic. A capacity for switching 
from one form of motive activity on other 
corresponds a middle level. Most (77%) 
judoists behave to extroverted personali-
ties. Introverted a high genetic anxiety is 
incident to the fighters. It combines with 
low emotional stability. It is necessary to 
take into account it at prognostication of 
their fitness to achievement stably of high 
results in sport.

Ключевые слова:
темперамент, характер, нейродина-
мика, дзюдоист.

темперамент, характер, нейродинаміка, 
дзюдоїст.

temperament, character, neurodynamics, 
judoist.

Введение.1

Ведущая роль в обеспечении надежности соревнова-
тельной деятельности дзюдоистов принадлежит факто-
рам психических резервов, эмоциональной устойчиво-
сти и способности к вероятностному прогнозированию. 
Эти генетические параметры на 58,7% определяют 
надежность их соревновательной деятельности [2] и 
поэтому должны включаться в прогностические мо-
дели для оценки пригодности борцов к достижению 
стабильно высоких результатов в спорте. Однако, ана-
лиз последних публикаций показывает [3], что указан-
ные свойства психики спортсменов, используемые для 
оценки надежности их соревновательной деятельности, 
определяются вне зависимости от их темпераменталь-
ных характеристик и акцентуаций характера, что суще-
ственно снижает их прогностическую ценность. Кроме 
того, следует учитывать, что наиболее оптимальным 
для реализации этой цели является возраст 14-16 лет, 
так как именно на этом этапе онтогенеза завершается 
формирование нейрофизиологического базиса темпера-
ментальных свойств личности [7].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого нацио-
нального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключается в определении ак-

центуаций характера и темпераментальных свойств 
личности у дзюдоистов 14-16 лет.

Материалы и методы исследований
Для достижения цели исследований у 46 дзюдои-

стов 14-16 лет со стажем спортивной деятельности 54,6 
± 4,49 месяцев посредством методик Спилберга, Айзен-
ка, Леонгарда, Русалова определяли свойства темпера-
мента, акцентуации характера и параметры их общей 
психической активности [8]. Для определения зависи-
мостей между изучаемыми признаками использовали 
© Мосенз В.А., Хорьяков В.А., Приходько В.М., Приходько Е.А., 
Романенко В.А., 2010

ранговый коэффициент корреляции Спирмена. В расчет 
принимали достоверные значения показателя на уровне 
r ≥ 0,3.

Результаты исследований и их обсуждение
В процессе исследований установлено (рис. 1), 

что большинство (77%) спортсменов 14-16 лет от-
носятся к экстравертированным личностям. Око-
ло половины (48%) из них, соответствуют темпера-
ментальной характеристике «сангвиник» (рис. 2). 
По акцентуациям доминирует гипертимный (25%) и 
аффективно-экзальтированный (17,5%) типы характера 
(рис. 3). Определенную группу составляют подростки 
со значительным уровнем личностной тревожности 
(33%) и нейротизма (31%) (рис. 4).

Интроверты  
77%  Экстраверты  

23%  

Рис. 1. Распределение дзюдоистов 14-16 лет по лич-
ностным  характеристикам

Оба этих понятия характеризуют высокий уровень 
переживания собственной угрозы, неудач, а также вну-
треннее беспокойство. Морфологическим субстратом 
нейротизма и тревожности является лобно-лимбический 
комплекс: лимбическая система выполняет роль генера-
тора, а лобная кора - модулятора возбуждения [4]. Пси-
хофизиологическим базисом генетической тревожности 
является низкая подвижность нервных процессов, сила 
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по возбуждению и торможению [5, 9]. Тревожность свя-
зана обратной зависимостью (-0,47 ≤ r ≤ -0,56) с показа-
телями нейродинамики.

Наиболее высокие уровни личностной тревожности 
характерны для подростков – меланхоликов. Менее тре-
вожны флегматики и холерики. Для сангвиников харак-
терны наименее выраженные ее  признаки. К наиболее 
тревожным типам по параметрам доминирующей ак-
центуации относятся подростки эмотивного, тревожно-
боязливого и педантичного типов. Юные спортсмены 
с гипертимными чертами личности характеризуются 
низкими уровнями генетической тревожности. Проти-
воположные тенденции свойственны подросткам с «за-
стревающим», неуравновешенным типом характера с 
параноидальной акцентуацией: у 70% дзюдоистов это-
го типа отмечен высокий уровень тревожности. Среди 
спортсменов педантичного типа с ригидной акцентуа-
цией, тревожно-боязливым типом характера и невроти-
ческими реакциями высокая тревожность характерна 
для 50% и 75% подростков.

Анализ результатов исследований по вектору «экс-
тра - интроверсия» и шкале «нейротизм - эмоциональ-
ная стабильность» показал некоторую (r = -0,50) обрат-
ную зависимость уровней личностной тревожности от 
степени выраженности экстравертированности лично-
сти подростков, и прямую (r = 0,73) – от уровней ней-

ротизма. Для дзюдоистов-интровертов с высокими по-
казателями по шкале нейротизма характерны высокие 
уровни генетической тревожности. Морфологическим 
субстратом интровертированности являются особенно-
сти лобно-ретикулярного комплекса, который обеспе-
чивает длительную циркуляцию возбуждения по коль-
цевым коммуникациям [4].

При этом ретикулярная формация выполняет роль 
генератора, а лобная кора – модулятора общей активно-
сти. Этот морфофункциональный комплекс задает энер-
гию, темп и вариативность действий личности [4]. Ин-
троверты сосредоточены на субъективных ощущениях 
и переживаниях, склонны к самоанализу и социально 
не адаптивны. Экстраверты – полярно противополож-
ны. Они реализуют себя в обществе и ориентированы 
на события внешней среды.

В.М. Русалов [7, 8] выделяет два общих свойства 
нервной системы – активность и эмоциональность. 
Эти свойства отражаются в процессах возбуждения и 
торможения в мозговых структурах, непосредственно 
не связанных с приемом и переработкой информации 
из внешней и внутренней среды. Ориентировочно эти 
свойства близки понятиям «экстра - интроверсия» и 
«нейротизм - генетическая» тревожность в типологии 
Г.Ю. Айзенка [1].

По современным представлениям, эмоциональ-

Меланхолики  

8%  

Сангвиники  

Флегматики  
20%  

Холерики
25%  

47%  

Рис. 2. Распределение дзюдоистов 14-16 лет по свой-
ствам темперамента

8,0% 4,0%  25,0%  
7,5%  

1,0%  

10,0%  

17,0%  
10,0%  

7,5%  10,0%  
гипертимный    аффективно-экзальтированный   эмотивный
дистимический   аффективно-лабильный    застревающий
демонстративный    возбудимый     тревожно-боязливый
педантичный  

Рис. 3. Распределение дзюдоистов 14-16 лет по акцен-
туациям типов характера

33,0%  

31,0%  

Уровни личностной тревожности (А) 

низкий  средний  высокий

36,0%  

34,0 %  

31,0 %  

Уровни  нейротизма (Б ) 

низкий  средний  высокий

35,0 %

Рис. 4. Распределение дзюдоистов 14-16 лет по уров-
ням личностной тревожности (А) и нейротизма (Б).
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ность – это совокупность свойств, определяющих воз-
никновение, протекание, и завершение различных эмо-
циональных состояний. Эмоциональная устойчивость 
рассматривается как интегративное свойство личности, 
отражающее взаимодействие эмоциональных, волевых, 
интеллектуальных и мотивационных компонентов пси-
хической деятельности, и обеспечивающее достижение 
цели в экстремальных условиях. О степени эмоцио-
нальной устойчивости индивидуума судят по разнице в 
эффективности деятельности в обычных и экстремаль-
ных условиях [4].

Вторая компонента общих свойств нервной систе-
мы – общая психическая активность – трактуется как 
личностное (генетическое) свойство, определяющее 
внутреннюю потребность индивида к освоению окру-
жающей среды. Эта потребность может выражаться в 
умственном, двигательном и эмоциональном аспектах 
[4, 6].

В наших исследованиях общую психическую актив-
ность оценивали по показателям психомоторной сферы, 
в результате чего было установлено, что для дзюдоистов 
14-16 лет характерны высокие уровни моторной эргич-
ности и темпа двигательных реакций. Способность к 
переключению с одной формы двигательной активно-
сти на другую у них несколько ниже, и соответствует 
среднему уровню [6]. С позиций интегральной оценки, 
для дзюдоистов 14-16 лет характерен «вышесредний» 
уровень психомоторной активности [8], обусловленный 
значительной силой и подвижностью нервных процес-
сов. Эти показатели нейродинамики связаны прямой 
зависимостью (0,58<r<0,73) с различными сторонами 
психомоторной активности, и обратной – с показателя-
ми нейротизма (-0,34 < r < -0,48). Два из них, сила по 
возбуждению и подвижность нервных процессов, кор-
релируют (0,49 < r < 0,64) с показателями экстраверти-
рованности и эмоциональности. Связь между эмоцио-
нальностью и динамичностью тормозных процессов на 
уровне средней отрицательной зависимости (r = -0,52).

Результаты проведенных исследований и сопостав-
ление их с литературными данными позволяет сформу-
лировать определенные выводы.

Выводы
Для дзюдоистов 14-16 лет характерны высокие уров-1. 
ни моторной эргичности и темпа двигательных реак-
ций. Способность к переключению с одной формы 
двигательной активности на другую соответствует у 
них «среднему» уровню.

Большинство (77%) дзюдоистов 14-16 лет относятся 2. 
к экстравертированным личностям. Около половины 
(48%) из них являются «сангвиниками». По акцентуа-
циям доминирует гипертимный (25%) и аффективно-
экзальтированный (17,5%) типы характера.
К наиболее тревожным личностям относятся подрост-3. 
ки эмотивного, тревожно-боязливого и педантичного 
типов характера. Наименее тревожны дзюдоисты с 
гипертимными чертами личности. Личностная тре-
вожность подростков находится в обратной зависи-
мости от степени выраженности экстравертирован-
ности, и в прямой – от уровня нейротизма.
Высокие показатели генетической тревожности и 4. 
низкой эмоциональной устойчивости характерны для 
интровертированных борцов, что следует учитывать 
при прогнозировании их пригодности к достижению 
стабильно высоких результатов в спорте.

Перспективы дальнейших исследований сопряжены 
с изучением особенностей структуры личности у взрос-
лых спортсменов высокого класса.
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Особливості навчання плаванню студенток вищих 
навчальних закладів нефізкультурного профілю

Нікольський А.Ю.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуте питання необхідності ви-
користання фактора координаційної 
схильності до плавальних локомо-
цій нижніми кінцівками. Зазначено 
критерій диференціації процесу по-
чаткового навчання плаванню сту-
денток. Визначена особливості 
схильностей студенток до засвоєн-
ня способу плавання. Ці особливості 
онтогенетично проявляються у фор-
мі природжених динамічних і кінема-
тичних схильностей. Вони пов’язана 
з двома типами утворення рушій-
них сил у плаванні: коливальним і 
поштовховим. Схарактеризовано і 
рекомендовано вибір одного зі спор-
тивних способів плавання (брас або 
кроль).

Никольский А.Ю. Особенности обучения 
плаванию студенток высших учебных 
заведений нефизкультурного профиля. 
Рассмотрен вопрос о необходимости ис-
пользования фактора координационной 
склонности к плавательным локомоциям 
нижними конечностями. Указан критерий 
дифференциации процесса начального 
обучения плаванию студенток. Опреде-
лены особенности склонностей студенток 
к усвоению способа плавания. Эти осо-
бенности онтогенетически проявляются в 
форме прирожденных динамических и ки-
нематических склонностей. Они связаны с 
двумя типами образования движущих сил 
в плавании: колебательным и толчковым. 
Охарактеризован и рекомендован выбор 
одного из спортивных способов плавания 
(брасс или кроль).

Nikolskyy A.U. Particularities of the 
education to sail of the students-woman 
high educational institutions not profiled 
in the physical culture. A question is 
considered about the necessity of the use of 
factor of co-ordinating inclination to swimming 
locomotion by lower extremities. The criterion 
of differentiation of process of the elementary 
training swimming of students is indicated. 
The features of inclinations of students are 
certain to mastering of method of swimming. 
These features of ontogenetic show up in form 
bear dynamic and kinematics inclinations. 
They are related to two types of formation of 
motive forces in swimming: shake and shove. 
Described and recommended one choice of 
sporting methods of swimming (breast-stroke 
or crawl).

Ключові слова:
здібності, схильність, локомоції, 
координація, навчання, плавання, 
оптимізація, диференціація.

способности, задатки, локомоции, коор-
динация, обучение, плавание, оптимиза-
ция, дифференциация.

education, sail, optimization, differentiation, 
abilities, co-ordination, aptitude, motions.

Вступ. 1

Останнім часом педагогічні дослідження вказують 
на зниження з кожним роком рівня плавальної підготов-
ки студенток, що вступають на І курс (Нікольська Н.Д., 
Нікольський А.Ю. 2006-2009). У зв’язку із цим назріла 
проблема оптимізації навчально-виховного процесу в 
плаванні, як на це вказують й інші дослідники [1, 3, 5 
и др.].

Практика навчання плаванню людей різного віку і 
статі свідчить про індивідуальну гетерохронність ово-
лодіння плавальними навичками різними особами. Ці-
кавим, з наукової точки зору, являється той факт, що 
така нерівномірність проявляється навіть при однаково 
побудованому навчально-виховному процесі (Леонт’єв 
А. Н., 1977). Основними причинами даного явища мож-
на назвати: різний ступінь індивідуальних схильностей 
до оволодіння плавальними навичками, і різний функці-
ональний стан організму учнів. (Булгакова Н.Ж., 1971; 
Воронцов А.Р., 1972; Семенов А.В., 1991 та ін.) [4].

Кожна людина має різне співвідношення індивіду-
альних морфологічних, біохімічних, фізіологічних і 
психічних особливостей (Соколік І. Ю., Ростовцев В. 
Н., 1988). В деяких випадках така комбінація виступає 
достатньо впливовим фактором успішності навчання, 
а також опосередковано може свідчити про наявність 
здібностей до конкретного виду спортивної діяльності. 
Основою здібностей, в свою чергу, вважають ті природ-
ні задатки, які визначені спадковістю людини (Леонт’єв 
А.Н., 1960; Теплов В.М., 1961; Мясіщев В.М., 1962).

 Так, в плаванні було виявлено, що особи, які во-
лодіють певними морфофункціональними показника-
ми, більш здатні до навчання (Онопрієнко Б.І., 1968; 
Мотилянська Р.Є., Запорожанов В.А., 1970; Булгакова 
Н.Ж., 1971; Кремльова М.Н., 1974). А також, що − до 
найбільш стабільних ознак, які дозволяють із достат-
ньою впевненістю прогнозувати спортивні здібності до 
плавання, відносяться: тотальні й інші кістякові розмі-
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ри тіла, рухливість у суглобах, фізична працездатність, 
гідродинамічні якості, силові показники, і психологічні 
риси особистості [2]. 

Важливим фактом є те, що більшість морфофунк-
ціональних показників людини генетично детерміно-
вані. Однак спадково передається не набір усталених і 
незмінних характеристик, а норма реакції − програма, 
закодована в генотипі, яка може реалізовуватися і змі-
нюватися залежно від умов середовища. Проявляється 
вона у вигляді певних можливостей до форм реакції ор-
ганізму. Вона також лімітує їх. [6]

На даний момент в галузі навчання плаван-
ню студентського контингенту накопився значний 
организаційно-методичний досвід. Але деякі питання 
врахування генетично обумовлених характеристик ор-
ганізму в процесі навчання плавання залишились поза 
дослідницькою увагою. Мається на увазі особливість 
вищої нервової діяльності людини, яка проявляється в 
несвідомому використання учнями в деяких плаваль-
них ситуаціях, рухів, характерних для одного з видів 
плавання (кроль або брас). 

Результати проведеного нами опитування спеціа-
лістів з навчання плавання підтвердило наявність такої 
схильності. Ця, на нашу думку важлива, але залишена 
поза увагою науковців особливість, в свою чергу, має 
фізіологічну обумовленість і в процесі навчання пла-
вання онтогенетично проявляється у формі природже-
них динамічних і кінематичних схильностей. В науко-
вій літературі існує поняття успадковані автоматизми. 
Тобто такі автоматичні дії чи рухи, що передаються лю-
дині спадково. Вони, поряд з автоматизмами, набутими 
людиною на протязі життя, складають комплекс авто-
матично діючих систем центральної нервової системи, 
які керують мимовільними рухами людини [7].

У літературі дослідниками (Васіл’єв В.С., 1988; Жу-
кова Є.С. 1990; Мухіна Є.А., 1999; Іванченко Є.І. 2004) 
відзначається необхідність врахування різних показни-
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ків, що характеризують схильність тих, яких навчають, 
до освоєння плавальних навичок. Однак нам вбачаєть-
ся необхідним виділити особливим пунктом серед них 
вроджену схильність до вживання учнем одного із двох 
видів плавальних координацій рухів ніг (поперемін-
ний або одночасний поштовховий, що, в свою чергу, 
пов’язано із двома типами утворення рушійних сил у 
плаванні: коливальним хвилеподібним і поштовховим). 
Це знайшло своє відображення в складанні [3] і вдоско-
наленні нами 6 груп спеціальних підготовчих вправ на 
виявлення даних координаційних схильностей. Комп-
лекси вправ можна умовно розподілити на такі групи: 
1) Пірнання; 2) Спливання; 3) Пересування під водою; 
4) Вільне плавання. Для виявлення ж координаційної 
схильності студенток на перших заняттях нами реко-
мендується використовувати наступні групи вправ: 5). 
Вільного пропливання заданої (6-13 м) дистанції; 6) 
Утримання на глибокому місці басейна за допомогою 
плавзасобів (пояс, жилет, поплавці) з виконанням утри-
муючих рухів кінцівками. Цю групу вправ можна вико-
нувати і без використання плавзасобів, але лише після 
засвоєння тими, які навчаються, вправи „опорний гре-
бок” (Погрєбной А.І., 1998) [5].

Зв’язок роботи із важливими науковими програма-
ми або практичними завданнями. Тема дослідження 
входить до Тематичного плану науково-дослідних робіт 
Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова. Науковий напрям університету: „Теорія і 
технологія навчання та виховання в системі освіти”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є винайдення шляхів оптимі-

зації процесу початкового навчання плавання студенток 
18-20 років вищих навчальних закладів нефізкультур-
ного профілю, на основі внесення корективів до ди-
ференціальної складової цього процесу з врахуванням 
спадково обумовленої координаційної схильності до 
плавальних рухів нижніми кінцівками, характерних од-
ному зі спортивних способів плавання (брас чи кроль).

Завдання роботи:
1. Визначити чи існують і як виявляються в пла-

вальних локомоціях безумовні рухові рефлекси, зареє-
стровані в людини, і чи мають місце у цих рухах риси, 
характерні для техніки рухів нижніх кінцівок при пла-
ванні способами брас і кроль.

2. Скласти комплекс вправ, за допомогою яких мож-
ливе визначення цих координаційних проявів у водно-
му середовищі, на етапі початкового навчання плавання 
студенток.

3. Вивчити чи існує зв’язок антропометричних по-
казників студенток 18-20 років зі схильністю до пла-
вальних локомоцій, характерних одному зі спортивних 
способів плавання (кроль або брас), а також визначити 
критерії, що характеризують таку схильність на почат-
ковому етапі навчання плаванню студенток на основі 
дослідження факторної структури комплексу антропо-
метричних і фізіометричних показників.

Об’єкт дослідження - навчальний процес фізичного 
виховання студенток першого курсу. 

Предмет дослідження – методика навчання плаван-
ню студенток.

Методи дослідження: 
Теоретичний аналіз науково-методичної літератури. 1. 

Експертне опитування. 2. 
Педагогічне спостереження. 3. 
Інструментальні методи (антропометрія, спіроме-4. 
трія). 
Методи статистики.5. 

Результати дослідження. 
З метою виявлення типу плавальних локомоцій ниж-

ніх кінцівок проводилося дослідження за допомогою 
метода педагогічного спостереження під час виконання 
студентками запропонованої нами групи вправ (№ 6). 
Рухи, продемонстровані студентками були прийняті за 
критерій оцінювання спадково обумовленої схильності 
до одного з видів локомоторних дій нижніми кінцівка-
ми в плаванні. Координаційна схильність в роботі ниж-
ніх кінцівок визначалася за оціночною табл. 1. 

За цим, студенток, в яких були виявлені локомоції, 
описані в колонках 1 та 2, було умовно об’єднано в гру-
пу „кроль”. Відповідно, студенток з колонок 3 і 4 − в 
групу „кроль поштовховий”. А студенток з 5 і 6 колонок 
таблиці − в групу „брас”. 

Проведене педагогічне спостереження виявило на-
ступні результати (табл. 2). При загальному обсязі су-
купності (n = 58), до групи „кроль” було віднесено 41 
особу, що складає 71%, до групи „брас”, відповідно, 13 
осіб − 22% студенток. До групи „кроль поштовховий” 
увійшли 4 особи (7%).

Ці дані, по-перше, свідчать про наявність у студен-
ток, які не вміють плавати індивідуальної схильності 
до рухів, характерних одному зі способів плавання. По-
друге, отримані результати можуть скерувати подаль-
ший дослідницький пошук до більш глибокого вивчен-
ня даного явища як в галузі спортивної фізіології, так і в 
галузі методики фізичного виховання. Такий висновок 
ґрунтується на проведених раніше дослідженнях [Левіна 
А. С., 1968], які свідчать про те, що для нижніх кінцівок 
людини найбільш елементарною є перехресна коорди-
нація рухів, що лежить в основі рефлексу ходіння. Вона 
являється автоматичною і не потребує навчання. Що і 
було продемонстровано 78 % відсотками студенток в 
нашому дослідженні. Вони виконували, потрапивши до 
водного середовища, почергові рухи нижніми кінцівка-
ми, що, в свою чергу, характеризується, як перехресна 
(автоматична) координація, досліджувана групою вче-
них (Козлов А. І., 1964; Виноградова Л. Г., 1967; Левіна 
А. С., 1968) [7]. Така координація питань не викликає. 
Вона є звичайною. Стосовно ж 22% студенток, які про-
демонстрували одночасну, симетричну координацію іс-
нує низка невирішених питань. Деякі з них доведеться 
вирішувати в подальших дослідженнях, оскільки при 
вивченні джерел літератури нами було знайдено лише 
декілька публікацій присвячених цій актуальній темі і 
жодної серйозної наукової роботи. 

Нас на даному етапі цікавило питання взаємозв’язків 
виявленої координаційної схильності з антропометрич-
ними показниками студенток, тобто, − чи має вона 
якесь морфологічне, спадково обумовлене вираження, 
доступне для визначення педагогом (тренером, викла-
дачем), без залучення запропонованих нами, спеціаль-
них плавальних вправ (див. групу вправ №1-6). Що, 
в свою чергу, могло б полегшити процес формування 
груп при початковому навчанні плавання і оптимізувати 
диференціальну складову навчально-виховного проце-
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су в плаванні завдяки врахуванню даної схильності на 
початкових етапах при виборі першочергового спосо-
бу навчання. Для вирішення даного питання нами було 
проведено низку антропо-фізіометричних вимірювань 
з використанням відомих інструментальних методів, 
які включали: визначення загального зросту та ваги, 
спірометрії, вимірювання 10 антропометричних точок 
(верхівкова, яремна, плечова, ліктьова, зап’ясткова, 
пальцева, кульшова, лобкова, колінна та гомілкова), 
вимірювання рухомості гомілкостопного суглоба від-
носно до горизонтальної вісі, вимірювання рухомості 
гомілкостопного суглоба відносно до вертикальної вісі, 
визначення довжини стопи. Також було визначено ін-
декс Кетлє і відсоткове співвідношення біоланок (до-
вжина передпліччя, стегна, тощо) з довжиною тулуба. 
За цим, використовуючи методи статистики, нами було 
визначено коефіцієнт кореляції (rxy) між досліджува-
ним координаційним компонентом (xi) і винайденими 
антропо-фізіометричними показниками студенток (yi).

Отримані результати було ранжовано і визначено 
процентну складову величин кореляції.

Проведене дослідження не виявило високих кореля-
цій між координаційною схильністю (КС) і антропоме-
тричними показниками студенток. Невисоким також є 

відсоток (24%) середньої кореляції. Такий розподіл ре-
зультатів може свідчити про відсутність взаємозв’язку 
антропометричних і інших досліджуваних показників 
на КС до плавальних рухів нижніми кінцівками у вод-
ному середовищі. Однак, розглядаючи більш детально 
результати проведеного нами дослідження, серед інших 
показників, слід відзначити середню кореляцію між КС 
і довжиною стегна (rxy=0,40) і незначне збільшення по-
казника кореляції (rxy=0,43) між КС і відсотковим від-
ношенням довжини стегна до довжини тулуба. Це може 
свідчити, що в деяких випадках схильність до виконан-
ня рухів із стилю плавання «брас», тобто нижніми кін-
цівками залежить від меншої довжини стегна, а більша 
довжина стегна іноді є ознакою поперемінних (кролепо-
дібних) рухових автоматизмівів, обумовлених нервовою 
системою. Причому, зростаючий коефіцієнт кореляції 
при переведенні показника довжини стегна у відсотко-
ві співвідношення до загальної довжини тулуба, може 
свідчити про вагомість саме пропорційної складової до-
вжини стегна до зросту. Однак, зважаючи на невисокий 
коефіцієнт кореляції, ці показники не можуть стати ані 
візуальними, ні, навіть, антропометричними маркерами 
виявленої нами координаційної схильності.

Таблиця 1 
Оціночна таблиця координаційної схильності в роботі нижніх кінцівок

Коефіцієнт
(оцінка) 1 2 3 4 5 6

Тип 
координації 
рухів (при 
виконанні 

робочої фази 
кінцівкою)

Поперемінні Поперемінні Поперемінні Поперемінні Одночасні  Одночасні

Тип рухів, що 
створюють 
утримуючу 

силу

Коливальні, 
хвилеподібні
(характерні 
для кроля)

Коливальні, 
або 

хвилеподібні 
(широкі, 
повільні)

Крокоподібні 
(з фазою 

відведення 
однієї з 
кінцівок 
назад в 

підготовчій 
фазі руху)

Поштовхові

Хвилеподібні 
(з одночас-
ним згинан-
ням колін в 

підготовчому 
русі), або 
одночасні 

рухи іншого 
типу (крім 
поштовхо-

вого)

Поштовхові

Просторова 
симетричність 

виконання 
рухів

Симетричні 
(за формою 

робочого 
руху)

Симетричні
(за формою 

робочого 
руху)

Симетричні
(за формою 

робочого 
руху)

Асиметричні, 
або 

симетричні

Асиметричні, 
або 

симетричні

Симетричні, 
або 

асиметричні

Таблиця 2
Результати виявлення локомоцій нижніх кінцівок

Група
„кроль” „кроль поштовховий” „брас”

Кількість осіб % Кількість осіб % Кількість осіб %
41 71 4 7 13 22
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Висновки:
1. Проведене дослідження свідчить про наявність у 

студенток, які не вміють плавати індивідуальної схиль-
ності до виконання нижніми кінцівками рухів, характер-
них одному зі спортивних способів плавання (брас або 
кроль). Ця особливість онтогенетично проявляється у 
формі природжених динамічних і кінематичних схиль-
ностей і пов’язана з двома типами утворення рушійних 
сил у плаванні: коливальним і поштовховим. 

2. Досліджувана ж нами координаційна особливість 
моторики нижніх кінцівок, яка проявляється у людини 
автоматично при потраплянні до водного середовища є 
автономною характеристикою нервово-м’язового апа-
рату і не має ярко виражених антропометричних марке-
рів, про що також може свідчити невисокий коефіцієнт 
кореляції між компонентами, які вивчались.

3. Отримані результати повною мірою підтверджу-
ють прояв загально-наукового принципу «найменшої 
взаємодії», відповідно до якого в незвичайних серед-
овищних умовах зв’язок між уродженими антропоме-
тричними параметрами й придбаними в процесі ін-
дивідуального життя навиками людини проявляється 
високим ступенем зв'язку лише в стресових реакціях, а 
у звичайному житті кожен працює автономно. 

Таблиця 3
Процентна складова величин кореляції

Ступінь кореляції з відповідним діапазоном rxy
Кількість 

результатів Відсоток

Висока (0,7-1,0) 0 0%

Середня (0,3-0,69) 9 24%

Низька (0-0,29) 28 76%
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Содержание тренировочной работы тяжелоатлетов - ветеранов 
различных групп весовых категорий

Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А., Лысенко В.Н., Ткаченко К.В. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Отделение аграрного профиля ГУЗ «ЛЦПТО»
Кременчугский государственный политехнический университет имени М. Остроградского

Аннотации:
Исследуется содержание тренировоч-
ной работы ведущих тяжелоатлетов 
- ветеранов Украины различных групп 
весовых категорий в подготовительном 
и соревновательном мезоциклах. Ана-
лизируются тренировочные программы 
спортсменов, ведущих специалистов и 
тренеров. Приведена сравнительная 
характеристика распределения упраж-
нений по характеру работы у спор-
тсменов. Распределение скоростных 
и силовых упражнений у спортсменов 
в подготовительном мезоцикле увели-
чивается с повышением групп весовых 
категорий - на 8,2 и 1,4 %. 

Олешко В.Г., Лутовінов Ю.А., Ли-
сенко В.М., Ткаченко К.В. Зміст 
тренувальної роботи важкоатле-
тів - ветеранів різних груп вагових 
категорій. Досліджується зміст трену-
вальної роботи провідних важкоатлетів 
- ветеранів України різних груп вагових 
категорій у підготовчому і змагальному 
мезоциклах. Аналізуються тренувальні 
програми спортсменів, провідних спеці-
алістів і тренерів. Наведено порівняль-
ну характеристику розподілу вправ 
за характером роботи у спортсменів. 
Розподіл швидкісних і силових вправ у 
спортсменів у підготовчому мезоциклі 
збільшується з підвищенням груп ваго-
вих категорій - на 8,2 і 1,4 %. 

Oleshko V.G., Lutovinov Y.A., Lisenko 
V.N., Tkachenko K.V. Contents of train-
ing work of master’s weightlifters of 
different groups of gravimetric cat-
egories. Maintenance of training work of 
leading master’s weightlifters of Ukraine 
of different groups of gravimetric cat-
egories in preparatory and competition 
mesocycle. The trainings programs of 
sportsmen, lead specialists and trainers 
are analysed. Comparative description of 
distributing of exercises in grain of work 
is resulted for sportsmen. Distributing of 
speed and power exercises for sportsmen 
in preparatory mesocycle is increased 
with the increase of groups of gravimetric 
categories - on 8,2 and 1,4 %. 

Ключевые слова:
тяжелоатлеты, ветераны, группа, 
категория, мезоцикл, тренировка, 
программа, упражнения, работа, 
средства.

важкоатлети, ветерани, група, кате-
горія, мезоцикл, тренування, програ-
ма, вправи, робота, засоби.

weightlifters, veterans, group, category, 
mesocycle, training, program, exercises, 
work, facilities.

Введение. 1

В теории и практике подготовки тяжелоатлетов акту-
альной проблемой является исследование содержания 
тренировочного процесса тяжелоатлетов - ветеранов в 
мезоциклах подготовки [1 - 5, 8 - 13]. 

Анализ научно - методической литературы показал, 
что авторами изучалась тренировочная работа тяжело-
атлетов различной квалификации с учетом групп весо-
вых категорий в подготовительном и соревновательном 
мезоциклах с различным соотношением средств ОФП и 
СФП у [1 - 5, 8 - 13]. Но сравнительной характеристики 
тренировочной работы с тяжелоатлетами - ветеранами 
не оказалось. Поэтому на основании анализа научно – 
методической литературы, опроса ведущих специали-
стов, тренеров и спортсменов, полагаем, что эта про-
блема должна быть более глубоко изучена. 

Работа выполнена по сводному плану НИР НУФВ-
СУ по теме 2.1.5.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить содержание тренировочной 

работы тяжелоатлетов - ветеранов разных групп весо-
вых категорий в подготовительном и соревновательном 
мезоциклах.

Методы исследования. 
1. Анализ научно - методической литературы.
2. Анкетирование и опрос тренеров и спортсменов.
3. Анализ документов планирования и учета силь-

нейших тяжелоатлетов.
4. Педагогическое наблюдение за тренировочным 

процессом.
5. Методы математической статистики.
Сбор анкетных данных, беседы с тренерами и спор-

тсменами проводились во время ІІІ - х летних игр среди 
ветеранов Украины и других соревнований в городах 
Скадовске и Луганске. Всего было опрошено 86 тре-
© Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А., Лысенко В.Н., Ткаченко К.В. , 
2010

неров и спортсменов, среди которых 9 мастеров спор-
та международного класса, 70 мастеров спорта, 5 за-
служенных тренеров Украины, 12 чемпионов Европы 
среди ветеранов и 9 призеров, 5 чемпионов мира среди 
ветеранов и 8 призеров.

Результаты исследований.
Анкетный опрос показал, что главными физически-

ми качествами спортсмены считают: скоростные –– 
33,8 %, определяющие результат в соревновательных 
упражнениях, силовые –– 32,4 %, координационные 
способности –– 20,6 %, гибкость –– 10,3 %, силовую 
выносливость –– 2,9 %.

Ниже приведено соотношение работы различной на-
правленности в подготовительном мезоцикле тяжелоат-
летов - ветеранов различных групп весовых категорий 
(рис. 1.). 

Анализ показывает, что в І - й группе тяжелоатлеты 
- ветераны больше работают на силу, чем во ІІ - й - на 
0,7 % и больше, чем в ІІІ - й (на 1,5 %). Упражнений на 
гибкость в І - й группе больше, чем во ІІ - й (на 1,8 %) и 
ІІІ - й (на 3,9 %). Упражнений на выносливость больше 
в І - й группе, чем во ІІ - й (на 0,4 %) и ІІІ - й (на 1,1 %); 
Упражнений на координацию в ІІІ - й группе больше, 
чем во ІІ - й (на 5,9 %) и І - й (на 6,4 %). Упражнений на 
скорость во ІІ - й группе больше, чем в І - й (на 2,2 %) и 
ІІІ - й (на 2,3 %). 

Ниже приведено распределение объема нагрузки по 
группам упражнений у тяжелоатлетов - ветеранов раз-
личных групп весовых категорий в подготовительном и 
соревновательном мезоциклах (рис. 2,3). 

Анализ показывает, что в подготовительном мезоци-
кле рывковых упражнений больше в І - й группе, чем во 
ІІ - й (на 1,4 %) и ІІІ - й (на 0,9 %), толчковых во ІІ - й 
группе больше, чем в І - й (на 1,1 %) и ІІІ - й - (на 3,8 %), 
тяг рывковых во ІІ - й больше, чем І - й (на 1,4 %) и ІІІ 
- й (на 1,8 %), тяг толчковых в І - й группе больше, чем 
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ІІ - й (на 4,3 %) и ІІІ - й (на 2,7 %), приседаний в ІІІ - й 
группе больше, чем ІІ - й (на 1,8 %) и І - й (на 3,7 %), 
других упражнений (наклоны, жимовые) в ІІІ - й группе 
больше, чем ІІ - й (1,7 %) и І - й (на 3,0 %).

 Анализ свидетельствует, что в подготовительном 
мезоцикле 51,6 % тяжелоатлетов–ветеранов больше 
всего тренируются в зоне интенсивности 80–89 %; 37,5 
% - соответственно– 70–79 %; 7,8 %–60–69 % и 3,1 
%–90–99 %. 

В соревновательном мезоцикле рывковых упражне-
ний в ІІІ - й группе больше, чем во ІІ - й (на 0,4 %) и І - й 
(на 3,2 %), толчковых упражнений в І - й группе боль-
ше, чем во ІІ - й (на 4,3 %) и ІІІ - й (5,0 %), тяг рывковых 
в ІІІ - й группе больше, чем во ІІ - й (на 2,1 %) и І - й (на 
4,1 %), тяг толчковых в І - й группе больше, чем во ІІ - й 

(на 3,4 %) и ІІІ - й (на 5,0 %), приседаний в ІІІ - й группе 
больше, чем ІІ - й (на 0,4 %) и І - й (на 1,1 %), других 
упражнений во ІІ - й группе больше, чем І - й (на 1,2 %) 
и ІІІ - й (на 0,6 %). 

Анализ данных показывает, что у атлетов различных 
групп весовых категорий в подготовительном и сорев-
новательном мезоциклах проводились тренировочные 
занятия со скоростной направленностью –– объем тяг 
и приседаний в подготовительном мезоцикле составлял 
39,3; 39,7 и 39,9 %; в соревновательном мезоцикле –– 
39,7, 39,0 и 39,9 % что подтверждается исследованиями 
ведущих специалистов [3]. 

Ниже приведено распределение упражнений по ха-
рактеру работы в подготовительном и соревнователь-
ном мезоциклах подготовки у тяжелоатлетов - ветера-

На силу                                На скорость                         На гибкость  

На координацию                 На выносливость   

30  

20  

% 
10 

0  
1-я (n=11)                                    2-я (n=39)                             3-я (n=14)  

Рис.1. Соотношение работы различной направленности (%) в подготовительном мезоцикле тяжелоатлетов - 
ветеранов различных групп весовых категорий

Рис.2. Распределение объема работы по группам упражнений тяжелоатлетов - ветеранов различных групп 
весовых категорий в подготовительном мезоцикле (%)
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Рис.3. Распределение объема работы по группам упражнений (%) у тяжелоатлетов - ветеранов различных 
групп весовых категорий в соревновательном мезоцикле
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нов, высококвалифицированных тяжелоатлетов (А.Н. 
Воробьев, 1988) и спортсменов сборной команды Укра-
ины (В.Г. Олешко, 1999) (табл. 1 - 3).

Анализ показывает, что разница между упражнения-
ми скоростного характера в І - й группе весовых кате-
горий в подготовительном мезоцикле составила 12,2 и 
18,2 %, во ІІ - й - 0,3 и 25,0 % и ІІІ - й - 0,7 и 28,8 %; меж-
ду скоростно-силовыми упражнениями соответственно 
–– 3,5 и 20,9 %, 10,5 и 28,5 %, 11,9 и 36,1 %; силовыми 
–– 8,7 и 5,4 %, 10,0 и 3,5 %, 11,2 и 7,3 %.

В соревновательном мезоцикле разница между ско-
ростными упражнениями в первой группе составила 
3,4 и 21,9 %, во второй - 4,2 и 26,8 %, третьей - 3,8 и 
19,8 %; между скоростно-силовыми упражнениями со-
ответственно - 5,2 и 24,0 %, 8,0 и 24,5 %, 3,2 и 23,1 %; 
силовыми - 8,6 и 6,8 %, 3,8 и 2,3 %, 7,0 и 3,3 %. 

Ниже приведено соотношение средств ОФП и СФП 
у тяжелоатлетов - ветеранов Украины различных групп 
весовых категорий (рис.4). 

Анализ показывает, что разница между ІІІ - й и І - й 
группами упражнений средств ОФП составляет - 6,8 %, 
ІІІ - й и ІІ - й - 2,1 %; ІІ - й и І - й - 2,7 %. 

Выводы
1. В теории и практике подготовки тяжелоатлетов 

- ветеранов - еще недостаточно полно изучено содер-
жание тренировочной работы в подготовительных и со-
ревновательных мезоциклах. 

2. Рассмотрено содержание тренировочной работы 
тяжелоатлетов - ветеранов различных групп весовых 
категорий, готовящихся к чемпионату мира и Европы 
среди ветеранов. 

3. Проведена сравнительная характеристика распре-
деления упражнений по характеру работы в подготови-
тельных и соревновательных мезоциклах тяжелоатлетов 
- ветеранов и высококвалифицированных тяжелоатле-
тов. В подготовительном мезоцикле у тяжелоатлетов – 
ветеранов имеется тенденция увеличения скоростных 
и силовых упражнений с повышением групп весовых 
категорий - на 8,2 и 1,4 %, а в соревновательном – в 
скоростно–силовых - на 4,4 %. 

4. Анализ распределения объема нагрузки по груп-
пам упражнений у сильнейших тяжелоатлетов - вете-
ранов показывает, что 51,6 % участников больше всего 
тренируются в зоне интенсивности 80––89 %; 37,5 % 

Таблица 1 
 Распределение упражнений по характеру работы в подготовительных и соревновательных мезоциклах у тя-

желоатлетов ветеранов Украины различных групп весовых категорий (%)

Направленность
упражнений

Группы весовых категорий
1 2 3

Скоростные 47,3
51,0

54,9
56,3

55,5
49,5

Скоростно-силовые 32,9
26,7

25,1
25,9

23,3
30,3

Силовые 19,8
22,3

20,0
17,8

21,2
20,2

Примечание: в числителе – показатели подготовительного мезоцикла; в знаменателе - соревновательного мезо-
цикла.

Таблица 2
Распределение упражнений по характеру работы в подготовительных и соревновательных мезоциклах (%) у 

мастеров спорта разных групп весовых категорий (А.Н. Воробьев, 1988)

Упражнения Группы весовых категорий
1 - я 2 - я 3 - я

скоростные 59,5
54,4

54,6
52,1

54,8
53,3

скоростно-силовые 29,4
31,9

35,4
33,9

35,2
33,5

силовые 11,1
13,7

10,0
14,0

10,0
13,2

Таблица 3
Распределение упражнений по характеру работы в подготовительных и соревновательных мезоциклах (в %) у 

спортсменов сборной команды Украины различных групп весовых категорий (В.Г. Олешко, 2000) 

Упражнения Группы весовых категорий
1 2 3

скоростные 29,8
29,1

29,9
29,5 

26,7
29,7 

скоростно-силовые 53,8
50,7 

53,6
50,4 

59,4
53,4 

силовые 16,4
20,2 

16,5
20,1 

13,9
16,9 
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– соответственно – 70––79 %; 7,8 % – 60––69 % и 3,1 % 
–– 90 –– 99 %.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем под-
готовки тяжелоатлетов с учетом групп весовых катего-
рий. 
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Рис.4. Соотношение средств ОФП и СФП (%) у тяжелоатлетов - ветеранов Украины разных групп весовых 
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Розвиток швидкісних якостей кваліфікованих ватерполістів
Островський М.В.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Плавальна підготовка ватерполістів є 
одним з основних чинників перемоги 
команди. На сьогодні існує декілька 
варіантів розвитку швидкісної пла-
вальної підготовки. Останнім часом 
серед ефективних педагогічних за-
собів стимуляції швидкісних якостей 
з’явились рекомендації  використан-
ня короткочасних вправ в кінці занять 
після довготривалої аеробної роботи. 
Метою роботи є удосконалення мето-
дики швидкісної підготовки кваліфіко-
ваних ватерполістів. В експерименті 
прийняли участь 26 кваліфікованих 
ватерполістів (МС – 14 і КМС – 12). 
Вік досліджуваних спортсменів стано-
вив від 21 до 32 років. Представлені 
результати експерименту на предмет 
корекції структури тренувального за-
няття в мікроциклі, який спрямований 
на удосконалення швидкісних якос-
тей ватерполістів. 

Островский М.В. Развитие скоростных ка-
честв квалифицированных ватерполистов. 
Плавательная подготовка ватерполистов яв-
ляется основным фактором победы команды. 
На сегодняшний день существует несколько 
вариантов развития скоростной плавательной 
подготовки. В последнее время среди эффек-
тивных педагогических средств стимуляции 
скоростных качеств появились рекомендации 
по использованию кратковременных упражне-
ний в конце занятий после продолжительной 
аэробной работы. Целью работы является усо-
вершенствование методики скоростной подго-
товки квалифицированных ватерполистов. В 
эксперименте приняли участие 26 квалифици-
рованных ватерполистов (МС -14 и КМС – 12), 
возрастом от 21 до 32 лет. В работе представ-
лены результаты эксперимента на предмет 
коррекции структуры тренировочного занятия 
в микроцикле, направленного на усовершен-
ствование скоростных качеств ватерполистов.

Ostrovsky M.V. Development of 
speed qualities of skilled water-
polo players. Swimming preparation 
of water-polo players is the basic fac-
tor of victory of command. There are a 
few variants of development of speed 
swimming preparation. The effective 
pedagogical mean of stimulation of 
speed qualities is brief exercises at the 
end of employments after long aerobic 
work. The purpose of work is an im-
provement of method of speed prepa-
ration of skilled water-polo players. 26 
skilled water-polo players (MS -14 and 
KMS - 12) took part in an experiment 
in age from 21 to 32 years. The results 
of correction of structure of training em-
ployment are in-process presented in 
micro cycle. They are directed on the 
improvement of speed qualities of wa-
ter-polo players.

Ключові слова:
швидкісна підготовка, ватерполіс-
ти, водне поло.

скоростная подготовка, ватерполисты, вод-
ное поло.

speed preparation, water-polo players, 
water polo.

Вступ.1

Плавання для ватерполістів - основний засіб спе-
ціальної фізичної підготовки. Добре підготовлена в 
плаванні команда буде діяти сміливіше, активніше, не 
боячись ніяких ігрових ускладнень і може досягнути пе-
реконливої переваги над супротивником. Гравці  коман-
ди при цьому будуть діяти більш цілеспрямовано, впев-
нено і ефективно. Ефективність швидкісної підготовки 
багато в чому залежить від інтенсивності виконання 
вправ, можливості плавця повністю мобілізуватись при 
цьому. Саме вміння гравця в процесі тренувальних за-
нять виконувати швидкісні вправи на граничних і біля 
граничних рівнях, по можливості більш частіше пере-
вищувати особисті рекорди в окремих вправах служить 
основним стимулом підвищення його швидкісної під-
готовленості. Однак в практиці підготовки кваліфіко-
ваних спортсменів, необхідність виконання вправ на 
граничному рівні часто ігнорується і замінюється вели-
ким об’ємом швидкісної роботи з інтенсивністю значно 
меншій максимально доступній [1, 2]. Звичайно, що 
така тренувальна програма може в великій мірі пере-
шкоджати приросту швидкісних можливостей плавця, 
ніж сприяти їх розвитку, оскільки така робота призво-
дить до утворення “швидкісного бар’єру – жорсткого 
стереотипу, який важко долається і гальмує ріст швид-
кісних можливостей спортсмена .

На сьогоднішній день спірним є також питання про 
порядок застосування спринтерських вправ упродовж 
одного тренування [5, 6]. Зазвичай, швидкісні наван-
таження планують на початку тренувального заняття. 
Останнім часом серед ефективних педагогічних засобів 
стимуляції швидкісних якостей з’явились рекоменда-
ції  використання короткочасних вправ в кінці занять, 
після довготривалої роботи в аеробному режимі [7, 8]. 
Результати наукових досліджень і досвід говорить про 
те, що в цьому випадку спортсменам часто вдається 
проявити швидкісні можливості на рівні, недоступному 
© Островський М.В., 2010

на початку тренувального заняття, безпосередньо після 
розминання. Логічно припустити, що не менш ефектив-
ним можуть інші варіанти побудови тренувальних за-
нять спрямованих на розвиток швидкості. 

Робота виконана на підставі Зведеного плану 
науково-дослідної роботи Державного комітету мо-
лодіжної політики, спорту і туризму України у сфері 
фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. за темою 
1.3.13 «Біохімічний моніторинг функціонального ста-
ну організму спортсменів, які спеціалізуються в аци-
клічних видах спорту» (номер державної реєстрації 
0102U002652).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - удосконалення методики швид-

кісної підготовки кваліфікованих ватерполістів.
Об’єкт дослідження – швидкісна підготовка квалі-

фікованих ватерполістів.
Предмет дослідження – структура та зміст трену-

вальних занять швидкісного спрямування. 
Завдання дослідження:
1. Вивчити стан питання з проблеми теоретико–

методичних засад побудови тренувальних занять роз-
витку швидкісних якостей  в системі тренування квалі-
фікованих ватерполістів.

2. Розробити та експериментально перевірити про-
граму удосконалення швидкісних якостей кваліфікова-
них ватерполістів у тренувальному макроциклі.

Методи дослідження:
1.Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-

методичної літератури та емпіричних матеріалів дослі-
дження.

2.Педагогічне спостереження.
3.Педагогічний експеримент. 
4.Методи математичної статистики.
Результати дослідження. 
Для визначення ефективності різних варіантів по-

будови окремого тренувального заняття спрямованого 
для розвитку швидкісних можливостей ватерполістів 
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був проведений педагогічний експеримент. В педаго-
гічному експерименті брали участь 26 кваліфікованих 
ватерполістів (МС – 14 і КМС – 12). Вони були поділені 
на 2 рівноцінні, за спортивно-технічними показниками 
групи: контрольну та дослідну по 13 осіб у кожній.

Результати наукових досліджень та досвід практич-
ної роботи останніх років [8] показує, що тренування 
в стані компенсованої втоми є дуже ефективним для 
створення специфічних умов змагальної діяльності 
спортсмена, коли він, на фоні втоми намагається до-
сягнути високого спортивного результату. Тренувальна 
робота, що виконується в умовах компенсованої втоми 
та спрямована на удосконалення компонентів техніко-
тактичного, функціонального та психологічного ха-
рактеру є ефективним засобом забезпечення високого 
рівня працездатності в умовах зростаючої втоми. В су-
часній системі спортивного тренування втома, як пра-
вило, відіграє визначальну роль оскільки її розвиток і 
компенсація є необхідними умовами для підвищення 
функціональних можливостей організму. Для розвитку 
швидкісних можливостей як плавців, так і ватерполіс-
тів традиційно використовуються плавальні вправи  на 
короткі відрізки (від 10 до 50 м). При цьому величина 
тренувального навантаження характеризувалась таки-
ми параметрами: тривалість роботи, інтенсивність ро-
боти, тривалість відпочинку. При тривалості роботи від 
15 до 20 с її інтенсивність 90-100 %, тривалість пауз 
відпочинку – 30-60 с. При тривалості роботи від 30 до 
40 с її інтенсивність була теж 90-100 %, але тривалість 
пауз відпочинку коливалась від 80 до 120 с [6, 7]. Дані 
вправи були основою для формування програми швид-
кісного тренування спортсменів у нашому дослідженні. 
Тренування швидкісних можливостей ватерполістів у 
річному циклі підготовки планувалось безпосередньо 
перед кожним з турів змагань згідно календаря Чемпіо-
нату України з водного поло.  

Виходячи з цього, застосування швидкісних вправ 
анаеробного характеру в І варіанті на початку трену-
вального заняття відбувалось після розминання на суші 
та в воді.  Ефективність швидкісної підготовки багато 
в чому залежить від інтенсивності виконання вправ, 
можливості ватерполіста максимально мобілізуватись 
при цьому. Зважаючи на це, ми дійшли висновку, що 
для тренування кваліфікованих ватерполістів, порівня-
но з плавцями [7], доцільним буде зменшення обсягу 
серій плавальних вправ з акцентом на інтенсивність їх 
виконання. Анаеробні вправи, що використовувались в 
нашому дослідженні характеризувались такими пара-
метрами: тривалість роботи - від 15 до 20 с, інтенсив-
ність - 95-100 %, тривалість пауз відпочинку – 30-60 с. 
Такими вправами у нашому дослідженні були: плавання 
5х3 м  з піднятою головою, старт з води; 10 м – з м’ячем, 
старт з води; 10 м, 15 м, 20 м, 25 м старт з води; 25 м  
старт від бортика. При тривалості роботи від 30 до 40 с 
її інтенсивність була теж 95-100 %, але тривалість пауз 
відпочинку коливалась від 80 до 120 с. Це – плавання 
на дистанцію 50м з різними варіантами старту. Після 
швидкісної роботи виконувалися вправи техніко – так-
тичного характеру. Даний варіант побудови навчально-
тренувальних занять застосовувався впродовж 6-ти 
днів. В сьомий день мікроциклу тренувальне заняття 
мало відновлювальну спрямованість. 

Застосування швидкісних вправ у ІІ варіанті в се-
редині тренування відбувалась після розминання, тех-
нічних вправ, які пов’язані з ловлею та передачею м’яча 
ватерполістами на короткі і довгі дистанції, відпрацю-
вання різних кидків в площину  воріт. В якості засобів 
попередньої стимуляції швидкісних можливостей мо-
жуть використовуватись плавання з малими додаткови-
ми обтяженнями і методика примусового лідирування 
(плавання в  футболках, з манжетами на зап’ястках рук, 
поясами). Після застосування даних вправ використо-
вувались вправи анаеробного характеру, що аналогічні 
І варіанту. Наприкінці основної частини тренувального 
заняття відпрацьовувались різноманітні тактичні схе-
ми. Даний варіант побудови навчально-тренувальних 
застосовувався впродовж 6-ти днів. Заняття в сьомий 
день носили відновлювальний характер.

Застосування швидкісних вправ у ІІІ варіанті від-
бувалось після виконання вправ основної частини тре-
нувального заняття. Серед ефективних засобів стиму-
ляції швидкісних можливостей є виконання плавальних 
вправ в аеробному режимі. В нашому експерименті 
швидкісні вправи анаеробного характеру використову-
вались після застосування аеробних вправ (400 м, 800 
м, 1000 м, 1500 м в середньому темпі при ЧСС 130-145 
скорочень (ск.)/хв.). Анаеробні вправи також харак-
теризувались аналогічними параметрами: тривалість 
роботи - від 15 до 20 с, інтенсивність - 95-100 %, три-
валість пауз відпочинку – 30-60 с. Такими вправами у 
нашому дослідженні були: плавання 5х3 м – з піднятою 
головою, старт з води; 10 м – з м’ячем, старт з води; 10 
м, 15м, 20 м, 25 м старт з води; 25 м старт від бортика. 
При тривалості роботи від 30 до 40 с її інтенсивність 
була теж 95-100 %, але тривалість пауз відпочинку ко-
ливалась від 80 до 120 с. Це – плавання на дистанцію 50 
м з різними варіантами старту. Даний варіант побудо-
ви навчально-тренувальних застосовувався впродовж 
6-ти денного тренувального мікроциклу. В сьомий день 
мікроциклу тренувальне заняття мало відновлювальну 
спрямованість. 

Слід зауважити, що спортсмени КГ тренувались 
лише за І варіантом побудови тренувального заняття.

Таким чином, на підставі аналізу та узагальнення 
теоретико–методичних основ теорії спорту, практично-
го досвіду роботи, врахування специфіки гри в водне 
поло нами були розроблені програми швидкісної під-
готовки кваліфікованих ватерполістів.

Педагогічний експеримент дозволив отримати на-
ступні результати. Проведені тестування у 1-му мікро-
циклі засвідчили, що немає достовірної різниці (р>0,05) 
у результатах та їх приростах у представників контр-
ольної та дослідної груп, що підтверджує однорідність 
досліджуваної сукупності. Узагальнені дані щодо при-
ростів показників тестувань у 1-му мікроциклі розви-
тку швидкісних можливостей ватерполістів представ-
лені на рис. 1, 2.

Кардинально інша картина спостерігалась при про-
веденні дослідження у другому мікроциклі тренувань. 
Аналіз результатів тестування показав значні відмін-
ності у середніх показниках та їх приростах на користь 
дослідної групи .

При цьому статистична перевірка таких відміннос-
тей показала їх достовірність при р>0,05. Якщо при 
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початковому тестуванні достовірних змін між спортс-
менами контрольної групи і дослідної групи не було 
виявлено, то при тестуванні наприкінці другого мікро-
циклу такі зміни були достовірними за всіма показни-
ками. Аналіз показує, що найбільші зміни відбулись за 
чотирма показниками. Так показники пропливання 10 
м кролем зі старту з води у ватерполістів дослідної гру-
пи зросли найбільше – 5,98 %, тоді як у їхніх колег з 
контрольної групи лише на 1,85 %. Середні абсолютні 
величини цього показника склали в дослідній групі – 
4,68±0,07 с, а в контрольній групі – 4,96±0,1 с різниця 
достовірна при р≤0,05.

Досить інформативним на думку фахівців [4] для 
швидкісної підготовки гравців атакувального плану є 
показник пропливання 5×3 м в створі воріт, який у на-
шому експерименті продемонстрував значний приріст у 
спортсменів дослідної групи – 5,1 % (Х=14,79±0,25), а 
у спортсменів контрольної групи цей показник мав 0,73 
% приросту (Х=15,49±0,21) різниця достовірна  при 
р≤0,05.

Великий розрив у приростах показників у дослід-

ній та контрольній групах спостерігається й за показ-
ником пропливання 20 м кролем зі старту з води. Так, 
у ватерполістів дослідної групи він дорівнює 4,9 % 
(Х=9,51±0,08), а у спортсменів контрольної групи – 1,6 
% (Х=9,83±0,12) різниця достовірна при р≤0,05. Анало-
гічний приріст результатів був виявлений і за показни-
ком пропливання 50 м кролем зі старту з води. У цьому 
випадку у спортсменів дослідної групи він склав 4,6 % 
(Х=30,27±0,31), а у ватерполістів контрольної групи – 1 
% (Х=31,53±0,34) різниця достовірна при р≤0,05.

Практично однакові прирости у спортсменів до-
слідної групи були зафіксовані в таких показниках 
швидкісної підготовленості: швидкісне пропливання 
50 м кролем, старт з тумбочки – 4,09 % (Х=28,53±0,36) 
та пропливання 25 м кролем старт з води – 3,9  % 
(Х=12,6±0,09). Аналогічні показники контрольної 
групи становили 0,96 % (Х=29,54±0,32) та 2,03 % 
(c=12,92±0,12) розбіжності достовірні при р≤0,05.

За показником пропливання 25 м кролем, старт з 
води середній приріст результатів спортсменів дослід-
ної групи склав 3,4 % (Х=13,2±0,1), а у спортсменів 

Рис. 1. Показники темпів приросту швидкісної підготовленості ватерполістів контрольної групи в 1-му 
мікроциклі, І-го туру:

1 - пропливання 5×3 м кролем у створі воріт; 2 - пропливання 50 м кролем, старт з тумбочки; 3 - пропливання 
50 м кролем, старт з води; 4 - пропливання 25 м кролем, старт з тумбочки; 5 - пропливання 25 м кролем, старт з 
води; 6 - пропливання 20 м кролем, старт з води; 7 - пропливання 15 м кролем, старт з води; 8 - пропливання 10 
м кролем, старт з води. 
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Рис. 2. Показники темпів приросту швидкісної підготовленості ватерполістів дослідної групи в 1-му 
мікроциклі, І-го туру: 

1 - пропливання 5×3 м кролем у створі воріт; 2 - пропливання 50 м кролем, старт з тумбочки; 3 - пропливання 
50 м кролем, старт з води; 4 - пропливання 25 м кролем, старт з тумбочки; 5 - пропливання 25 м кролем, старт з 
води; 6 - пропливання 20 м кролем, старт з води; 7 - пропливання 15 м кролем, старт з води; 8 - пропливання 10 м 
кролем, старт з води.
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контрольної групи – 0,99 % (Х=13,52±0,1) різниця та-
кож достовірна при р≤0,05. Даний показник у повній 
мірі відображає здатність ватерполістів до швидкісних 
контратакуючих дій. Саме це у сучасному водному поло 
є визначальним чинником для перемоги, оскільки зма-
гальна діяльність має яскраво виражений  швидкісно-
силовий характер.

Показник пропливання 15 м кролем зі старту з води 
має найменший приріст зі всіх показників спортсме-
нів дослідної групи – 3,1 % (Х=6,86±0,06). У ватерпо-
лістів контрольної групи цей показник склав 1,19 % 
(Х=7,22±0,11). Проте й тут різниця у приростах була 
достовірною (р≤0,05).

У 3-му мікроциклі, де швидкісні якості розвивали 
наприкінці тренувального заняття . За всіма досліджу-
ваними показниками у ватерполістів дослідної групи 
спостерігалось зниження результатів, як порівняно з 
контрольною групою, так і з власними результатами 
попередніх мікроциклів тренування.

Найбільше погіршення у спортсменів дослідної гру-
пи відбулися у результатах пропливання 10 м кролем, 
зі старту з води, де середній показник склав 5,12±0,06 
секунд порівняно з початковим тестуванням (4,8±0,05). 
Втрата у швидкості подолання дистанції склала 6,12 % 
(р≤0,05). Водночас у спортсменів контрольної групи 
цей показник зріс на 2,16 % (Хк=4,86±0,09) порівняно 
з початковим рівнем (Хп =4,97±0,09) при р≤0,05 (Хп 
– середнє арифметичне значення на початку експери-
менту, Хк - середнє арифметичне значення в кінці екс-
перименту). 

Наступними показниками, в яких відбулися майже 
однакові негативні зміни в результатах спортсменів до-
слідної групи є швидкісне пропливання 15 м кролем, 
старт з води та пропливання 5×3 м кролем у створі воріт. 
Результати по першому показнику знизились на 5,21 % 
(Хк=7,38±0,1; Хп=6,99±0,08). Представники контроль-
ної групи навпаки покращили свої результати на 2,55 % 
(Хк =7,06±0,08; Хп=7,24±0,11) при р≤0,05. Другий по-
казник у спортсменів дослідної групи знизився на 5,2 
% (Хк=15,79±0,24; Хп=15,13±0,26). Водночас у спортс-
менів контрольної групи результати зросли на 1,3 % 
(Хк=15,28±0,19; Хп=15,48±0,23). У даному випадку ми 
не виявили достовірної різниці у даних показниках до-
сліджуваних груп (р>0,05).

Швидкість пропливання 50 м кролем з тумбочки у 
спортсменів дослідної групи погіршилась майже на 1,5 
с (4,98 %). Середній показник швидкості пропливання 
50 м кролем з тумбочки склав 30,47±0,33 с порівняно 
з початковим тестуванням 28,96±0,31 с. Зміни показ-
ників у спортсменів контрольної групи, навпаки, мали 
позитивний характер і склали 1,76 % (Хк =29,12±0,3; 
Хп=29,63±0,27) при р≤0,05 – 0,01.

З невеликими відмінностями у значеннях приблиз-
но однакове зниження рівня показників у дослідній 
групі спостерігалося у таких тестах: швидкісне пропли-
вання 50 м старт з тумбочки – 3,95 % (Хк=32,4±0,25; 
Хп=31,12±0,24); швидкісне пропливання 20 м кролем, 
старт з води – 3,62 % (Хк =10,1±0,08; Хп=9,74±0,07) 
та швидкісне пропливання 25 м кролем, старт з води – 
3,59 % (Хк =13,93±0,11; Хп=13,43±0,1). Водночас при-
ріст показників у ватерполістів контрольної групи за да-

ними тестами мав позитивний характер. Відповідно за 
першим з них зростання складає 0,94 % (Хк=31,3±0,31; 
Хп=31,6±0,31) при р≤0,05, за другим – 1,19 % (Хк 
=9,74±0,1; Хп=9,85±0,13) при р≤0,05, та третім – 1,57 % 
(Хк=13,35±0,11; Хп=13,56±0,13) при р≤0,05.

Найменші негативні зміни у ватерполістів в дослід-
ній групі спостерігали у тестуванні швидкості пропли-
вання 25 м кролем старт з тумбочки. Вони склали у до-
слідній групі 1,81 % (Хк=13,22±0,12; Хп=12,98±0,08). У 
той же час у контрольній групі відбулось зростання цьо-
го показника на 1,92 % (Хк=12,81±0,14; Хп=13,06±0,07) 
при р≤0,05.

Таким чином, отримані результати дозволяють зро-
бити попередні припущення. Удосконалення швидкіс-
них якостей кваліфікованих ватерполістів доцільно 
проводити в середині навчально-тренувального занят-
тя. Можливими причинами різкого зниження швидкіс-
них показників у спортсменів дослідної групи під час 
удосконалення даних якостей наприкінці тренування 
можуть бути наступні. В першу чергу необхідно звер-
нути увагу на специфіку у водному поло, де втома може 
наставати як після відпрацювання технічно-тактичних 
прийомів, так і після плавального навантаження під 
час відпрацювання тактичних схем та стандартних по-
ложень. Окрім того, дані навантаження призводять до 
психологічної втоми, що, в комплексі з фізичною, не-
гативно впливає на розвиток швидкісних можливостей 
наприкінці тренування.

Водночас експеримент підтвердив можливо неве-
лике, але поступове покращення швидкісних якостей 
у представників контрольної групи, які тренувались за 
традиційною методикою.

Висновки.
Тренування кваліфікованих ватерполістів за автор-

ською програмою дослідної групи супроводжувалося 
достовірно (р≤0,05) вищими темпами приросту сило-
вих якостей ніж за традиційною програмою контроль-
ної групи.

Застосування тренувальних завдань з розвитку 
швидкісних якостей у середині тренувальних занять 
сприяло достовірному зростанню швидкісних якостей 
кваліфікованих ватерполістів (р≤0,05).

Запропонована програма побудови тренувального 
заняття швидкісної спрямованості із застосуванням 
специфічних вправ у середині заняття показало свою 
ефективність, що підтвердилась у процесі педагогічно-
го експерименту.

Дослідження впливу традиційної побудови 
навчально-тренувального заняття швидкісного спряму-
вання із застосуванням специфічних вправ на початку 
заняття продемонструвало стабільний, але нижчий при-
ріст швидкісних якостей у досліджуваних групах, ніж 
їх розвиток в середині тренувального заняття.

Застосування специфічних вправ швидкісного спря-
мування наприкінці тренувального заняття у підготовці 
кваліфікованих ватерполістів викликало суттєве погір-
шення показників швидкісної підготовленості.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення побудови тренувальних занять 
щодо інших фізичних якостей у кваліфікованих ватер-
полістів.
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Обґрунтування понятійного конструкту «Готовність до організації 
діяльності ДЮСШ» у контексті професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту
Перепльотчиков Д.О.

Класичний приватний університет

Анотації:
Проаналізована література, присвя-
чена підготовці студентів факуль-
тетів фізичного виховання до адмі-
ністративної діяльності. У контексті 
професійної підготовки фахівців фі-
зичної культури і спорту проведено 
порівняльний аналіз компетентніс-
ного підходу і підходу, що базується 
на категоріях «готовність» та «під-
готовка». Орієнтиром формування 
професійної готовності фахівців 
фізичного виховання і спорту ви-
значено кваліфікаційні характерис-
тики посад у даній галузі. На основі 
аналізу літератури дана дефініція 
поняття «готовність до організації 
діяльності ДЮСШ». 

Переплётчиков Д. А. Обоснование поня-
тийного конструкта «готовность к органи-
зации деятельности ДЮСШ» в контексте 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов физической культуры и 
спорта. Проанализирована литература, по-
священная подготовке студентов факуль-
тетов физического воспитания к админи-
стративной деятельности. В контексте их 
профессиональной подготовки проведён 
сравнительный анализ компетентностного 
похода и похода, который основывается на 
категориях «готовность» и «подготовка». 
Ориентиром формирования профессиональ-
ной готовности специалистов физического 
воспитания и спорта определены квалифи-
кационные характеристики должностей дан-
ной отрасли. На основе анализа литературы 
дана дефиниция понятия «готовность к орга-
низации деятельности ДЮСШ». 

Perepletchikov D.A. Justification of 
the conceptual construct «readiness 
to the labour organization staff sports 
schools» in the context of vocational 
training future professionals of physical 
culture and sports. Was analyzed literature 
devoted to the preparation of students 
of physical education to administrative 
activities. In the context of their training 
we held a comparative analysis of the 
approaches to organize the pedagogical 
process. As a reference point for the 
formation of professional preparedness 
specialist physical education and sports 
identified qualifying characteristics posts 
in this industry. Based on the analysis of 
literature given the definition of the concept 
of “readiness for organization of the Youth 
sports school. 

Ключові слова:
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фізичного виховання і спорту.

ДЮСШ, готовность, организация деятель-
ности, будущие специалисты физического 
воспитания и спорта.

youth sports school; readiness; labour 
organization; future specialists of physical 
education and sport.

Вступ. 1

У Національному плані дій щодо реалізації держав-
ної політики в сфері фізичної культури і спорту (2006) 
передбачені заходи для вдосконалення мережі спортив-
них шкіл – позашкільних навчальних закладів спортив-
ного профілю, які забезпечують розвиток здібностей 
дітей та молоді від 6 до 18 років в обраному виді спор-
ту, створюють необхідні умови для гармонійного вихо-
вання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, 
змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, їх-
ньої самореалізації, набуття навичок здорового спосо-
бу життя, підготовки спортивного резерву для збірних 
команд України [14]. 

Виконанню означеного завдання перешкоджає те, 
що з розпадом СРСР вітчизняні ДЮСШ мають трудно-
щі, багато в чому пов’язані із браком кваліфікованого 
адміністративного персоналу. Подолати ці труднощі 
можливо шляхом удосконалення фахової підготовки 
майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту, зо-
крема, у разі визначення і впровадження педагогічних 
умов, що забезпечуватимуть формування професій-
ної готовності майбутніх фахівців фізичної культури і 
спорту до організації діяльності спортивних шкіл.

Виконання цієї задачі полегшується в зв’язку з тим, 
що в наукових працях уже сформульовано й обґрун-
товано операційне поняття «організаційні аспекти ді-
яльності спортивних шкіл» [15, с. 3]. До того ж у По-
ложенні про дитячо-юнацьку спортивну школу [14] є 
розділ «Організація діяльності», де визначені напрямки 
організаторської діяльності у спортивній школі. Проте, 
не зважаючи на існування в науковому обігу конструк-
тів «організація діяльності ДЮСШ», «організаційні 
аспекти діяльності ДЮСШ», перед нами постала необ-
хідність в обґрунтуванні й формулюванні номінального 
визначення готовності майбутніх фахівців фізичного 
© Перепльотчиков Д.О., 2010

виховання і спорту до розв’язання організаційних пи-
тань у процесі діяльності дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл.

Робота виконана в рамках дисертаційного дослі-
дження «Підготовка майбутніх фахівців з фізичного 
виховання і спорту до організації діяльності дитячо-
юнацьких спортивних шкіл», яке включено до плану 
наукових досліджень загальної теми кафедри управ-
ління навчальними закладами і педагогіки вищої шко-
ли Класичного приватного університету (Запоріжжя) 
«Оновлення концептуальних засад української профе-
сійної освіти на етапі Євроінтеграції» (№ державної ре-
єстрації 0109V002114).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є обґрунтування й формулювання де-

фініції готовності майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання до вирішення організаційних питань діяльності 
ДЮСШ.

Результати дослідження. 
Перед безпосереднім виконанням поставленого 

завдання, звернемо увагу на наступні вихідні 
положення:

по-перше, при розробці будь якої дефініції ми стика-• 
ємося з тими ж труднощами, що й у завданнях, що 
стоять перед багатомірної класифікації. Тобто по-
трібно виділити найбільш значимі признаки об’єкту. 
Цей процес не може бути до кінця об’єктивним, 
адже завжди він буде значною мірою залежати від 
суб’єктивної позиції дослідника;
по-друге, специфіка мети цієї статті обумовлює мож-• 
ливість широкого звернення до наукових джерел із 
пострадянських країн, адже системи підготовки ка-
дрів галузей «Фізична культура і спорт» у цих країнах 
мають набагато більше спільного, ніж відмінностей.

Зважаючи на зазначені вихідні положення, ми звер-
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нулися до сучасної наукової літератури, присвяченій 
професійній підготовці фахівців фізичної культури і 
спорту, а саме тому її аспекту, що відноситься до ад-
міністративної складової (О. Августімова, В. Агеєвець, 
Н. Попова, Т. Базилюк, Л. Безкоровайна, Л. Богданова, 
Є. Богданов, Ю. Дубревський, Т. Круглова, В. Мяконь-
ков, К. Локшин, А. Магрупова, Е. Орлова, І. Переверзін, 
Т. Пільщикова, С. Пронкіка, М. Прохорова, О. Тамаров-
ський, В. Яцик та ін.). 

Аналіз означених джерел засвідчив, що автори для 
позначення стану готовності спеціалістів фізичного 
виховання і спорту до виконання адміністративних 
дій використовують такі терміни як: «готовність до 
впровадження технології спортивного менеджменту» 
(Л. Бескоровайна (2009) [2], О. Тамаровський (2005) 
[17]); «управлінська компетентність» (Ю. Дубревський 
(2008) [5]); «управлінська готовність» (К. Локшин 
(2008) [7]); «управлінська підготовленість» (Е. Орло-
ва (2003) [10]); «готовність до управління персоналом 
фізкультурних організацій» (Л. Чеховська (2001) [19]); 
«професійна готовність до управлінської діяльності» 
(А. Магрупова (2000) [8]); «готовність до управління 
фізкультурно-спортивною установою» та ін. Для по-
значення процесу, набуття майбутніми фахівцями якос-
тей, що необхідні для виконання професійних функцій, 
використовуються такі конструкти, як: «управлінська 
підготовка» (Є. Орлова (2003) [10]); «менеджерська 
підготовка» (Т. Пільщикова (2001) [13]); «підготовка до 
роботи на посаді спортивного менеджера» (Т. Кругло-
ва, В. Мяконьков (2000) [6]); «управлінсько-економічна 
підготовка» (Л. Богданова (1997) [3]) та ін.

Проведемо аналіз ключових дефініцій, що викорис-
товуються в роботах згаданих авторів.

Л. Безкоровайною готовність майбутніх фахівців фі-
зичного виховання та спорту до впровадження техно-
логії спортивного менеджменту розуміється як інтегра-
тивне утворення особистості, що формується в процесі 
спеціально організованої професійної підготовки та ви-
значається рівнем сформованих самоосвітніх, самови-
ховних умінь, розвитком професійних та особистісних 
якостей, переконаності у значущості професійного са-
мовдосконалення та передбачає її здатність до впрова-
дження технології спортивного менеджменту в майбут-
ній професійній діяльності [2]. 

Аналізуючи позицію авторки відмічаємо, що у своє-
му визначенні вона акцентує увагу на процесі спеціаль-
ної підготовки, розглядаючи його як необхідну умову 
успішної управлінської діяльності майбутніх фахівців 
фізичного виховання і спорту.

К. Локшин розуміє управлінську готовність май-
бутнього менеджера фізичної культури як інтегративну 
якість особистості, що передбачає оволодіння функціо-
нальною підготовкою в процесі вивчення спеціальних 
дисциплін і формування особистісної підготовленості 
до продуктивного рішення управлінських завдань. При 
цьому, за К. Локшиним, функціональна підготовка ме-
неджера фізичної культури – це психологічне новоутво-
рення особистості, яка вважає себе здатною та підготов-
леною до здійснення управлінської діяльності на основі 
сукупності певних знань, умінь та навичок; особистісна 
підготовленість менеджера фізичної культури – це його 
внутрішня настроєність на виконання управлінських 

функцій, орієнтованість на активні й доцільні дії в про-
фесійній діяльності [7]. 

Аналізуючи позицію К. Локшина ми не можемо по-
вністю погодитися з автором, який використовує сло-
во «підготовка» у значенні стану, що характеризується 
певними знаннями, уміннями, а також психологічними 
новоутвореннями особистості, адже останнім часом у 
наукових працях уже стало традицією стан, набутий у 
результаті професійної освіти позначати словом «готов-
ність», а сам процес професійної освіти — словом «під-
готовка». Втім, не зважаючи на декотру некоректність 
такого слововживання, позиція автора зрозуміла із за-
гального контексту: управлінська готовність майбут-
нього менеджера фізичної культури – це стан, який є 
результатом його професійної підготовки, і дозоляє ви-
конувати професійні функції.

На думку Ю. Дубревського управлінська компе-
тентність — це сукупність якостей особистості, рис 
та здібностей, що «... дає можливість ефективно орга-
нізовувати працю, підвищувати продуктивність, уміло 
здійснювати процес управління колективом, процесом 
навчання й виховання молоді, процесом підготовки 
спортсменів» [5].

Аналізуючи позицію Ю. Дубревського доходимо ви-
сновку, що автор акцентує увагу саме на відповідності 
майбутнього фахівця фізичної культури і спорту тим 
обов’язкам і завданням, що пред’являтиме йому профе-
сійна діяльність.

Слід відмітити, що деякі автори, використовують 
означені терміни, не уточнюючи їхнього значення. Так, 
наприклад, О. Августимова, вживаючи термін «управ-
лінська компетентність» не пояснює його значення, 
очевидно вважаючи, що він є усталеним [1].

В інших працях, присвячених підготовці фахівців 
фізичної культури і спорту до адміністративної діяль-
ності (В. Агеєвець,  Т. Базилюк, М. Прохорова, І. Пере-
верзін та ін.) ми можемо відзначити ті самі підходи, що 
були відмічені в проаналізованих вище роботах, і виді-
лити щонайменше дві тенденції: перша полягає в по-
кладенні за основу постановки проблеми дослідження 
формування готовності до виконання управлінських 
функцій, друга – базується на формуванні відповідної 
компетентності. 

Відомо, що наукові терміни глибоко пов’язані з об-
раними парадигмами — тими загальновизнаними те-
оретичними концепціями, які на протязі певного часу 
дають науковому співтовариству модель постановки 
проблем і їх рішень. Іншими словами, смисл того чи 
іншого терміну стає зрозумілим не з елементарної вка-
зівки на те, що він позначає, а з розуміння обраної теорії 
пояснення того чи іншого явища [9]. 

Зважаючи не це, у розглянутих наукових працях 
констатуємо наявність двох парадигм: в основі першої 
лежить категорія «компетентність», що розглядається 
в наукових працях як міра відповідності знань, умінь 
та досвіду людини реальному рівню складності вико-
нуваних завдань та проблем, що нею вирішуються [4, 
с. 42]; в основі другої – категорії «підготовка» та «го-
товність». 

Для обґрунтування рішення про вибір між компе-
тентнісним підходом і підходом, заснованим на катего-
ріях «підготовка», «готовність», проаналізуємо кожну з 
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парадигм.
Компетентнісна парадигма в основу професійної 

підготовки ставить практичну орієнтованість освіти, її 
прагматичний, предметно-професійний аспект. При ви-
користанні цього підходу акцентується увага не стіль-
ки на набутті знань, навичок, умінь, скільки на набутті 
здатності їх актуалізувати і проявити адекватно до си-
туацій.

На користь компетентнісного підходу у фізкультур-
ній освіті свідчать такі аргументи:

по-перше, компетентнісна парадигма сьогодні є дуже • 
поширеною, що відображено у низці міжнародних 
документів;
по-друге, загальнотеоретичні основи компетентніс-• 
ного підходу добре розроблені вітчизняними та іно-
земними дослідниками (А. Вербицький, І. Зимня, 
Н. Кузьміна, Д. Равен, А. Субетто, Р. Уайт, Д. Хаймс 
та ін.);
по-третє, компетентнісний підхід здобув поширення • 
у сфері підготовці фахівців галузей «Фізичне вихо-
вання» та «Спорт» (О. Августимова, Є. Бистрицька, 
Ю. Дубревський, Е. Можаєв, В. Лобачьов, В. Понома-
рьов, М. Прохорова, Н.Фазлєєв, С. Хазова та ін.);
по-четверте, компетентнісний підхід дає методоло-• 
гічну основу для конструювання змісту навчального 
процесу на більш-менш об'єктивній основі.

Однак, багатьма вітчизняними авторами відміча-
ється, що впровадження компетентнісного підходу 
має бути обережним та усвідомленим. Так, наприклад, 
К. Корсак, А. Сущенко та ін. вважають, що компетент-
нісний підхід не повністю відповідає національним 
традиціям, у зв’язку із чим потрібно виважено підхо-
дити до запозичення його положень. Більш принципо-
во формулює цю позицію А. Субетто, який пише: «За-
хоплення ринком як арбітром у рішенні питання «Які 
компетенції має давати вища освіта?», на що зроблено 
важливий акцент у Болонському процесі …. є сліпим 
і дуже небезпечним захопленням для освіти. Це захо-
плення деформує цілепокладання в освітній політиці, 
формує «помилку хибної мети» і несе в собі небезпеку 
зниження якості вищої освіти. «Менеджерізація» вищої 
школи в Західній Європі і США … яка породила компе-
тентнісний підхід у кінці ХХ сторіччя, повинна носити 
обмежений характер. При цьому, головним напрямом у 
розвитку вищої школи людства у XXI сторіччі є фунда-
менталізація вищої освіти, її ноосферізація, реалізація 
імперативів «людської революції» [16, с. 64]». 

Автори, які в основу своїх теоретичних побудов 
поклали формування готовності до професійної 
діяльності, очевидно врахували вище приведені 
міркування, і обрали у своїх дослідженнях аспект, який 
був характерним для радянської парадигми професійної 
освіти, а саме зосередили увагу на діяльності з набуття 
необхідних знань і вмінь – підготовці. Проведемо 
стислий аналіз змісту останніх, звернувшись до довід-
никової літератури. 

Є. Рапацевич, Н. Хридіна визначають професійну 
підготовку, як процес оволодіння знаннями, уміння й 
навичками, що дозволяють людині виконувати роботу в 
певній області діяльності. При цьому, на думку авторів, 
професійна підготовка має за мету прискорене придбан-
ня тими хто навчається навичок, необхідних для вико-

нання певної роботи або групи робіт, і може не супрово-
джуватися підвищенням освітнього рівня [12, 18]. 

Є. Белозерцев, А. Гонєєв, А. Пашков та ін. під про-
фесійною підготовкою мають на увазі, опанування май-
бутнім фахівцем необхідною сумою знань, умінь і на-
вичок [11]. 

Ю. Бабанський, В. Беспалько, В. Краевський, М. 
Скаткін, В. Сластьонін, Л. Подимова та ін. розглядають 
професійну підготовку як керований процес, що є осно-
вою формування готовності до професійної діяльності, 
апріорно вважаючи, що цей процес ініційовано й орга-
нізовано навчальним закладом.

В. Шадриковим готовність розглядається як переду-
мова успішного виконання професійних обов’язків, як 
вибіркова активність, що настроює особистість на май-
бутню професійну діяльність, а також як регулятор цієї 
діяльності [20]. 

На думку Є. Рапацевич, професійна готовність фа-
хівця – це інтегративна особистісна якість і передумо-
ва ефективної професійної діяльності після закінчення 
вищого навчального закладу. Професійна готовність 
допомагає молодому фахівцеві успішно виконувати 
свої обов'язки, правильно використовувати знання, до-
свід, зберігати самоконтроль у непередбачуваних об-
ставинах. Професійна готовність фахівця – вирішальна 
умова його швидкої професійної адаптації, подальшого 
професійного вдосконалювання й підвищення кваліфі-
кації [12].

Як бачимо, професійну готовність майбутніх фахів-
ців необхідно розглядати в єдності й у взаємозв'язку із 
професійною підготовкою. Ці категорії є взаємообумов-
леними та взаємодоповнюючими. При цьому, поняття 
«підготовка», збагачує поняття «готовність» («підготов-
леність»), і вказує на процес, що веде до стану готов-
ності - результату навчання.

Таким чином, різниця між компетентнісним підхо-
дом та підходом, у якому ключовими словами виступа-
ють «готовність» та «підготовка» полягає в тому, що в 
першому, увага дослідників зосередження на форму-
ванні здатності індивіда до професійної самореалізації, 
а в другому – сконцентрована на засвоєнні змісту про-
фесійної освіти. При цьому відмітимо, що ці підходи не 
є взаємовиключними, як не є взаємовиключними зобра-
ження обличчя в профіль і анфас. 

Беручи до уваги приведені міркування, ми обираємо 
підхід, що акцентує увагу на процесі засвоєння змісту 
професійної освіти. На основі обраного підходу, для по-
значення стану готовності спеціалістів фізичного вихо-
вання й спорту до виконання адміністративних завдань 
та обов'язків у ДЮСШ, ми пропонуємо конструкт «го-
товність до організації діяльності ДЮСШ».

На нашу думку, готовність до організації діяльнос-
ті ДЮСШ ієрархічно вписана в більш широке поняття 
«професійна готовність. Очевидно, що орієнтиром фор-
мування професійної готовності виступатимуть вимо-
ги суспільства до представника тієї чи іншої професії. 
Найбільш повно, ці вимоги конкретизовані у кваліфіка-
ційних характеристиках, які задають орієнтири у під-
готовці, іншими словами, дають відповідь на питання: 
до чого готувати?

Кваліфікаційні характеристики працівників ДЮСШ 
містять узагальнений опис їхніх професійних завдань 
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та обов'язків, у структурі якого можна виділити окремі 
компоненти, зокрема, адміністративні.

Таким чином, у аналіз літератури дав нам такі ви-
хідні позиції для побудови власної дефініції стану май-
бутнього фахівця фізичного виховання і спорту, що 
дозволить йому розв'язувати організаційні питання ді-
яльності ДЮСШ:

по-перше, готовність до організації діяльності ДЮСШ • 
має розглядатися як результат цілеспрямованої про-
фесійної підготовки, і спиратися на набуті знання, 
уміння, ціннісні орієнтації, мотиви, особисті якості;
по-друге, готовність до організації діяльності ДЮСШ • 
є складовою загальної професійної готовності;
по-третє, визначаючи параметри готовності до орга-• 
нізації діяльності ДЮСШ потрібно орієнтуватися на 
кваліфікаційні вимоги до працівників ДЮСШ (ди-
ректора, методистів, тренерів), приведені в класифі-
каторі професій.

Висновки. 
На основі аналізу існуючих тенденцій підготовки 

майбутніх спеціалістів фізичного виховання і спорту до 
управлінської діяльності, а також існуючих дефініцій 
для позначення їхньої готовності до виконання управ-
лінських функцій, сформулюємо власну дефініцію. 
Отже, готовність майбутнього фахівця з фізичного ви-
ховання і спорту до організації діяльності ДЮСШ — це 
складова його професійної готовності, що поєднує на-
буті в результаті професійної освіти знання, вміння, 
ціннісні орієнтації, мотиви й особистісні якості, що 
забезпечують виконання адміністративних завдань та 
обов’язків, конкретизованих у кваліфікаційних вимогах.

Подальші дослідження планується провести в на-
прямку визначення компонентів готовності майбутніх 
фахівців фізичного виховання і спорту до організації 
діяльності ДЮСШ.

Література
Августимова О. С. Методика формирования управленческой ком-1. 
петентности у студентов вузов физической культуры: диссертация 
... кандидата педагогических наук: 13.00.04 / Ольга Станиславовна 
Августимова. – Волгоград, 2004. – 182 с.: ил.
Безкоровайна Л.В. Формування готовності майбутніх фахівців 2. 
фізичного виховання та спорту до впровадження технології спор-
тивного менеджменту : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / 
Лариса Вікторівна Безкоровайна [Національний педагогічний ун-т 
ім. М.П.Драгоманова]. – К., 2009. – 20 с.
Богданова С. В. Внеаудиторная управленческо-экономическая 3. 
подготовка студентов ИФК: автореф. канд. дис. 13.00.04 / С. В. 
Богданова. – М., 1997. – 26 с.
Глоссарий терминов профессионально образования и рынка тру-4. 
да. – М.: Центр изучения проблем профессионального образова-
ния, 2001. – 63 с.

Дубревський Ю. М. Управлінська компетентність як складова 5. 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і 
спорту // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. вихован-
ня і спорту. – 2008. – №6. – С. 91-93. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.
Круглова Т. Э. Подготовка студентов вузов физической культуры к 6. 
работе в должности менеджера / Т.Э. Круглова, В.Б. Мяконьков // 
Теория и практика физ. культуры. – 2000. – N 12. – С. 23-25.
Локшин К. В. Формирование управленческой готовности будуще-7. 
го менеджера физической культуры при обучении специальным 
дисциплинам: диссертация ... кандидата педагогических наук: 
13.00.08 / Кирилл Владимирович Локшин; [Моск. пед. гос. ун-т]. 
– Москва, 2008. – 175 с.: ил.
Магрупова А. А. Организационно-педагогические условия фор-8. 
мирования у студентов вузов физической культуры готовности к 
управленческой деятельности: диссертация ... кандидата педаго-
гических наук: 13.00.04 / Альбина Аркадьевна Магрупова. – Че-
лябинск, 2000. – 152 с.
Налимов В.В. Вероятностная модель языка. О соотношении 9. 
естественных и искусственных языков. – М.: Наука, 1974. – С. 
129-153.
Орлова Э. А. Организация и содержание управленческой под-10. 
готовки студентов вузов физической культуры: диссертация ... 
кандидата педагогических наук: 13.00.04 / Эльвира Анатольевна 
Орлова. – Краснодар, 2003. – 194 с.: ил.
Педагогика профессионального образования: Учеб. пособие для 11. 
студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, 
А.Г. Пашков и др.; под ред. В.А. Сластенина. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. – 368 с.
Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Ра-12. 
пацевич – Мн.: «Соврем. Слово», 2005. – 720 с.
Пильщикова Т.Н. Менеджерская подготовка учителя физической 13. 
культуры в педвузе: реальность, проблемы, решение // Теория и 
практика физической культуры. – 2001. – № 10. – С. 8-10.
Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну 14. 
школу (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 р. N 993) – [Електронний ресурс]: Сторінка «Законодавство 
України» сайту Верховної Ради. – Режим доступу: http://zakon1.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Путятіна Г. М. Організаційні аспекти оптимізації діяльності 15. 
спортивних шкіл на основі програмно-цільового управління: ав-
тореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Г. 
М. Путятіна [Харківська держ. академія фізичної культури]. – Х., 
2007. – 20 с.
Субетто А.И. Онтология и эпистемология компетентностного под-16. 
хода, классификация и квалиметрия компетенций. СПб. – М.: Ис-
следоват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, 2006. – 72 с.
Тамаровский О.И. Профессиональное самоопределение в станов-17. 
лении готовности спортсменов к менеджменту в физической куль-
туре / О.И. Тамаровский // Совершенствование подготовки кадров 
в области физической культуры и спорта в условиях модернизации 
профессионального образования: тез. докл. 3 науч.-практ. конф., г. 
Москва, 14-15 апр. 2005 г. / М-во образования и науки РФ [и др.]. 
– М., 2005. – С. 288-291.
Хридина, Н.Н. Понятийно-терминологический словарь: Управле-18. 
ние образованием как социальной системой / Н.Н. Хридина. — 
Екатеринбург: Уральское изд-во, 2003. — 384 с.
Чеховська Л.Я. Теоретико-методологічні основи технології 19. 
управління персоналом фізкультурних організацій: Автореф. дис... 
канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / Л.Я. Чеховсь-
ка [Львів. держ. ін-т фіз. культури]. – Л., 2001. – 18 с. – укp.
Шадриков, В.Д. Психология деятельности и способности челове-20. 
ка / В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 1996. – 320 с.

Надійшла до редакції 28.01.2010р. 
Перепльотчиков Дмитро Олександрович

acatium@gmail.com



проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2010

113

Взаємозв'язок антропометричних даних та фізичних 
здібностей дітей 4-6 років у прогнозуванні 

спортивних результатів у гімнастиці
Помазан А.А.

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Анотації:
Розглянуто питання та проблеми, 
які пов'язані з процесом відбору 
дітей (хлопчиків) 4-6 років до груп 
початкової підготовки для занять 
спортивною гімнастикою. Про-
аналізовані матеріали останніх 
публікацій на цю тему. У статті при-
ведені результати кореляційного 
аналізу антропометричних показ-
ників та даних рівня розвитку фі-
зичних здібностей дітей цієї вікової 
групи, з метою визначення їх пер-
спективності до занять спортом. 
Визначені найбільш інформативні 
для відбору до занять гімнастикою 
морфологічні показники дітей до-
шкільного віку.

Помазан А.А. Взаимосвязь антропоме-
трических показателей и физических 
способностей детей 4-6 лет в прогно-
зировании спортивных результатов в 
гимнастике. Рассмотрены проблемы и 
вопросы, которые связаны с процессом 
отбора детей (мальчиков) 4-6 лет в группы 
начальной подготовки для занятий спор-
тивной гимнастикой. Проанализированы 
материалы последних публикаций на эту 
тему. В статье приведены результаты кор-
реляционного анализа антропометриче-
ских данных и показателей уровня разви-
тия физических способностей детей этой 
возрастной группы, с целью определения 
их перспективности к занятиям спортом. 
Определены наиболее информативные 
для отбора к занятиям гимнастикой мор-
фологические показатели детей дошколь-
ного возраста.

Pomazan А.А. Intercommunication of 
anthropometric indexes and physical 
capabilities of children 4-6 years in 
prognostication of sporting results in a 
gymnastics. Problems and questions which 
are related to the process of selection of 
children (boys) 4-6 years in the groups of initial 
preparation for employments by a sporting 
gymnastics are considered. Materials of the 
last publications are analyzed on this theme. 
The results of correlation anthropometric data 
and indexes of level of development of physical 
capabilities of children of this age group 
analysis are resulted in the article, with the 
purpose of determination of their perspective 
to employments by sport. More informing is 
certain for a selection to employments by a 
gymnastics morphological indexes of children 
of preschool age. 

Ключові слова:
спортивна гімнастика, відбір, 
діти, антропометрія, тести, 
тренування, фізичні здібності.

спортивная гимнастика, отбор, дети, 
антропометрия, тесты, тренировка, 
физические способности.

sporting gymnastics, selection, children, 
anthropometry, tests, trainings, physical 
capabilities.

Вступ.1

Питання, які останнім часом постають у 
спортивній гімнастиці, пов’язані з орієнтацією на 
перспективність підготовки спортсменів до виступів 
у змаганнях. Необхідною умовою досягнення високих 
спортивних результатів у гімнастиці є правильний, 
науково обґрунтований підхід до відбору дітей для 
занять спортом з урахуванням комплексу морфо-
функціональних особливостей розвитку їх організму 
[1, 2, 5, 6]. 

Швидке зростання рівня досягнень у світовому спор-
ті потребує пошуку нових ефективних засобів, методів 
і організаційних форм підготовки спортивних резервів 
[1, 8]. Сучасний етап розвитку спортивної гімнастики 
характеризується все більш ранньою спеціалізацією та 
невпинним зростанням складності вправ [9, 5].

Проблема відбору була і залишається однією з най-
важливіших для кожного виду спорту. Правильне її 
рішення забезпечує розвиток даного виду спорту й 
успіхи спортсменів. Таке вирішення проблеми відбору 
приносить численні вигоди: а) усуває фінансові витра-
ти, пов'язані з багаторічним тренуванням безперспек-
тивних спортсменів; б) оберігає дітей, які тренуються, 
від втрати часу, невиконання очікувань, погіршення 
здоров'я внаслідок не відповідних можливостям спортс-
мена тренувальних навантажень, не відлякує від занять 
спортом, необхідних для здоров'я; в) позбавляє тренерів 
від непотрібної втрати часу; г) забезпечує якісні резер-
ви для збірних команд різного рівня [3, 6, 8].

Підвищення ефективності початкового відбору до-
зволяє виявити ступінь обдарованості та потенційних 
можливостей кожного з тих, хто займається на ранніх 
етапах, підвищити якість всієї багаторічної підготовки. 
У зв'язку з цим, даній проблемі приділяється пильна 
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увага багатьох фахівців [1, 2, 3, 4, 6, 8], у тому числі й у 
області спортивних одноборств [2, 3, 5, 6, 9].

Слід відзначити значний внесок у вивчення теоре-
тичних і методичних аспектів спортивного відбору й 
орієнтації робіт В.К. Бальсевича (1990); В.М. Волкова 
(1997), В.П. Філіна, М.А. Фоміна (2000); В.Б. Шварца 
та С.В. Хрущова (1984) та ін.

На думку В.К. Бальсевича (1990), складність і бага-
тогранність феномена спортивних здібностей указує на 
доцільність розгляду проблеми відбору з позиції сис-
темного вивчення комплексу показників, які лімітують 
високу результативність у конкретному виді спорту. 
Тому слід виділити педагогічний, медико-біологічний і 
психологічний напрямки досліджень. При цьому прак-
тичним виходом педагогічного напрямку досліджень є 
створення компактної, інформативної і доступної сис-
теми тестів для діагностики перспективності та стану 
підготовленості спортсменів.

Водночас аналіз науково-методичної літератури та 
узагальнення передового тренерського досвіду демон-
струє відсутність єдиної розробленої та загальноприй-
нятої методики початкового відбору юних спортсменів 
у віці 4-6 років, яке б містило чіткі необхідні фізіоло-
гічні й антропометричні показники, комплекс тестів і 
систему оцінювання результатів. 

 Відтак посилюється необхідність подальшого під-
вищення ефективності первинного відбору дітей до 
занять гімнастикою, методів оцінки їхньої спортивної 
підготовленості [1, 2, 6, 7]. 

Робота виконана згідно з планом НДР кафедри 
гімнастики спортивних танців та фітнесу ХДАФК на 
2005-2010 р.р., за ініціативною темою «Модельні харак-
теристики фізичної підготовленості тих, хто займається 
спортивними і нетрадиційними видами гімнастики». 
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
 Метою дослідження була розробка змісту, методів 

і завдань для ефективного підвищення рівня якості від-
бору дітей до занять гімнастикою, підвищення ефектив-
ності тренувального процесу, шляхом вирішення задач: 

визначити стан проведення відбору дітей до занять • 
гімнастикою в ДЮСШ;
дослідити рівень розвитку фізичної підготовленості • 
та визначити антропометричні дані дітей, відібраних 
для занять гімнастикою; 
дослідити взаємозв’язок антропометричних даних та • 
фізичних здібностей дітей 4-6 років для визначення 
перспективності до занять гімнастикою.

Об’єкт дослідження: методика відбору дітей до за-
нять спортивною гімнастикою в ДЮСШ. 

Предмет дослідження: застосування модельних ха-
рактеристик визначення перспективності дітей віком 
4-6 років (хлопчиків) для занять спортивною гімнасти-
кою.

Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-
методичної літератури, педагогічні спостереження, 
опитування, анкетування, педагогічний експеримент, 
моделювання, методи вивчення рівня фізичного розви-
тку сенсомоторних і рухових здібностей, тестування, 
хронометрія, лінійні виміри, методи математичної ста-
тистики та порівняльного аналізу. 

Результати дослідження
Для проведення дослідження було обрано процес 

відбору дітей (хлопчиків) до занять спортивною гімнас-
тикою в ДЮСШ «Динамо» м. Харкова.

Досліджувана група складалася з 56 хлопчиків 4-6 
років, з них, дітей 4 років – 15, дітей 5 років – 26 та ді-
тей 6 років – 16.

Дослідження було проведено в три етапи.
На першому етапі розроблювалась стратегія дослі-

дження, його цілі, задачі, вивчалась спеціальна літе-
ратура. Вивчався стан підготовки юних спортсменів-
гімнастів та процес відбору дітей до занять спортом у 
спортивних школах м. Харкова. Вивчалися існуючі ме-
тодики спортивного відбору, особливості відбору дітей 
в гімнастику. 

На другому етапі проводилося анкетування батьків, 
діти яких займаються гімнастикою на початковому ета-
пі. Досліджувались та оброблялися дані анкетування. 
Проводилися бесіди з тренерами і викладачами дітей 

які займаються гімнастикою, акробатикою, стрибками 
у воду, східними одноборствами, хореографією. Визна-
чено головні фізичні, антропометричні, фізіологічні, 
психологічні та педагогічні вимоги до дітей, які можуть 
потенційно бути зараховані у підготовчі групи до занять 
гімнастикою. Проведено тестування рівня розвитку фі-
зичних здібностей дітей 4-6 років та антропометрію.

В ході дослідження було знято і опрацьовано 1120 
різних показників.

В експериментальних дослідженнях нами були ви-
вчені антропометричні показники хлопчиків 4-6 років, 
яких відібрано для занять гімнастикою на початковому 
етапі, що допомогло визначити найбільш характерні 
риси тілобудови юних спортсменів. Також визначено 
співвідношення параметрів окремих частин тіла юних 
гімнастів, оскільки вони мають велике прогностичне 
значення у визначенні перспективності досягнення ви-
соких результатів майбутніми спортсменами.

Суть педагогічного експерименту полягала у тому, 
що в основі даного дослідження було припущення 
щодо ефективності застосування модельних харак-
теристик визначення перспективності хлопчиків 4-6 
років до занять гімнастикою. Внаслідок чого, значно 
підвищиться якість та результативність процесу підго-
товки гімнастів. 

Проведений в ході дослідження кореляційний ана-
ліз зв’язків між антропометричними даними дітей та 
результатами виконання тестових вправ за методом 
Спірмена, дав змогу встановити залежність успішності 
виконання вправ від певних морфологічних характерис-
тик побудови статури тіла. Беручи до уваги невеликий 
об’єм вибірок, ми визначали найбільш взаємозалеж-
ними ті показники, які мали більш високий коефіцієнт 
кореляції з-поміж отриманих результатів. Кореляційний 
аналіз показав наявність як додатних, так і від’ємних 
зв’язків між показниками.

Застосовуючи коефіцієнт рангової кореляції, умов-
но оцінюють тісноту зв'язку між ознаками, вважаючи 
значення коефіцієнта на рівні 0,3 і менше, показниками 
слабкої тісноти зв'язку; значення більше 0,4, але менше 
0,7 - показниками помірної тісноти зв'язку, а значення 
0,7 і більше - показниками високої тісноти зв'язку.

Для одержання більш широкої інформації про коре-
ляційні зв’язки, ми вирішили прослідкувати за зміна-
ми показників антропометричних даних дітей за віком 

Таблиця 1
Кореляційні зв’язки між антропометричними даними дітей 4-х років за методом Спірмена. (n = 15)

№ 
з/п Параметри Вага,

кг
Довжина 
тіла, см

Довжина 
ніг, см

Довжина 
рук, см

Довжина 
долоні, см

Довжина 
пальців, 

см

1 Вага (кг) 1

2 Довжина тіла (см) 0,89 1

3 Довжина ніг (см) 0,85 0,83 1

4 Довжина рук (см) 0,85 0,73 0,70 1

5 Довжина долоні (см) 0,66 0,62 0,60 0,66 1

6 Довжина пальців (см) 0,76 0,63 0,59 0,80 0,80 1
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(таб.1). В результаті підрахунків даних дітей 4-х років 
загальної вибірки, отримали такі дані: в цьому віці вага 
тісно корелює з довжиною тіла (r = 0,89), довжиною ніг 
та рук (r = 0,85), довжиною пальців (r = 0,76), та має 
помірні зв’язки з довжиною долоні (r = 0,66). У дітей 
цього віку показник «довжина тіла» тісно корелює з 
довжиною ніг (r = 0,83) та довжиною рук (r = 0,73), і 
помірно з довжиною долоні (r = 0,62) та пальців (r = 
0,63). У віці 4-х років довжина ніг дітей має тісний 
взаємозв’язок з довжиною їх рук (r = 0,70), та помірний 
з довжиною долоні (r = 0,60) і пальців (r = 0,59). Дані 
результатів виміру довжини руки дітей цього віку тісно 
корелюють з довжиною пальців (r = 0,80), і помірно 
з довжиною долоні (r = 0,66), а довжина долоні має 
високий кореляційний взаємозв’язок з довжиною 
пальців (r = 0,80). 

Як показано в таблиці 2, у 5-річних дітей результати 
кореляційних зв’язків дещо менші, ніж у дітей 4-х ро-
ків. В цьому віці вага тіла має помірні зв'язки з іншими 
показниками: з довжиною тіла (r = 0,57), довжиною ніг 
(r = 0,52), довжиною руки (r = 0,43), довжиною долоні 
(r = 0,46), та слабку кореляцію має вага з показником 
«довжина пальців» (r = 0,32). Показник «довжина 
тіла» помірно корелює з довжиною долоні (r = 0,46) та 
довжиною пальців (r = 0,62). Довжина ніг 5-ти річних 
дітей має помірний кореляційний зв'язок з довжиною 
рук (r = 0,65) та довжиною долоні (r = 0,68). Довжина 
долоні помірно корелює з довжиною пальців (r = 0,49). 

У дітей 6-ти років простежуються більш тісні коре-
ляційні зв’язки ніж у 5-річних дітей (таб. 3). Показник 
ваги тіла має стійкі сильні взаємозв’язки з довжиною 
тіла (r = 0,75), довжиною ніг (r = 0,87), довжиною рук (r = 
0,77), помірний – з довжиною долоні (r = 0,54). Довжина 

тіла дітей цього віку має високу ступінь кореляційного 
зв’язку з довжиною ніг (r = 0,75) та довжиною рук (r 
= 0,82). Показники вимірювання довжини ніг 6-річних 
дітей тісно корелюють з довжиною рук (r = 0,83), 
довжиною долоні (r = 0,71) та слабо – з довжиною 
пальців (r = 0,36). Показники довжини рук дітей 6-ти 
років помірно корелюють з довжиною долоні (r = 0,57) 
та слабо корелюють з довжиною пальців (r = 0,34). 
Між показниками довжини долоні та довжини пальців 
виявлено слабкий кореляційний зв’язок (r = 0,31). 

Кореляційний аналіз залежності показників вико-
нання тестових вправ від показників антропометрич-
ного розвитку дітей 4-6 років, показав наявність пря-
мо та зворотно пропорційних зв’язків між ними (таб. 
4). У дітей виявлено помірний зворотно-пропорційний 
зв’язок між вагою тіла та виконанням вправ «нахил 
тулуба вперед в положенні сидячи» (r = -0,40) та «біг, 
20 м» (r = -0,64), прямі, помірні зв’язки спостерігаємо 
з вправами «підтягування на перекладині у висі» (r = 
0,46), «згинання і розгинання рук в упорі лежачи» (r 
= 0,46) та «піднімання рук угору за 30 с» (r = 0,57). 
Слабкі кореляційні зв’язки виявлені між вагою тіла 
та вправами: «стрибок у довжину з місця» (r = 0,34), 
«лазіння по канату» (r = 0,38). З вправою «нахил тулуба 
вперед в положенні сидячи» вага тіла має слабкий 
зворотно-пропорційний зв’язок (r = -0,38). Показник 
«довжина тіла» помірно корелює з вправами «підтягу-
вання на перекладині у висі» (r = 0,45), «згинання та 
розгинання рук в упорі лежачи» (r = 0,47). Слабкий 
кореляційний зв’язок відмічаємо з вправами «стрибок 
у довжину з місця» та «лазіння по канату» (r = 0,32). 
Помірний, зворотно-пропорційний зв’язок з вправою 
«біг, 20 м» (r = -0,69), прямий, помірний зв’язок з 

Таблиця 2
Кореляційні зв’язки між антропометричними даними дітей 5-ти років за методом Спірмена. (n = 25)

№ 
з/п Параметри Вага,

кг
Довжина 
тіла, см

Довжина 
ніг, см

Довжина 
рук, см

Довжина 
долоні, см

Довжина 
пальців, 

см
1 Вага (кг) 1
2 Довжина тіла (см) 0,57 1

3 Довжина ніг (см) 0,52  0,29 1

4 Довжина рук (см) 0,43  0,15 0,65 1
5 Довжина долоні (см) 0,46 0,46 0,68 0,28 1

6 Довжина пальців (см)  0,32 0,62 0,23 0,20 0,49 1

Таблиця 3
Кореляційні зв’язки між антропометричними даними дітей 6-ти років. (n = 16)

№ 
з/п Параметри Вага,

кг
Довжина 
тіла, см

Довжина 
ніг, см

Довжина 
рук, см

Довжина 
долоні, см

Довжина 
пальців, 

см

1 Вага (кг) 1

2 Довжина тіла (см) 0,75 1

3 Довжина ніг (см) 0,87  0,75 1

4 Довжина рук (см) 0,77  0,82 0,83 1

5 Довжина долоні (см) 0,54 0,29 0,71 0,57 1

6 Довжина пальців (см)  0,16 0,06 0,36 0,34 0,31 1
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вправою «піднімання рук угору за 30 с» (r = 0,52). Також 
маємо однакові слабкі кореляційні зв’язки з вправами: 
«піднімання ніг у висі за 30 с» та «проба Ромберга» (r 
= 0,31). 

Обчислення коефіцієнтів кореляції між довжиною 
ніг та фізичними вправами, встановило наявність 
слабкого зв’язку коефіцієнту з вправою «шпагат» 
(r = 0,30). Помірний, прямий зв’язок спостерігаємо 
з вправою «згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи» (r = 0,40). Помірний, зворотно-пропорційний 
зв’язок, був встановлений з вправою «біг, 20 м» 
(r = -0,48). Слабкі кореляційні зв’язки показник 
«довжина ніг» має з вправами «лазіння по канату» (r 
= 0,31) та «стрибок поворотом на 360°» (r = 0,35). За 
результатами кореляційного аналізу, показник довжини 
руки найбільш тісно впливає на виконання вправи 
«піднімання рук угору за 30 с» (r = 0,75), слабко – на 
вправу «проба Ромберга» (r = 0,32), а також помірно, зі 
зворотною залежністю, на виконання вправи «біг, 20 м» 
(r = -0,69). За результатами кореляційного аналізу, по-
казник довжини долоні слабко, зворотно-пропорційно 
впливає на виконання вправи «нахил тулуба впе-
ред в положенні сидячи» (r = -0,33), помірно прямо 
пропорційно на «підтягування на перекладині» (r = 
0,41), а також «стрибок у довжину з місця» (r = 0,52), 
зворотно-пропорційно з помірним зв’язком впливає на 

виконання вправи «біг, 20 м» (r = -0,51), помірно, прямо 
пропорційно на вправу «піднімання рук вгору за 30 с» (r 
= 0,45). Слабку кореляцію показника «довжина долоні» 
фіксуємо з вправою «стрибок поворотом на 360°» (r = 
0,35).

Майже всі показники виконання вправ теж мають 
суттєве значення коефіцієнта кореляції з показни-
ком довжини пальців. Відмічаємо слабкий, зворотно-
пропорційний зв’язок коефіцієнту показника довжини 
пальців та вправами «нахил тулуба вперед в положенні 
сидячи» (r = -0,35), «біг, 20 м » (r = -0,36), слабкий, пря-
мий кореляційний зв’язок з вправою «стрибок поворо-
том на 360°» (r = 0,35). Прямий, помірний зв’язок по-
казника «довжина пальців» спостерігається з вправами 
«підтягування на перекладині» (r = 0,61), «стрибок у до-
вжину з місця» (r = 0,57), «лазіння по канату» (r = 0,48). 
Тісний кореляційний зв’язок маємо з вправою «згинан-
ня та розгинання рук в упорі лежачи» (r = 0,72). 

Висновки 
1. Розвиток антропометричних показників дітей 4-6 

років не має цілеспрямованого впливу від занять будь-
яким видом спорту, він має природний и генетично обу-
мовлений характер і ще не залежить від виду діяльнос-
ті, якою почала займатися дитина.

2. Серед простежених кореляційних зв’язків між 
антропометричними даними дітей 4 років ми визна-

Таблиця 4
Кореляційні зв’язки між антропометричними даними та показниками тестування за методом Спірмена. (n = 

56)

№ 
з/п

Антропометричні 
дані

Тестові
вправи

Вага,
кг

Довжина 
тіла, см

Довжина 
ніг, см

Довжина 
рук, см

Довжина 
долоні, 

см

Довжина 
пальців, 

см

1 Нахил тулуба вперед в 
положенні сидячи (см) -0,40 -0,38 -0,19 -0,10 -0,33 -0,35

2 «Місток» (оцінка) 0,09 -0,02 0,16 0,07 0,06 0,04

3 «Шпагат» (оцінка) 0,24 0,11 0,30 0,19 0,09 -0,18

4 Підтягування на перекладині 
(к-ть разів) 0,46 0,45 0,16 0,09 0,41 0,61

5 Згинання рук в упорі лежачи 
(к-ть разів) 0,48 0,47 0,40 0,24 0,56 0,72

6 Стрибок у довжину (см) 0,34 0,32 0,04 0,13 0,52 0,57

7 Лазіння по канату (м) 0,38 0,32 0,31 0,07 0,29 0,48

8 Біг, 20 м (с) -0,64 -0,69 -0,48 -0,69 -0,51 -0,36

9 Піднімання рук угору (к-ть 
разів за 30 с) 0,57 0,52 0,06 0,75 0,45 0,27

10 Піднімання ніг у висі (к-ть 
разів за 30 с) 0,15 0,31 0,15 0,28 0,29 0,28

11 Проба Ромберга (с) 0,21 0,31 0,05 0,32 0,19 0,24

12 Стрибок поворотом на 360° 
(оцінка) 0,14 0,27 0,35 0,17 0,35 0,35
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чили: високої тісноти зв’язків – 60%, середньої тісноти 
зв’язків – 40%, слабких зв’язків не виявлено; у дітей 5 
років – тісних зв’язків не виявлено, помірної тісноти 
зв’язків – 60%, слабкої – 40%; у 6-річних дітей – висо-
кої тісноти зв’язків – 46,7%, середніх – 13,3%, слабких 
– 40%.

3. Проаналізувавши кореляційні зв’язки між антро-
пометричними ознаками та показниками тестування, 
маємо високої тісноти зв’язків – 2,6%, помірної тісноти 
– 24,4%, слабкої – 73%. 

4. В даному віці найбільш змінною антропометрич-
ною ознакою дитини є довжина тіла.

5. Антропометричні показники дітей віком 4-6 років 
мають прямопропорційну залежність один від одного, 
зі збільшенням одного (довжина тіла, вага тіла) також 
збільшується інший показник (довжина ніг, довжина 
рук та ін.).

6. Оскільки для досягнення успішних результатів у 
спортивній гімнастиці велике значення має будова тіла, 
ми визначили найбільш прогностичні морфологічні 
параметри дітей 4 – 6 років: довжина тіла, вага тіла, 
довжина рук і ніг. 

7. У процесі відбору до занять спортивною гімнас-
тикою, перевагу мають діти із середніми показниками 
основних параметрів фізичного розвитку. Також, зі слів 
практикуючих тренерів спортивних шкіл, для гімнаста 
дуже важлива правильно пропорційна довжина рук. З 
короткими руками, кистями і пальцями рук, неможливе 
виконання ряду вправ в гімнастиці. Тому дуже важливо 
при відборі дітей враховувати і цей факт також. У дослі-
дженнях інших авторів цей параметр не враховувався.

У перспективі подальших досліджень, проведення 
аналізу факторів, що впливають на успішне виконан-
ня тестових вправ з перевірки рівня розвитку фізичних 
здібностей юних гімнастів 4-6 років. 
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Механизмы срочной адаптации юных 
борцов к специфической деятельности

Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Иванова С.Д., Соколова В.Ю.
Донецкий национальный университет 

Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

Аннотации:
Приводятся данные по психофизио-
логическому обеспечению трениро-
вочного процесса юных дзюдоистов. 
Обследованы квалифицированные 
дзюдоисты 14-16 лет (n=46). Стаж за-
нятий борьбой - 54,6 ± 4,49 месяцев; 
периодичность занятий в неделю 
5х120 мин. Показано значение ме-
ханизмов кислородно-транспортной 
системы, нейро- и психодинамики в 
реализации специфической деятель-
ности. Эффективность спортивной 
деятельности дзюдоистов 14-16 лет 
определяется особенностями инте-
грации значимых психофизиологиче-
ских функций на конкретном этапе их 
подготовки.

Романенко В.О., Хор'яков В.А., Мосенз 
В.О., Іванова С. Д., Соколова В. Ю. Меха-
нізми термінової адаптації юних борців 
до специфічної діяльності. Наводяться 
дані з психофізіологічного забезпечення 
тренувального процесу юних дзюдоїстів. 
Обстежені кваліфіковані дзюдоїсти 14-16 
років (n=46). Стаж занять боротьбою - 54,6 
± 4,49 місяців; періодичність занять на тиж-
день 5х120 хв. Показано значення механіз-
мів киснево-транспортної системи, нейро- і 
психодинаміки в реалізації специфічної 
діяльності. Ефективність спортивної діяль-
ності дзюдоїстів 14-16 років визначається 
особливостями інтеграції значимих психо-
фізіологічних функцій на конкретному етапі 
їхньої підготовки.

Romanenko V.A., Horyakov V.A., Mosenz 
V.A., Ivanov S.D., Sokolovа V.Y. Mecan-
isms term adaptation of young fighters 
to specific activities. Cited data on the 
psycho-physiological providing of training 
process of young judoists. Skilled judoists 
are inspected 14-16 years (n=46). Experi-
ence of employments by a fight - 54,6 ± 4,49 
months; periodicity of employments in a 
week 5x120 min. The value of mechanisms 
is rotined to oxygen-transport systems, 
neuro-and psychodynamics in realization of 
specific activity. Efficiency of sporting activ-
ity of judoists is determined the features of 
integration of meaningful psycho-physiolog-
ical functions on the concrete stage of their 
preparation.

Ключевые слова:
дзюдоисты, кислород, система, ме-
ханизм, психология, динамика.

дзюдоїсти, кисень, система, механізм, 
психологія, динаміка.

judoists, oxygen, system, mechanism, 
psychology, dynamics.

Введение.1

Актуальность исследований вытекает из необходи-
мости изучения спектра и уровня нарушений гомеоста-
тических констант организма юных борцов под влия-
нием специфических нагрузок с целью определения 
диагностических показателей, отражающих их функ-
циональную готовность к спортивной деятельности на 
конкретном этапе спортивной подготовки.

Вместе с тем, в литературе [1, 3, 5] вопросы диа-
гностики функциональной готовности спортсменов к 
соревновательной деятельности затрагиваются лишь 
косвенно и не учитывают весь спектр реакций организ-
ма на специфические нагрузки.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого нацио-
нального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключается в определении 

степени изменения функционального состояния меха-
низмов кислородно-транспортной системы, нейро- и 
психодинамики у дзюдоистов 14-16 лет в ответ на спец-
ифические нагрузки.

Методы и организация исследований
Для достижения цели исследований обследовали 

квалифицированных дзюдоистов 14-16 лет (n=46). Стаж 
занятий борьбой у них составил 54,6 ± 4,49 месяцев; 
периодичность занятий в неделю 5×120 мин. До, в про-
цессе и после тренировочного занятия у них регистри-
ровали показатели функционального состояния кар-
диореспираторной, мышечной, нервной и сенсорных 
систем, а также параметров психодинамики. Значения 
показателей кровообращения определяли посредством 
серийного сфигмоманометра японского производства. 
На основании эмпирических данных рассчитывали 
ударный (УОК) и минутный объемы крови (МОК), ко-
эффициент экономичности кровообращения (КЭК), ве-
гетативный индекс Кердо (ВИК).

© Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Иванова С.Д., 
Соколова В.Ю., 2010

УОК = 100 + 0,5 ПД – 0,6 ДД – 0,6 В           (1)
МОК = УОС × ЧСС                        (2)
КЭК = ПД × ЧСС                          (3)

ВИК = (1-ДД/ЧСС) × 100                    (4)
ПД = СД – ДД                             (5)

где ПД – пульсовое давление, мм.рт.ст.; СД – систоли-
ческое давление, мм.рт. ст.; ДД – диастолическое давле-
ние, мм.рт.ст.; ЧСС – пульс, уд/мин. 

Показатели легочной вентиляции (ЧД, цикл/мин; 
ДО, л; МОД, л/мин; МВЛ за 20 с, л) регистрировали 
по спирограмме серийного прибора “Метатест” спустя 
10с после нагрузки. Устойчивость к гипоксии оцени-
вали по пробе с задержкой дыхания на выдохе. Силу 
и выносливость мышц спины и кисти определяли  ди-
намометром. Для оценки функционального состояния 
нервной системы регистрировали на хронорефлексоме-
тре реакции на движущийся объект (РДО), латентные 
периоды зрительно-моторной реакции (ЛП ЗМР) и ре-
акции различения одного из двух стимулов (ЛП ЗМР1-2). 
Оптимальный и максимальный теппинг определяли по 
количеству нанесенных точек в течение 10с в квадрате 
размером 6×6 см. Учитывали  средний результат каждой 
из двух проб. О выносливости нервной системы судили 
по величине снижения (%) непрерывного теппинга в те-
чение 90 с [4]. Общемозговую лабильность изучали по-
средством определения критической частоты слияния 
(КЧССМ) и различения (КЧРСМ) световых мельканий 
красного цвета. Способность дзюдоистов отмеривать 
пространственно-временные и динамические параме-
тры движений оценивали посредством отмеривания за-
данного расстояния (60 см), временного интервала 30 
с и усилия, равного 75 % F max кисти. Устойчивость 
внимания и скорость переработки информации опреде-
ляли по корректурной пробе Ландольта. Для оценки 
объема, концентрации и переключения внимания ис-
пользовали тест “Расстановка чисел” и табличный тест 
Шульте-Платонова. Эмоциональный статус спортсме-
нов оценивали по тесту “САН”. Обработку фактическо-
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го материала  осуществляли с помощью лицензионной 
программы “Statistika”. Для оценки достоверности раз-
личий использовали критерий Вилкоксона для сопря-
женных выборок [2].

Результаты исследований и их обсуждение
Тренировочный процесс борцов 14-16 лет направлен 

на совершенствование специальных навыков борьбы и 
реализацию этих навыков в соревновательных поедин-
ках. Первая задача связана с многократным (20-40 раз) 
повторением технических приемов в смешанном ре-
жиме энергообеспечения. Вторая – предусматривает 
соревновательные поединки (4×5 мин) в режиме гли-
колитического обеспечения с интервалом отдыха 2-4 
мин. Моделирование соревновательной деятельности 
занимает 30-40 мин и проводится, как правило, в конце 
тренировочного занятия. Моторная плотность занятия 
составляет 67,6% (табл. 1).

Подготовительная часть занятия характеризует-
ся активацией кислородно-транспортной системы. К 
окончанию этого периода прирост легочной вентиля-
ции составил 403%, минутного объема крови – 281%, 
пульса – 209%, ударного объема сердца – 133% (табл. 
2). Синхронизация функций, обеспечивающих орга-
низм кислородом, сохраняется до 40 мин. занятия. С 
этого момента отмечается определенная ассинхрон-
ность в работе механизмов потребления кислорода. В 
частности, увеличение легочной вентиляции на 60 мин. 
сопровождается некоторым снижением интенсивности 
кровообращения за счет урежения частоты пульса при 

неизменном систолическом выбросе (табл. 2).
По мере продолжения занятий к 80 мин. разобщен-

ность на межсистемном уровне дополняется внутриси-
стемными рассогласованиями. Некоторое увеличение 
ЧД сопровождается уменьшением ДО. Это приводит 
к снижению легочной вентиляции. Увеличение минут-
ного объема крови при постоянном 5%- ном снижении 
систолического выброса компенсируются приростом 
ЧСС до 200 ± 2,55 уд./мин. Моделирование соревнова-
тельных нагрузок 4 × 5 мин. с перерывами в 3-5 мин. 
усугубляет асинхронность работы механизмов кисло-
родного обеспечения.

Снижение легочной вентиляции с 80-й до 120-й мин. 
составляет 25%, МОК – 26%, УОС – 11%. Пониженный 
ударный объем сердца не компенсируется некоторым 
(5%) приростом частоты пульса (табл. 2). В результате 
этих трансформаций организм спортсменов работает в 
режиме гликолитического обеспечения с образованием 
кислородного долга. Ликвидация этого долга продолжа-
ется до 10-й мин. восстановления, что и обусловливает 
определенное напряжение механизмов кислородно-
транспортной системы: МОК и ЧСС превышают 
(р<0,05)исходный уровень на 43%, а недовосстанов-
ление параметров АД составляет 11,3%. Доминирует 
симпатическая регуляция, резерв кардиогемодинамики 
понижен на 64,6%. Легочная вентиляция, наоборот, по-
вышена на 36,8% за счет увеличения ДО (15%) и ЧД 
(18%). Интенсификация процессов дыхания приводит 
к снижению (15,8%) резервных возможностей респира-

Таблица 1
Эргофизиологическая характеристика тренировочного занятия дзюдоистов 14-16 лет

Показатели

Эргофизиологические параметры тренировочного занятия 
120 мин

механизмы энергообеспечения
аэробный смешанный гликолитический

Эргометрические
Среднее время однократной нагрузки, с 252,0 164,0 83,0
Суммарное время нагрузки в определенном режиме, 
мин, (%) 20,0(25,0) 27(33,3) 34(41,7)

Физиологические
Пульс, уд./мин. 140 172 201
Минутный объем крови (МОК), л 13,2 16,2 17,5
Минутный объем дыхания, л 23,0 35,6 28,8
МОД/МОК, л 1,7 2,2 1,6

Таблица 2
Функциональное состояние кислородно-транспортной  системы у дзюдоистов 14-16 лет в процессе трениро-

вочного занятия (X ±m)

Показатели Исходные 
значения

В процессе тренировочного занятия, мин Восста-
новление

20 40 60 80 100 120 10
ЧСС, уд./мин 67,0±1,45 140±3,01 174±3,20 170±2,40 200±2,55 198±5,10 204±4,51 96±3,15
СД, мм рт.ст. 115,0±3,14 135±2,07 145±3,14 142±4,01 160±3,2 164±4,13 162±2,87 129±2,18
ДД, мм рт.ст. 68,0±2,03 55,6±3,45 60,4±2,13 58,6±2,48 70,0±2,54 75,0±3,14 78,0±2,58 75,0±1,89
УОС, мл 70,7±283 94,1±2,54 94,1±3,19 94,5±3,08 91,0±2,40 87,5±4,40 83,2±2,80 70,0±2,44
МОК, л 4,7±0,20 13,2±0,54 16,4±0,77 16,1±0,75 18,2±0,42 17,3±0,55 17,0±0,84 6,7±0,78
ДО, л 0,52±0,03 0,92±0,05 1,1±0,08 1,2±0,20 0,95±0,30 0,9±0,35 0,85±0,29 0,60±0,02
ЧД, цикл/мин 11,0±0,54 25,0±1,10 32,0±2,10 30,0±1,84 31,0±2,04 32,0±2,10 33,0±1,90 13,0±0,45
МОД, л 5,7±0,14 23,0±0,70 35,2±2,40 36,0±1,64 29,5±2,08 28,8±1,84 28,1±1,61 7,8±0,20
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торной функции и устойчивости организма к гипоксии 
(20%). Функциональное состояние мышечной системы 
изменяется в сторону снижения силы (13%) и выносли-
вости (27%). Эти негативные изменения свидетельству-
ют о развитии процессов утомления в мышечной си-
стеме и механизмах кислородного энергообеспечения 
(табл. 3). Однако утомление охватывает и регуляторные 
механизмы деятельности (табл. 4). У спортсменов от-
мечаются замедленные реакции на один (10,7%) и два 
стимула (20%), снижение частоты движений (17%) и 
выносливости нервной системы (31%).

Средние значения показателей КЧССМ и КЧРСМ 
уменьшаются на 12%. Изменение показателей нейро-
динамики свидетельствует о снижении работоспособ-
ности нейронов моторной коры, понижении общемоз-
говой лабильности и развитии процессов утомление 
в корковых отделах всех сенсорных систем [3, 4]. В 
результате утомления спортсмены недоотмеривают 
пространственно-динамические и переотмеривают вре-

менные параметры движений.
На движущийся объект спортсмены реагируют за-

паздывающими реакциями. Параметры произвольного 
внимания – устойчивость и способность к концентра-
ции и переключению – понижаются на 17% и 11%, а 
объем кратковременной зрительной памяти – на 17,5%. 
Негативные изменения психодинамических функций 
снижают способность спортсменов к переработке ин-
формации на 22,2%. Субъективно спортсмены отмечают 
снижение самочувствия (21,0%) и активности (29,2%) 
при стабильном настроении (табл. 4). Интерпретация 
проведенных исследований позволяет сформулировать 
определенные выводы. 

Выводы
Тренировочное занятие в режиме аэробного (25,0%), 1. 
смешанного (33,3%) и гликолитического (41,7%) 
энергообеспечения приводит к существенному на-
пряжению исполнительных звеньев и регуляторных 
механизмов нейро- и психодинамики, обеспечиваю-

Таблица 3
Изменения эмоционального статуса и функционального состояния кардиореспираторной  и мышечной систем 

у дзюдоистов 14-16 лет за тренировочное занятие*

Показатели
Исходные  
значения

10 мин. восстанов-
ления

X ±m X ±m
КЭК, ед. 3149±210,4 5184±260,8
ВиК, ед. -1,0±0,77 21,9±3,5
МВЛ за 20 с, л 33,0±1,42 27,8±1,64
Задержка дыхания на выдохе, с 39,2±1,45 31,4±1,82
Сила кисти, кг 39,1±1,62 32,4±1,45
Сила спины, кг 136±1,83 124±2,20
Выносливость кисти к усилию 75% Fmax,с 18,3±1,12 13,4±1,05
Самочувствие, ед. 5,7±0,11 4,5±0,12
Активность, ед. 4,8±0,15 3,4±0,14
Настроение, ед. 5,5±0,14 5,4±0,15

* Здесь и далее достоверность различий между показателями не ниже р ≤ 0,05

Таблица 4
Изменения функционального состояния механизмов нейро-психодинамики и сенсорных систем у дзюдоистов 

14-16 лет под влиянием тренировочного занятия

Показатели
До занятия После  

занятия

X ±m X ±m
ЛП ЗМР, мс 195±3,3 216±2,3
ЛП ЗМР1-2, мс 261±6,2 313±4,7
Максимальный теппинг за 10 с, ед. 77±2,10 64,0±3,3
Снижение максимального теппинга за 90 с, % 13,0±0,90 17,0±0,40
КЧСМ, Гц 46,2±1,21 40,7±1,08
Ошибка отмеривания 60 см, % 2,5±0,31 -3,2±0,34
Ошибка отмеривания 30 с, % -4,1±1,44 2,3±1,65
Ошибка отмеривания 75% Fmax, % 4,2±1,30 -3,7±2,50
Реакция на движущийся объект, мс -45,0±5,1 83,0±7,8
Объем кратковременной памяти, ед. 6,3±0,31 5,2±0,24
Скорость переработки информации, бит/с 1,8±0,06 1,4±0,05
Устойчивость внимания, ед. 40,6±2,02 33,7±2,03
Концентрация и переключение внимания, с 212,0±4,53 235,0±2,11
Объем внимания, ед 19,0±0,34 17,0±0,46



проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2010

121

щих эффективность соревновательной деятельности 
дзюдоистов.
Адаптивность организма дзюдоистов детерми-2. 
нирована, с одной стороны, –мощностью и дли-
тельностью специфических нагрузок, а с другой 
–функциональными резервами исполнительных и 
регуляторных звеньев функциональной системы де-
ятельности.
Рассматривая общие и специфические механизмы 3. 
срочной адаптации в качестве некоторых звеньев 
функциональной системы, можно полагать, что 
эффективность спортивной деятельности дзюдоистов 
14-16 лет определяется особенностями их интеграции 
на конкретном этапе спортивной подготовки. 

Перспективы дальнейших исследований сопряже-
ны с определением диагностических показателей для 
оценки психофизиологический готовности борцов к со-
ревновательной деятельности на различных этапах их 
подготовки.
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Реакция организма дзюдоистов 12-13 лет 
на специфические тренировочные нагрузки

Романенко В.А., Романенко Л.П., Мосенз В.А., Хорьяков В.А., Соколова В.Ю., Иванова С.Д.
Донецкий национальный университет 

Донецкий национальный технический университет 
Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

Аннотации:
Представлены сведения о спектре и 
уровне нарушения гомеостатических 
констант организма дзюдоистов в от-
вет на специфические нагрузки трени-
ровочного и соревновательного харак-
тера. Обследованы дзюдоисты 12-13 
лет (n = 44). До и после тренировочно-
го занятия регистрировали показатели 
функционального состояния нервно-
мышечного аппарата, кислородно-
транспортной системы, нейродинами-
ки, сенсорных систем и умственной 
работоспособности. Тренировочное 
занятие в аэробном (57,1%), смешан-
ном (20,0%) и гликолитическом (22,9%) 
режимах энергообеспечения приводит 
к различной степени утомления в ис-
полнительных и регуляторных  звеньях 
функциональной системы деятельно-
сти юных дзюдоистов.

Романенко В.О., Романенко Л.П., 
Хор'яков В.А., Мосенз В.О., Соколова 
В.Ю., Іванова С.Д. Реакція організму 
дзюдоїстів 12-13 років на специфічні 
тренувальні навантаження. Представле-
но відомості про спектр і рівень порушення 
гомеостатичних констант організму дзю-
доїстів у відповідь на специфічні наван-
таження тренувального і змагального ха-
рактеру. Обстежено дзюдоїсти 12-13 років 
(n = 44). До і після тренувального заняття 
реєстрували показники функціонального 
стану нервово-м'язового апарата, киснево-
транспортної системи, нейродинаміки, сен-
сорних систем і розумової працездатності. 
Тренувальне заняття в аеробному (57,1%), 
змішаному (20,0%) і гліколітичному (22,9%) 
режимах енергозабезпечення приводить 
до різного ступеня стомлення у виконавчих 
і регуляторних  ланках функціональної сис-
теми діяльності юних дзюдоїстів.

Romanenko V.A., Romanenko, L.P., 
Mosenz V.A., Horyakov V.A., Sokolov 
V.Y., Ivanov S.D. The reaction of the or-
ganism judoka 12-13 years of specific 
training load. Information is presented 
about a spectrum and level of violation 
of homoeostatic constants of organism of 
judoists in reply to the specific loadings of 
training and competition character. Judo-
ists are inspected 12-13 years (n = 44). 
Before and after training employment reg-
istered the indexes of the functional state 
of neuromuscular vehicle, to oxygen-
transport system, neurodynamics, senso-
ry systems and mental capacity. Training 
employment in the aerobic (57,1%), mixed 
(20,0%) and glicolic (22,9%) modes of 
энергообеспечения results in the differ-
ent degree of fatigue in the executive and 
regulator  links of the functional system of 
activity of young judoists.

Ключевые слова:
гомеостаз, кислородно-
транспортная система, реактив-
ность организма.

гомеостаз, киснево-транспортна систе-
ма, реактивність организму.

homeostasis, oxygen-transport 
system, organism reactivity.

Введение.1

Актуальность исследований детерминирована не-
обходимостью изучения изменений психофизиологиче-
ских констант организма юных борцов под воздействи-
ем тренировочных нагрузок с целью предупреждения 
у них хронического переутомления и как следствие, – 
развитие пред- и болезненных состояний. Немаловаж-
ную роль играют подобные исследования и для опреде-
ления показателей, характеризующих функциональную 
готовность юных спортсменов к соревновательной дея-
тельности на каждом из этапов их подготовки [4]. 

В литературе вопросы диагностики функциональ-
ной готовности спортсменов рассматриваются лишь 
в аспекте определения их общей и специальной под-
готовленности. Очевидно, такой чисто спортивно-
педагогический подход к диагностике готовности 
спортсменов к специфической деятельности является 
малопродуктивным, так как не опирается на концепцию 
функциональных систем П.К. Анохина [1] и не вытека-
ет из теории деятельности А.Н. Леонтьева [5].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого нацио-
нального университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключалась в определении спек-

тра и уровня нарушений психофизиологических кон-
стант организма дзюдоистов 12-13 лет под воздействи-
ем тренировочного процесса.

Материалы и методы исследований
Для достижения цели исследований у дзюдоистов 

12-13 лет (n = 44) в процессе, до и после тренировочно-
го занятия регистрировали показатели функционально-
го состояния нервно-мышечного аппарата, кислородно-
© Романенко В.А., Романенко Л.П., Мосенз В.А., Хорьяков В.А., 
Соколова В.Ю., Иванова С.Д., 2010

транспортной системы, нейродинамики, сенсорных 
систем и умственной работоспособности. 

Силовые характеристики нервно-мышечного аппа-
рата определяли посредством серийных динамометров. 
Показатели легочной вентиляции (ЧД, цикл/мин); ДО, 
мл; МВЛ за 20с, л) регистрировали по спирограмме се-
рийного прибора «Метатест». Устойчивость организма 
спортсменов к гипоксии измеряли с помощью проб с 
задержкой дыхания на вдохе и выдохе. Систему кровоо-
бращения оценивали на основании регистрации часто-
ты сердечных сокращений и артериального давления 
с последующим расчетом пульсового (ПД), среднеди-
намического (СрД) давления и ударного (УОС) и ми-
нутного (МОК) объемов крови. Для оценки функцио-
нального состояния ЦНС использовали сенсомоторные 
методики. На хронорефлексометре «Центр» регистри-
ровали латентные периоды зрительно-моторных реак-
ций на один (ЛП ЗМР) и два (ЛП ЗМР 1-2) стимула, а 
также количество ошибочных реакций. Максимальный 
теппинг определяли по количеству нанесенных точек в 
течение 10 с в одном из двух квадратов размером 6×6 
см. Учитывали среднее из двух проб значении показа-
теля. Общемозговую лабильность изучали посредством 
определения критической частоты слияния (КЧССМ) 
и различения (КЧРСМ) световых мельканий красного 
цвета. Для оценки точности отмеривания субмакси-
мального усилия дзюдоист на динамометре воспроиз-
водил усилие, равное 75% Fmax силы. Ошибку (%) от-
меривания временного интервала 30 с и время реакции 
на движущийся объект (РДО) измеряли с помощью 
того же рефлексометра. В последнем случае учитывали 
опережающие (-) и запаздывающие (+) реакции с по-
следующим расчетом алгебраической суммы и средних 
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значений показателя. Учитывали также эргофизиологи-
ческие параметры и содержание занятий. Фактический 
материал обрабатывали параметрическими и непараме-
трическими методами математической статистики.

Результаты исследований и их обсуждение
Тренировочные занятия для дзюдоистов 12-13 лет 

проводятся вполне традиционно. Разминка занимает 
15-20 мин и включает медленный бег (4-5 мин), специ-
альные акробатические упражнения (5-7 мин), борьбу 
на коленях (3-4 схватки по 1-2 мин). Основная часть 
занятия составляет 60 мин и посвящается отработке 
приемов в стойке (50% времени) и приемов борьбы в 
положении лежа (20%). Время однократной нагрузки в 
зависимости от режима энергообеспечения колеблется 
в пределах 48,0-214 с (табл. 1).

В конце основной части занятий спортсмены мо-
делируют соревновательную деятельность в виде трех 
схваток по 2-4 мин. с перерывами между ними в 4-5 
мин. 

Заключительная часть занятия (10 мин) посвяща-
ется развитию силовой динамической выносливости. 
Моторная плотность занятия составляет 63,3%. Раз-
минка вызывает существенный сдвиг гомеостатиче-
ских констант, поддерживающих кислородный гомео-
стаз (рис. 1).

Наибольший прирост отмечается в отношении ле-
гочной вентиляции (412,0%), наименьший – для удар-
ного объема сердца (39,0%). Синхронность работы 
механизмов кислородного обеспечения в сочетании 
с незначительным их напряжением продолжается до 
40 мин. (рис. 1). После этого момента интенсивность 
вегетативного обеспечения работы нарастает, и к 60-й 
мин. прирост МОД составляет 157%, МОК – 90%, ЧСС 
– 54%, УОС – 6%. Причем, если увеличение легочной 
вентиляции обеспечивается преимущественно за счет 
прироста дыхательного объема (25%), то интенсифи-
кация кровообращения связана с существенным (27%) 
увеличением частоты сердечных сокращений при не-
изменном систолическом выбросе (рис. 1). Это свиде-
тельствует о рассогласовании функций как на внутри-, 
так и на межсистемном уровнях. Следовательно, с 60-й 

по 90-ю мин. дзюдоисты выполняют нагрузки в режиме 
гликолитического обеспечения и нарастающей гипок-
сии организма. Недостаток кислорода компенсируется 
в период реституции. Так, к 10-й мин. этого периода 
интенсивность кровообращения превышает исходный 
уровень на 34,9%, и связана с недовосстановлением па-
раметров ЧСС (29,7%), систолического (13,9%) и диа-
столического (9,5%) давления, а также доминировани-
ем механизмов симпатической регуляции. 

Те же тенденции характерны для респираторной 
функции. Минутный объем дыхания превышает исхо-
дный уровень на 40,5%, дыхательный объем – на 16,3%, 
частота дыхания – на 21,4%. Значения МВЛ и времени 
задержки дыхания на выдохе понижены соответственно 
на 15,6% и 14,1%. Изменяется и функциональное состо-
яние мышечного аппарата. Показатели силы снижаются 
в среднем на 9,2%, выносливости – на 28,2% (р<0,05).

Вместе с тем, утомление развивается не только на 
уровне исполнительных функций, но и в механизмах 
центральной нервной системы и сенсорных систем, 
обеспечивающих восприятие сигналов, их переработ-
ку и формирование образов различной модальности [2] 
(табл. 2). 

Негативные тенденции отмечаются по показателям 
латентного периода простых зрительно-моторных ре-
акций, количества ошибочных реакций и частоты мак-
симального теппинга. Существенное (p<0,05) умень-
шение частоты максимального теппинга за 90 с (26,1%) 
и средних значений показателей критической частоты 
слияния и различения световых мельканий (10,8%) сви-
детельствует о снижении общемозговой лабильности и 
работоспособности нейронов моторной коры [3].

В результате развития коркового утомления дзюдои-
сты 12-13 лет значительно (р<0,05) хуже, в среднем на 
33,1%, оценивают пространственно-временные и дина-
мические параметры движений, медленнее реагируют 
на раздражители (10,8%) и медленнее перерабатывают 
информацию (табл. 2).

По субъективным оценкам спортсменов, их на-
строение не изменяется, в то время как самочувствие 
и активность понижаются (p<0,05) на 13,0% и 16,3%. 

Таблица 1
Эргофизиологическая характеристика тренировочного занятия дзюдоистов 12-13 лет

Показатели

Эргофизиологические параметры тренировочного за-
нятия 60 мин

Механизмы энергообеспечения

аэробный смешанный гликолитический

Эргометрические
Среднее время однократной нагрузки, с 179,0 96,0 35,0
Суммарное время нагрузки в определённом режи-
ме, мин. (%) 19,2 (68,1) 5,0 (17,7) 4,0 (14,2)

Физиологические

Пульс, уд/мин. 134 160 185
Минутный объём крови (МОК), л 8,1 12,0 15,3
Минутный объём дыхания (МОД), л 23,1 29,5 36,1
МОД / МОК, л 2,8 2,4 2,4
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Субъективные оценки спортсменов подтверждают раз-
витие процессов утомления на корковом уровне. При-
веденный фактический материал позволяет сформули-
ровать определенные выводы.

Выводы
Тренировочное занятие по отработке технических 1. 
приёмов борьбы и моделированию соревновательных 
нагрузок в аэробном (57,1%), смешанном (20,0%) и 

гликолитическом (22,9%) режимах энергообеспечения 
приводит к различной степени утомления в 
исполнительных и регуляторных звеньях функци-
ональной системы деятельности дзюдоистов 12-13 
лет.
Утомление выражается в существенном недовос-2. 
становлении в период реституции функционального 
резерва кислородно-транспортной системы, замед-
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Рис. 1. Изменение показателей функционального состояния кислородно-транспортной системы у дзюдоистов 
12-13 лет в процессе тренировочного занятия

Таблица 2
Изменение функционального состояния центральной нервной системы, механизмов психодинамики и сенсорных 

систем у дзюдоистов12-13 лет под влиянием тренировочного занятия

Показатели
До  

занятия
После  

занятия

X ±m X ±m

Латентный период зрительно-моторной реакции, мс 240±7,1 252±8,3

Латентный период зрительно-моторной реакции различения, мс 322±8,8 357±5,6

Количество ошибочных реакций различения, ед. 8,0±0,59 9,0±0,72

Максимальный теппинг за 10 с, ед. 65,0±2,1 61,0±3,2

Снижение частоты максимального теппинга за 90 с, % 19,5±1,6 24,6±1,5

Критическая частота слияния световых мельканий, Гц 40,8±1,24 36,4±1,10

Ошибка отмеривания расстояния 60 см., % 5,9±0,48 -7,4±0,42

Ошибка отмеривания временного интервала 30 с., % -7,1±0,81 9,8±0,59

Оценка динамического усилия 75% Fmax, % 6,1±0,29 -8,3±0,33

Реакция на движущийся объект (РДО), мс -91,0±6,7 121,0±5,4
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лении реакций на зрительные стимулы различной 
модальности и движущийся объект, недоотмерива-
нии пространственно-динамических и переотмери-
вании временных параметров движений, снижении 
способности к их максимальной частоте и меньшей 
выносливости нервной системы.
Реактивность организма дзюдоистов 12-13 лет детер-3. 
минирована, с одной стороны, модальностью, мощ-
ностью и длительностью тренировочных нагрузок, а 
с другой – уровнем их резервных возможностей.

Перспективы дальнейших исследований сопряжены 
с изучением реактивности общих и специфических зве-
ньев функциональной системы деятельности спортсме-
нов в ответ на нагрузки различной модальности, мощ-
ности и длительности.
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Соціально-педагогічні умови підготовки старшокласників 
до служби у збройних силах України

Рютін В.В.
Національний університет цивільного захисту України

Анотації:
Досліджено проблему підготовки 
старшокласників до військової служ-
би. Визначено соціально-педагогічні 
умови підготовки старшокласників 
до військової служби. Розроблено 
адекватні психолого-педагогічні за-
ходи щодо подолання тенденції не-
гативного сприйняття старшоклас-
никами служби у Збройних Силах 
України. Показано основні напрями 
зацікавленості у гармонічному, по-
вноцінному психічному та фізично-
му розвитку української молоді. Від-
значена національна спрямованість 
військово-патріотичного виховання 
старшокласників. Вона ґрунтується 
на народознавчому та краєзнавчому 
принципах виховання, поваги до іс-
торії свого народу та держави.

Рютин В.В. Социально-педагогические 
условия подготовки старшеклассников к 
службе в Вооруженных Силах Украины. 
Исследована проблема подготовки старше-
классников к военной службе. Определены 
социально-педагогические условия подготов-
ки старшеклассников к военной службе. Разра-
ботаны адекватные психолого-педагогические 
мероприятия по преодолению тенденции от-
рицательного восприятия старшеклассниками 
службы в Вооруженных Силах Украины. По-
казаны основные направления заинтересо-
ванности в гармоничном, полноценном пси-
хическом и физическом развитии украинской 
молодежи. Отмечена национальная направ-
ленность военно-патриотического воспитания 
старшеклассников. Она основывается на на-
родоведческом и краеведческом принципах 
воспитания, уважения к истории своего наро-
да и государства.

Ryutin V.V. Socially-pedagogical terms 
of preparation of senior pupils to ser-
vice in Military Powers of Ukraine. The 
problem of preparation of senior pupils 
is investigational to military service. The 
social pedagogical terms of preparation 
of senior pupils are certain to military ser-
vice. Adequate psychological pedagogi-
cal measures are developed on overcom-
ing of tendency of subzero perception 
by the senior pupils of service in Military 
Powers of Ukraine. Basic directions the 
personal interest are rotined in harmoni-
ous, valuable psychical and physical de-
velopment of the Ukrainian young people. 
The national orientation of military patri-
otic education of senior pupils is marked. 
It is based on ethnology and regional prin-
ciples of education, respect to history of 
the people and state.

Ключові слова:
старшокласник, Збройні Сили Укра-
їни, соціалізація.

старшеклассник, Вооруженные Cилы 
Украины, социализация.

senior pupil, Military Forces of  Ukraine, 
socialization.

Вступ.1

На сьогоднішній день навчально-виховний процес 
у школі насичений багатьма протиріччями та перетер-
пає суттєвих, дуже часто складно прогнозованих та не 
завжди позитивних змін, що негативно відбиваються 
на особистості школяра. Особливу увагу привертає до 
себе категорія старшокласників, яка навіть в умовах 
школи залишається під широким впливом соціальних 
та асоціальних структур, що дуже часто суперечливо 
впливають на формування соціальних ціннісних орієн-
тацій підлітків. 

Серед важливих соціально ціннісних орієнтацій мо-
лоді є любов до Вітчизни, готовність встати на її захист. 
На процес формування патріотизму, відданості Батьків-
щині, відповідальності за її захист впливає багато со-
ціальних інститутів: державні та громадські організації, 
сім’я, школа, групи однолітків, релігійні організації та 
інші. Нажаль, вплив вищевказаних соціальних інсти-
тутів не завжди скоординований, а інколи взагалі має 
суперечливий характер. 

Сучасні соціальні педагоги, психологи по різному 
дивляться на якість впливу армійських умов, на процес 
соціалізації особистості, яка потрапила у особливі умо-
ви військової служби. Так, відомий російський вчений 
у галузі соціальної педагогіки А.В. Мудрик стверджує, 
що служба у Збройних Силах є негативною умовою со-
ціалізації, військову службу він якісно ставить поряд з 
пияцтвом, наркоманією, злиднями, самотністю та ін-
шим [1, 24]. Деякі дослідники цієї проблеми схильні до 
думки про те, що в армійських умовах дії солдата цілком 
регулюються наказами через що «солдат не має мож-
ливості виразити себе як особистість» [2, 112]. У той 
же час, сучасний вітчизняний соціальний педагог А.Й. 
Капська  звертає увагу на те, що формування соціально-
го статусу особи передбачає проходження обов’язкової 
військової служби [3, 124]. 

© Рютін В.В., 2010

У той час, коли продовжуються розмови навколо 
проблематики обов’язкової військової служби юнаків 
у Збройних Силах, необхідно звернути увагу на зміст 
статті 65 Конституції України, де однозначно стверджу-
ється, що: «Захист Вітчизни, незалежності та терито-
ріальної цілісності України, шанування її державних 
символів є обов’язком громадян України. Громадяни 
відбувають військову службу відповідно до закону» [4, 
21]. Таким законом є Закон України «Про загальний вій-
ськовий обов’язок і військову службу», яким встанов-
лено терміни обов’язкової строкової військової служби 
для юнаків [2, 211].

Таким чином очевидно, що кожен юнак повинен 
бути готовим до виконання військового обов’язку. Тоб-
то, служба у Збройних Силах України не є питанням 
«служити чи не служити», а такою, що є обов’язковою.   
Молода людина опиняється перед проблемою визна-
чення особистісного ставлення до військової служби, а 
разом з тим і суперечливим впливом: 

друзів (які служили або не служили у Збройних Си-• 
лах) та розповідають про різні жахи казарменого ху-
ліганства, рекету, свавілля;
батьків, які залякують та посилаються на армію яка • 
«навчить життю» неслухняного сина, або навпаки 
усіма зусиллями намагаються не допустити призову 
сина на військову службу;
засобів масової інформації, у яких переважає очевид-• 
на крайня тенденційність: від схвальних статей та 
репортажів про почесну військову справу, до висвіт-
лення ганебних випадків дідівщини, вбивств та зли-
денного армійського буття.
державних рішень: з одного боку декларований по-• 
чесний обов’язок та соціальний захист військовос-
лужбовців, а з іншого скорочення Збройних Сил, не-
виконаний на сьогоднішній день повний перехід до 
контрактного принципу комплектування військових 
підрозділів.
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Під таким різноманітним впливом, у юнака виникає 
багато внутрішніх протиріч, які формують тривожність, 
невпевненість, страх за своє майбутнє, можливе кримі-
нальне покарання за ухилення від військової служби. У 
зв’язку з цим, виникає проблема підготовки юнака до 
служби у Збройних Силах України. Вирішення цієї про-
блеми може максимально попередити не лише негативні 
вчинки молодої людини  у допризовний період (ухилен-
ня від військової служби), а навіть допомогти процесу 
профілактики ганебних явищ у самому військовому со-
ціумі («дідівщини»). Виходячи з наведеного, ми визна-
чаємо декілька педагогічних проблем, а саме:

педагогічна проблема координації зусиль українсько-• 
го суспільства щодо підготовки юнаків саме до вій-
ськової служби;
проблема формування позитивного відношення стар-• 
шокласників до Збройних Сил України як до такої 
державної структури, що повинна та може задоволь-
нити потреби молодої людини у її психічному, фізич-
ному та професійному розвитку;
проблема методичної підготовки вчительського ко-• 
лективу школи щодо військово-патріотичного вихо-
вання старшокласників.

Робота виконана за планом НДР Національного уні-
верситету цивільного захисту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті - визначити соціально-педагогічні 

умови підготовки старшокласників до військової служ-
би та розробити адекватні психолого-педагогічні заходи 
які здатні подолати тенденції негативного сприйняття 
старшокласниками служби у Збройних Силах України.

Результати дослідження.
Проблема підготовки молоді до військової служби 

лише на перший погляд втратила яскраво вираженої 
значущості. Можливо це пов’язано з масштабними ско-
роченням Збройних Сил, що відбулися у останні роки, 
чи зі зміною змісту Військової доктрини України.  Мож-
ливо з тим, що в українському соціумі гуманні відно-
сини набувають домінуючого характеру, відбувається 
демократизація усіх сфер суспільного життя, а військо-
ве середовище зі своєю імперативністю дуже складно 
співвідноситься з гуманістичними процесами у цивіль-
ному суспільстві. 

Але, історія людства свідчить про те, що військове 
навчання та виховання молоді завжди займало провідне 
місце у сильних та незалежних державах. Широко відо-
ма військова та фізична підготовка юнаків у Давній Гре-
ції. Метою  соціального виховання дітей у той час, було 
досягнення фізичної досконалості людини, хороброї, 
самовідданої та мужньої. Саме «ідеальний солдат» був 
кінцевою метою виховання, це досягалося через усві-
домлення громадського обов’язку, повне дотримання 
закону. Саме виховання у школі-казармі дозволяло якіс-
но готувати юнаків до чоловічої – військової справи. 
Основна увага приділялась саме фізичному вихованню 
– загартуванню тіла та душі [5, 75].

Щодо вітчизняної історії, то вона свідчить, що пи-
танням військового виховання молоді в Україні завжди 
приділялася найбільша увага. У Київській Русі до за-
хисту рідного краю дітей привчали з дитинства, за-
гартовували волю та навчали практичним навичкам 

володіння зброєю. В умовах постійної загрози нападу 
степових народів, ведення бойових дій стало звичай-
ною справою для всього дорослого чоловічого населен-
ня. Володимир Мономах звертався до молоді у своєму 
«Повчанні», наголошував на правильній поведінці мо-
лоді під час війни: «На війну коли вийшли, то не лінуй-
тесь. Ані п’янством, їжею та спанням не зловживайте. 
Охорону самі споряджайте, та вночі самі воїнів переві-
ряйте. Рано прокидайтеся, а зброю з себе не знімайте» 
[6 , 126]. У молодих воїнів виховували мужнє ставлення 
до можливої смерті: «Смерті діти не бійтеся, ані у бою, 
ані від звіра, але чоловічу справу робіть. Ніхто  з вас 
не може бути поранений чи вбитий, без волі Божої…» 
[6, 132]. Найкращі войовничі риси, що характеризують 
наших предків як мужніх, відважних та таких, що спо-
відували високоморальні християнські чесноти, пере-
давалися з покоління у покоління, аж  до народження 
Українського козацтва.

Запорізька Січ була колискою українського козацтва, 
саме у Січі українська молодь отримувала системне на-
ціональне, військове-патріотичне, та спортивне вихо-
вання. При церкві Святої Покрови функціонувала Січо-
ва школа, де крім грамоти та співу обов’язково навчали 
військовій справі. У двох відділах цієї школи навчали 
не лише майбутніх дияконів, а й сиріт, що були хреще-
никами козацької старшини. Патріотичному вихованню 
козацької молоді, передачі військового досвіду сприяли 
історичні пісні, козацькі літописи, народні думи. Запо-
різька Січ з її військової системою виховання та навчан-
ня молоді стала підґрунтям для козацької педагогіки – 
як вершини української народної педагогіки. Сучасний 
військовий вчений педагог В.В. Ягупов на три ступені 
козацької педагогіки:

Перший ступінь – виховання у родині, де стверджу-
ється високий статус батьківського та материнського 
навчання та виховання. Особливим є виховний вплив 
батька: формування гідності, честі, загартування своїх 
дітей, підготовка до подолання життєвих труднощів, за-
хисту Батьківщини.

Другий ступінь – родинно-шкільне виховання. Най-
вищими цінностями у козацьких школах є родинні, 
духовні, батьківські чесноти що трансформуються у 
загальнонаціональні та вбирають у себе релігійні та мо-
ральні цінності.

Третій ступінь – отримання вищої освіти. Прагнен-
ня молоді до знань привітається. Молода людина має 
продовжувати навчання в колегіумах, академіях та єв-
ропейських університетах [7, 13].

Наведені ступені козацької педагогіки дають нам 
підстави стверджувати про необхідність безперервності 
та системності  підготовки юнака до військової служби, 
про участь у цьому процесі усіх основних соціальних 
інститутів: родини, школи та вищого навчального за-
кладу, громадських та державних організацій. 

Необхідно зауважити, що військова діяльність по-
требує високого напруження фізичних і психічних сил, 
майбутні захисники Вітчизни  мають велику вірогід-
ність  опинитися у важких умовах з особливими від-
ношеннями владності та підлеглості, імперативністю 
вимог, просторової локалізації, переважним моностате-
вим спілкуванням, сексуальною депривацією та інше. 
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Як наслідок, може підвищитися вірогідність девіантної 
поведінки молодої людини, а інколи і психологічного 
зриву у формі суїцидальних дій. Все це у свою чергу зу-
мовлене впливом цілого ряду небезпечних факторів, які 
не отримали належної педагогічної профілактики  ані у 
школі, ані у родині:

Недостатня фізична готовність до несення військо-1. 
вої служби. Джерело небезпеки: незадовільний стан 
здоров’я, наявність захворювань. Низка вимогливість 
до юнаків з боку викладачів фізичної підготовки та 
батьків, низький рівень пропаганди фізичної культу-
ри та спорту.
Низька психологічна готовність до військової служ-2. 
би. Джерело небезпеки: низький рівень нервово-
психічної стійкості, психологічні установки сформо-
вані внаслідок негативних чинників – телебачення 
(художні фільми «ДМБ», «Здравия желаю» та інші), 
спілкування з демобілізованими «дідами», які щиро 
діляться досвідом казармених фізичних та моральних 
знущань.
Слабка підготовленість молоді до виконання 3. 
обов’язків військової служби. Джерело небезпеки: 
скорочення практичних занять військової підготовки 
у школі  та державної підтримки установ по роботі з 
призовним складом.
Цивільний період життя юнака, який проходив у не-4. 
сприятливому соціальному середовищі. Джерело не-
безпеки: молодіжна субкультура пацифістської спря-
мованості, шкідливі для життя та здоров’я звички, 
набуті у допризовний період.
Слабка розвиненість позитивної мотивації на збере-5. 
ження та забезпечення особистої життєдіяльності. 
Джерело небезпеки: невірне уявлення про цінності 
життя та здоров’я у юнацькому віці, недостатнє ви-
ховання здорового способу життя.

При вирішенні проблеми підготовки старшокласни-
ків до військової служби доцільно  звернутися до досві-
ду відомих педагогів практиків,  дещо забутому досвіді 
відомих вітчизняних педагогів – А.С Макаренка, який 
як відомо у практиці свого виховного впливу широко 
використовував військові елементи: стрій, марші, фор-
му. Саме цей підхід, у комплексі з іншими,  дозволив 
йому організувати із занедбаних та неорганізованих 
підлітків – колектив, що став рушійною силою вихо-
вання. Очевидно, що орієнтація сучасної педагогіки на 
особистісне виховання не може протистояти вихованню 
в умовах колективу, бо останнє перевірене історичним 
педагогічним досвідом, а саме головне має позитивний 
результат.

Дивовижно, але навіть відомий педагог Януш Кор-
чак звертався до питання розвитку військової складової 
у особистісних психічних структурах людини. Великий 
вихователь все своє життя присвятив дітям, любові до 
них. Відданість педагогічній справі, гуманізм пронизу-
ють кожний рядок його творів. У той же час Януш Кор-
чак звертається сам до себе: «На сьомому році – школа, 
на чотирнадцятому – релігійна зрілість, на двадцять 
першому – армія. Мені було тісно вже давно. Тоді мене 
сковувала школа. Тепер мені тісно взагалі. Я хочу заво-
йовувати, боротися за нові простори» [8, 510].  

Дійсно, саме у підлітковому віці, який відповідає 

віку старшокласників, підвищуються прагнення мо-
лодої людини до самостійності та самоствердження. 
Януш Корчак особисто відчував цей віковий період, 
та характеризує його наступним чином:  «Мій бунт не 
проти соціальних умов, а проти закону природи дозрів. 
Стань на коліно, цілься і стріляй» [8, 510].

Саме тут скрита велика небезпека – бо реалізація 
особистісних прагнень підлітка може йти не завжди 
соціально схвальними шляхами. Підвищується ризики 
конфлікту з найближчими соціальними структурами: 
у сім’ї з членами родини,  у школі з однокласниками, 
на вулиці з однолітками. Все це провокує у кінцевому 
результаті конфлікт з  законом, неприємне спілкування 
з правоохоронними органами, що дуже часто накладає 
своєрідний негативний відбиток на психіці та поведінці 
юнака. У цей період дуже велика роль своєчасного пе-
дагогічного впливу батьків та вчителів у спрямуванні 
активності підлітка у соціально позитивному напрямі. 
Що може запропонувати родина та школа, чи виста-
чить засиль цих виховних інституцій? Напевно, що не 
вистачить, бо молода людина знаходиться під впливом 
«вулиці», груп однолітків, різних молодіжних, релігій-
них та інших організацій, дуже часто асоціального ха-
рактеру. Необхідно звернути увагу на державні вихов-
ні інституції, що можуть у більшій мірі, ніж родина та 
школа, задовольнити зростаючі потреби юнака у само-
ствердженні. Такими виховними інститутами є Збройні 
Сили України, Державна прикордонна служба України, 
підрозділи Цивільного захисту України, Міністерства 
внутрішніх справ, Служба безпеки України та інші. 
Саме своєчасне та повне ознайомлення старшокласни-
ків з завданнями цих підрозділів, їх функціональними 
особливостями, структурою може допомогти юнакам 
вже у школі сформувати повагу до державних структур 
– а не до сумнівних структур кримінального характеру, 
визначитись з проблемою вибору професії. 

Це завдання лише певною мірою вирішується у 
сучасній українській школі   представлений у рамках 
предмету «Захист Вітчизни», викладання якого не за-
вжди  встигає за тими змінами,  що відбуваються у 
суспільстві: скорочується термін строкової військової 
служби,   в суспільстві на протязі останніх десяти - 
п’ятнадцяти років сформовано  багато суто пацифіст-
ських думок щодо недоцільності втрати життєвого часу 
на службі у Збройних Силах. Багато залежить від само-
відданості та досвіду вчителя «Захисту Вітчизни», який 
не обмежується класним уроком, а інтегрує виховний 
вплив багатьох соціальних інституцій:  

організовує екскурсії до вищих навчальних закла-• 
дів державних силових структур, військових частин, 
військово-історичних, військово-патріотичних, по-
шукових організацій;
організовує марш-переходи по місцях бойової слави, • 
до пам’ятників воїнів, що захищали свободу та неза-
лежність Батьківщини;
організовує зустрічі старшокласників з офіцерами • 
та курсантами вищих навчальних закладів силових 
структур, ветеранами війни та військової служби.

Але проблему підготовки старшокласників до за-
хисту Батьківщини не можна покладати лише на вчи-
теля предмету «Захист Вітчизни», це справа всього 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2010

129

педагогічного колективу школи – лише фізично підго-
товлений юнак, з повним необхідним багажем знань з 
фізики та хімії, інформатики, алгебри та геометрії може 
бути у майбутньому, під час служби у Збройних Силах 
України, допущений до експлуатації сучасної, дуже 
складної військової техніки та  застосовуванню високо-
точної зброї. Про це необхідно нагадувати юнакам під 
час проведення занять, розширювати цим їх світогляд 
та орієнтувати їх професійний вибір.

 Напевно, що під час вивчення старшокласниками 
гуманітарних предметів виникають проблеми ідеоло-
гічного характеру. Інколи складно, але необхідно по-
яснити старшокласникам історичну правду боротьби 
українського народу у радянський період за свободу і 
незалежність. Досягнення мети у цьому проблемному 
питанні можливо лише за умови національної спря-
мованості військово-патріотичного виховання старшо-
класників.

Ця умова ґрунтується на поширеній у педагогіці 
думці про те, що не існує у суспільстві виховання вза-
галі, а є національне виховання, яке виражає особли-
вості певного етносу, народу, його інтереси, прагнення, 
історію, культуру, традиції тощо. Держава через свої 
виховні інститути: дитячі садки, школи, вищі навчальні 
заклади, організовує підготовку молоді до життя та пра-
ці. Саме батьки та педагоги покликані вміло викорис-
товувати ці особливості процесу виховання, спиратися 
на них, послідовно і наполегливо втілювати їх зміст у 
свідомість молодих людей і на цій підставі формувати у 
них почуття патріотизму, любові до свого народу, краю, 
поваги до всього національного, прагнення  примножу-
вати багатство країни, захищати її.

У майбутнього військовослужбовця Збройних Сил 
України, який є найпершим захисником своєї Вітчизни, 
однією з головних якостей має бути саме патріотизм, 
любов до свого народу, краю. Тільки такий воїн  здатен 
свідомо зі зброєю в руках до кінця захищати свою зем-
лю, тільки патріот здатен терпіти й стійко переносити 
весь тягар й негаразди військової служби, опановуючи 
військову справу. Бо він розуміє, що й кого захищає, за-
ради чого загартовує себе і готується для святої справи.

Слід зазначити, що національна спрямованість 
військово-патріотичного виховання армійської молоді 
не має нічого спільного ані з націоналізмом, ані з шо-
вінізмом. Національна спрямованість виховання перед-
бачає повагу до інших народів і держав, додержання їх 
права на незалежність і самостійність розвитку та недо-
торканність їх кордонів. Це повною мірою стосується 
всіх народів, які мешкають в Україні. У статті 11 Кон-
ституції України вказано: «Держава сприяє консолідації 
та розвиткові української нації, її історичної свідомості, 
традицій і культури, а також розвиткові етнічної, куль-
турної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних 
народів і національних меншин України» [ 4, 5]. 

Військово-патріотичне виховання ґрунтується на на-
родознавчому підході, що має під собою всебічне гли-
боке вивчення всього культурно-історичного розвитку 
рідного та інших народів. Йдеться про життєвий досвід, 
який поступово набуває соціального характеру. 

Які ж складові синтезують соціальний досвід наро-
ду? Це, насамперед, сума людських знань, історія по-

колінь, релігія, народна творчість, мистецтво, культурні 
досягнення, загальноприйняті норми поведінки тощо. 
Саме народність є тією силою, яка складає стрижневу 
основу виховання, тому що народне - це кришталево 
чисте, правдиве, високоморальне, глибоко гуманне, ві-
чне і завжди сучасне.

Військово-патріотичне виховання старшокласників 
повинно спиратися на кращих зразках історії україн-
ського народу - на фактах, відомостях, наукових зна-
ннях історії Батьківщини. Через вивчення історії своєї 
країни, старшокласники повинні глибоко засвоювати 
першоджерела, витоки духовності рідного та інших на-
родів, які здавна живуть на території нашої держави.

Великий вплив у процесі військово-патріотичного 
виховання має краєзнавчий підхід. Він потребує постій-
ного звернення батьків та педагогів до природи рідного 
краю, до народної міфології, національного мистецтва 
і літератури, народних прикмет і вірувань, до родинно-
побутової культури. Особливої уваги заслуговують тра-
диції, звичаї та обряди, які об'єднують минуле й май-
бутнє народу, старші та молодші покоління, інтегрують 
етнічну спільність людей у високорозвинену сучасну 
націю.

Військово-патріотичне виховання неможливе без 
формування у старшокласників поваги до національ-
ної символіки. Національна символіка виконує важли-
ву функцію консолідації нації в єдину етнографічну, 
культурно-історичну спільність, єдину суверенну дер-
жаву.

Висновки.
Саме за умов готовності громадян свідомо захищати 

свою країну, держава здатна ефективно функціонувати 
та розвиватися у всіх важливих сферах: соціальній, по-
літичній, економічній тощо. Формувати таку готовність 
громадян України  необхідно саме з шкільної лави, коли 
«молода людина починає усвідомлювати власні соці-
альні права, місце у суспільстві, своє призначення» [3, 
123].  Успіх у вирішенні завдання підготовки старшо-
класників до служби у Збройних Силах України мож-
ливий за певною сукупністю соціально-педагогічних 
умов:

 Інтеграція виховних зусиль як військових, так і ци-1. 
вільних фахівців, усіх соціальних інститутів суспіль-
ства: сім’ї, школи, Збройних Сил, та інших державних 
установ, які зацікавлені у гармонічному, повноцінно-
му психічному та фізичному розвитку української 
молоді.
Врахування батьками та педагогами психологічних 2. 
особливостей та прагнень молодої людини, вчасне їх 
корегування. Задоволення потреб молодої людина у 
її психічному, фізичному та професійному розвитку 
соціально схвальними шляхами.
Участь всього педагогічного колективу школи у про-3. 
цесі підготовки старшокласників до захисту Батьків-
щини. Вдосконалення та впровадження нових мето-
дів та форм викладання предмету «Захист Вітчизни», 
залучення до цієї справи кращих фахівців силових 
структур.
Національна спрямованість військово-патріотичного 4. 
виховання старшокласників яка ґрунтується на на-
родознавчому та краєзнавчому принципах виховання, 
поваги до історії свого народу та держави.
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Подальші дослідження передбачається провести в на-
прямку вивчення інших проблем соціально-педагогічні 
умови підготовки старшокласників до служби у зброй-
них силах України.
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Використання освітніх інтернет-ресурсів у процесі фізичного 
виховання студентів, що займаються таеквондо

Саламаха О.Є.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотації:
Інформатизація вносить суттєві змі-
ни у структуру та організацію про-
цесу навчання, роблячи його гнуч-
ким, випереджаючим та публічним. 
З метою оптимізації тренувального 
процесу з таеквондо в умовах тех-
нічного вузу було створено освітній 
веб-сайт, який поєднує текст, графі-
ку, звук та відео в єдиній оболонці. 
Використання зазначеного інтернет-
ресурсу буде сприяти формуванню 
інтересу до фізичного виховання, 
підвищенню пізнавальної активнос-
ті, стимулюватиме максимальний 
темп засвоєння знань та розвитку 
умінь, вирішуватиме проблему зміц-
нення здоров’я.

Саламаха А.Е. Использование образова-
тельных интернет-ресурсов в процессе 
физического воспитания студентов, за-
нимающихся таэквондо. Информатизация 
вносит существенные изменения в структуру 
и организацию процесса обучения, делая его 
гибким, опережающим и публичным. С целью 
оптимизации тренировочного процесса по 
таэквондо в условиях технического вуза был 
создан образовательный веб-сайт, объединя-
ющий текст, графику и видео в единой оболоч-
ке. Использование данного интернет-ресурса 
будет способствовать формированию инте-
реса к физическому воспитанию, повышению 
познавательной активности, стимулировать 
максимальный темп усвоения знаний и раз-
вития умений, решит проблему укрепления 
здоровья. 

Salamakha O.Y. Use of educational 
internet-resources in the physical 
training course of the students engaged 
in taekwondo. Informatization produces 
essential changes in the structure and 
organisation of the educative process, 
making it flexible, advancing and public. In 
order to optimaze the training process on 
taekwondo in conditions of the technical 
university the educational web-site, 
uniting texts, graphics, sound and video in 
one cover, has been created. Use of this 
internet-resource will generate interest in 
physical training, increase gnostic activity, 
stimulate the maximum rate of knowledge 
acquisition and ability development, solve 
a problem of health promotion. 

Ключові слова:
інформаційні технології, Інтернет, 
освітній сайт, студенти, таеквон-
до, фізичне виховання. 
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Вступ.1

Студентський вік є сприятливим періодом для 
розвитку більшості основних рухових якостей, але 
в сучасних умовах підготовки спеціалістів у вищих 
навчальних закладах значно зростає потік навчальної 
інформації, ущільнюється добовий режим дня. У 
зв’язку з цим спостерігається зниження об’єму рухової 
активності студентів, що негативно впливає на стан 
фізичних і психічних можливостей, призводить до 
погіршення здоров’я та зниження показників фізичного 
розвитку. Першокурсники вже мають різноманітні 
відхилення у стані здоров’я та слабку фізичну підготовку, 
яка обумовлена недостатнім фізичним розвитком та 
функціональним станом організму. 

Підвищити рівень фізичної підготовленості та 
здоров’я дозволяє таеквондо [24]. Цей вид східних 
єдиноборств сприяє вихованню потреби у фізичному 
самовдосконаленні та здоровому способі життя; 
формуванню системи теоретичних знань і практичних 
умінь в області фізичної культури; забезпеченню 
необхідного рівня професійної готовності майбутніх 
фахівців, що включає фізичну підготовленість, 
тренованість, працездатність, розвиток професійно 
значимих фізичних якостей і психомоторних здібностей; 
повноцінному використанню засобів фізичної культури 
для профілактики захворювань, збереженню й зміцненню 
здоров’я, оволодінню вміннями самоконтролю в процесі 
спортивних тренувань. 

Проте в умовах вищого навчального закладу заняття 
таеквондо, тривалість яких дві академічні години на 
тиждень, забезпечують не більше 20 - 25% необхідної 
рухової активності студентів і не в змозі в повній мірі 
вирішити завдання зміцнення здоров’я та засвоєння 
рухових навичок. Важливим резервом підвищення 
рівня рухової активності студентів є самостійні заняття 
фізичними вправами у вільний від навчання час. Постає 
необхідність у створенні системи, яка б інтегрувала 
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теоретичний і практичний матеріал з таеквондо та 
координувала самостійні заняття студентів. 

У сучасному суспільстві набуває стрімкого розвитку 
інформатизація сфери освіти. Одним із шляхів 
оптимізації навчального процесу є використання 
комп’ютерних технологій, які активно впроваджуються 
і у процес фізичного виховання. 

Великі можливості для підвищення освітнього рівня 
відкриває Інтернет, що є джерелом інформації, засобом 
її пошуку, представлення та оброблення. Користування 
цією мережею не має географічних та часових обмежень 
і створює умови для розповсюдження інноваційних 
методів викладання, перспективи творчої самореалізації 
та активності суб’єктів навчання. 

Особливої популярності в українському сегменті 
Інтернет набувають освітні веб-сайти. 

Освітній веб-сайт – це сукупність web-сторінок 
з повторюваним дизайном, поєднаних за змістом, 
розміщених навігаційно та фізично на одному сервері, 
що забезпечує цілеспрямований процес навчання і 
виховання в інтересах суспільства. Він являє собою 
структурований і систематизований простір, має 
можливості розширення і корекції [9]. 

Зважаючи на це, питання використання освітніх 
інтернет–ресурсів у процесі фізичного виховання 
студентів є актуальним і потребує подальшого 
вивчення. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал, методи 
Мета роботи – вдосконалення процесу фізичного 

виховання студентів на основі використання освітніх 
інтернет-ресурсів. 

Задачі роботи: 
1. Вивчити можливості використання інформаційних 

технологій в процесі фізичного виховання студентів за 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

132

даними спеціальної науково-методичної літератури. 
2. Розробити освітній інтернет-ресурс з таеквондо, 

орієнтований на студентів, що навчаються у технічному 
вузі. 

Результати дослідження 
Досвід зарубіжних та вітчизняних дослідників 

обґрунтовує своєчасність і необхідність впровадження 
нових інформаційних технологій у педагогічний 
процес через їх здатність розширювати можливості 
пред’явлення навчальної інформації, збільшувати набір 
навчальних задач, забезпечувати гнучкість керування 
процесом навчання, підсилювати мотивацію, якісно 
змінити контроль за діяльністю студентів [ 16, 17, 20, 
22 ]. 

У сучасній науково-методичній літературі широко 
висвітлено питання використання інформаційних 
технологій у галузі фізичної культури і спорту у таких 
напрямках: оптимізація навчального процесу [1, 6, 8], 
спортивні тренування [18, 23, 25], спортивні змагання [5], 
оздоровча фізична культура [14, 15, 21]. Слід зазначити, 
що удосконалення процесу фізичного виховання у 
вузах нефізкультурного спрямування здійснюється за 
допомогою мультимедійних методичних програм та 
презентацій, які дозволяють навчати предмету «Фізичне 
виховання» [4], планувати та контролювати фізичну 
підготовленість [12], загальну рухову активність [7], 
психофізичний стан студентів [13]. 

Окремі автори значну увагу приділяють використанню 
інтернет-технологій, які дозволяють у режимі вільного 
доступу наочно представляти навчально-методичний 
матеріал для самостійного вивчення, бути основою 
для створення системи дистанційного навчання [19]. 
Єрмаков С.С. у своїх публікаціях висвітлює переваги 
користування мережею Інтернет у підвищенні якості 
наукових досліджень [10, 11]. Болгов В.Н. зазначає, що, 
використовуючи можливості дистанційного навчання, 
можна організувати індивідуальну підготовку студентів 
та успішно вирішувати задачі фізичного виховання [2, 
3]. 

Досліджень щодо доцільності розроблення та 
ефективності застосування освітніх інтернет-ресурсів 
у фізичному вихованні студентів у доступній нам 
літературі не виявлено. 

З метою координації та корекції тренувального 
процесу, а також методичного забезпечення викладання 
східних єдиноборств у вищому навчальному закладі було 
розроблено освітній інтернет-ресурс «Таеквондо». Сайт 
створено на основі взаємодії розробника та потенційних 
користувачів з урахуванням дидактичних принципів. Він 
поєднує текст, графіку, звук та відео у єдиній оболонці, 
що забезпечує найбільш повне уявлення про предмет 
вивчення, стимулює максимальний темп засвоєння 
знань та розвитку умінь під керівництвом викладача, 
відкриває можливості для самостійної діяльності 
студентів, вирішує проблему зміцнення здоров’я. 

Освітній інтернет-ресурс з таеквондо складають 
інформаційні блоки, відображені в меню сайту. Для 
зручності іноземних студентів матеріали продубльовано 
англійською мовою. 

1. Блок «Таеквондо в НТУУ «КПІ» » надає 
інформацію щодо специфіки навчально-тренувального 
процесу у вузі: визначає задачі роботи, розподіл 

програмного матеріалу, аспекти теоретичної підготовки 
студентів, містить методичні вказівки. 

2. Блок «Теоретичні засади» орієнтований на 
отримання додаткових відомостей про таеквондо, 
зокрема, історію виникнення бойового мистецтва, 
особистостей, що зробили значний внесок у його 
становлення та розвиток, систему моральних цінностей 
таеквондістів та оздоровчу спрямованість. 

3. Блок «Базова техніка» складається з розділів 
«Стойки», «Засоби атаки та блокування», «Вразливі 
точки», «Техніка дій руками», «Техніка дій ногами», 
«Спаринг», «Техніка самооборони», «Туль», в яких 
розглянуто та проілюстровано арсенал технічних 
елементів, використовуваних під час тренувань, наявні 
коментарі щодо правильності виконання та вказано на 
типові помилки. 

4. Блок «Словник термінів» включає назви 
основних частин тіла, технічних дій корейською мовою 
у російській та англійський транскрипції, їх російські 
та англійські еквіваленти. Словник побудований таким 
чином, що від кожного терміну за посиланням можна 
перейти до web-сторінки з докладним визначенням 
технічного елементу та ілюстраціями. 

5. Блок «Бібліотека» містить систематизований 
набір довідково-інформаційних матеріалів, присвячених 
таеквондо, у вигляді електронних книг, які, за бажанням, 
можна вивчати у режимі on-line або завантажити у 
комп’ютер. 

6. Блок «Відеоуроки» є практичною частиною 
інтернет-ресурсу. Він об’єднує відеоролики з описом 
базових елементів, їх багаторазовим повторенням у 
повільному та швидкому темпі. Після вивчення відео 
студент може активувати його повторно для закріплення 
матеріалу, перевірки рухової пам’яті. 

Крім того, на сайті існує поштова форма для 
організації зворотнього зв’язку з користувачами, 
спираючись на яку розробник має змогу отримати 
відгук на опубліковані матеріали, досліджувати їх 
популярність, відповідати на запитання, давати поради. 

Освітній ресурс «Таеквондо» доступний у мережі 
Інтернет за адресою: http://taekwondo.ucoz.co.uk. 

Висновки 
Аналіз науково-методичної літератури довів доціль-

ність впровадження сучасних інформаційних техноло-
гій у фізичне виховання через можливість реалізувати 
вимоги навчальних програм за допомогою позаурочної 
роботи студентів та зберегти аудиторні години для за-
нять фізичними вправами. Найбільш ефективним є ви-
користання інтернет-технологій, зокрема освітніх сай-
тів, зважаючи на їх загальну доступність та простоту 
у користуванні, відсутність георгафічних та часових 
обмежень. 

Результати досліджень дозволили створити освіт-
ній сайт з таеквондо, який вдало поєднує теоретичний, 
практичний матеріал та відеоуроки. Він є допоміжним 
засобом для координації самостійних занять фізичною 
культурою, сприяє кращому оволодінню матеріалом, 
що подається на тренуваннях у вузі, робить процес на-
вчання більш гнучким, випереджаючим, варіативним та 
публічним через можливість його інтерактивного обго-
ворення. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчен-
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ня ефективності впровадження освітнього інтернет-
ресурсу з таеквондо в практику фізичного виховання 
студентів технічного вузу. 
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Прогнозування результатів в бігові на 600 м дівчаток 7-10 років
Самокиш І.І.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 

Анотації:
Виявлено функціональна залежність 
результатів в бігові на 600 м від по-
казників фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості дівчаток. Також від - 
параметрів функціональних можливос-
тей серцево-судинної та центральної 
нервової систем дівчаток. Показана 
можливість одержання розрахунковим 
методом результатів педагогічного тес-
тування про рівень витривалості. Уста-
новлені провідні показники достатньої 
надійності прогнозування результатів в 
бігові на дистанцію 600 м. В експери-
менті приймали участь 90 дівчаток 7-10 
років.

Самокиш И.И. Прогнозирование резуль-
татов в беге на 600 м девочек 7-10 лет. 
Выявлена функциональная зависимость 
результатов в беге на 600 м. от показате-
лей физического развития, физической 
подготовленности девочек. Также от - па-
раметров функциональных возможно-
стей сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем девочек. Показана воз-
можность получения расчетным методом 
результатов педагогического тестирования 
об уровне выносливости. Установлены 
ведущие показатели достаточной надеж-
ности прогнозирования результатов в беге 
на дистанцию 600 м. В эксперименте при-
нимали участие 90 девочек 7-10 лет.

Samokih I.I. Prognostication of 600 
meters race results of girls of 7-10 
years. Functional dependence of results 
is exposed in at run on 600 m. from the 
indexes of physical development, physi-
cal preparedness of girls. Also from - pa-
rameters of functional possibilities cardio-
vascular and central nervous systems of 
girls. Possibility of receipt of results of the 
pedagogical testing a calculation method 
is rotined about the level of endurance. 
Leading sufficient reliability of prognosti-
cation of results indexes are set in at run 
on distance 600 m. In an experiment 90 
girls took part 7-10 years.

Ключові слова:
кореляція, регресія, аналіз, витрива-
лість, прогнозування. 

корреляция, регрессия, анализ, 
выносливость, прогнозирование. 

correlation, regression, analysis, 
endurance, prognostication. 

Вступ.1

В останні роки серед школярів нашої країни 
росте захворюваність, знижується рівень фізичної 
підготовленості, збільшується кількість учнів, 
повністю звільнених від практичних занять з фізичного 
виховання за станом здоров’я [2,3,5,6,9], відмічаються 
випадки смертності дітей шкільного віку, зокрема на 
заняттях з фізичного виховання [1]. У зв’язку з цим, 
тимчасово припинено прийом державних нормативів 
з фізичної підготовленості. Переглядаються застарілі 
нормативні вимоги та деякі тести, в тому числі, і 
тести, що характеризують загальну витривалість. 
Таким чином, при відсутності діючих нормативів з 
витривалості, головним орієнтиром є різні міжнародні 
нормативні вимоги щодо фізичної підготовленості 
учнівської молоді, наприклад, міжнародна батарея 
тестів фізичної підготовленості дітей і молоді [8]. На 
наш погляд, результати тестів, які відображають рівень 
витривалості, можна отримати розрахунковим методом, 
за допомогою прогнозу. 

Дана тема дослідження входить до тематичного пла-
ну науково-дослідної роботи кафедри анатомії і фізіо-
логії Південноукраїнського державного педагогічного 
університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса) «Системні 
механізми адаптації до фізичних навантажень різного 
ступеню мотивації на окремих етапах онтогенетичного 
розвитку людини».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є встановлення провідних фак-

торів, які мають вплив на розвиток витривалості дівча-
ток молодшого шкільного віку, та здійснення прогнозу-
вання результатів в бігові на 600 м.

Обстежено 90 дівчаток 7-10 років, котрі навчались в 
школі №119 м. Одеса.

Для виявлення функціональної залежності результа-
тів в бігові на 600 м від показників фізичного розвитку, 
підготовленості, працездатності, від показників ССС та 
ЦНС дівчаток 7-10 років був застосований множинний 
кореляційно-регресійний аналіз, що дає можливість 
враховувати взаємокомпенсацію різних факторів, які 
визначають результат в бігові на 600 м. У кореляційно-
© Самокиш І.І., 2010

регресійному аналізі використовувались наступні пара-
метри:

Фізичного розвитку – довжина та маса тіла, окруж-1. 
ність грудної клітини, життєва ємність легень, кис-
тьова та станова сила.
Фізичної підготовленості – піднімання тулуба, зги-2. 
нання і розгинання рук в упорі, біг 30 м, частота кро-
ків за 5 с, метання набивного м’яча вагою 1 кг, стри-
бок вгору з місця (за Абалаковим), стрибок у довжину 
з місця, човниковий біг (4×9 м), нахил тулуба вперед з 
положення сидячи.
Фізичної працездатності – Т3. заг, Wрев, PWC170, PWC170/
кг, Азаг, Азаг/кг.
Адаптаційних можливостей ССС при дозованому 4. 
велоергометричному навантаженні за замкненим 
циклом – частота серцевих скорочень на різних ета-
пах тестування (ЧССвих., ЧССпор, ЧССрев, ЧССmах, 
ЧССзак, ЧССсер, L), артеріальний тиск на різних етапах 
тестування (АТдвих., АТсрев, АТдрев, АТсвіднов, АТдвіднов), 
систолічний та хвилинний обсяг крові на різних 
етапах тестування (ХОКвих., СОКрев, ХОКрев, СОКвіднов, 
ХОКвіднов), ефективність регуляції серцевої діяльності 
на різних етапах тестування (S1, S2, S3, Тін, Кін, Кпрсп, 
Кеф), ефективність регуляції серцевого ритму на 
різних етапах тестування (АМових., Δхвих., ІНвих., Мо/
Δхвих., АМо/Δхвих., Морев, Морев, АМорев, АМорев, Δхрев, 
ІНрев, Мо/Δхрев, АМо/Δхрев, Мовіднов, АМовіднов, Δхвіднов, 
ІНвіднов, Мо/Δхвіднов, АМо/Δхвіднов), енергетичний рівень 
на різних етапах тестування (Wвих, W’рев, Wmах, Wзак, 
W1, W2).
Адаптаційних можливостей ЦНС при дозованому 5. 
велоергометричному навантаженні за замкненим 
циклом – біоелектрична активність головного мозку 
на різних етапах тестування (ОПвих., ОПрев, ОПвіднов), 
проста зорово-рухова реакція на різних етапах 
тестування (СРвих, ФРСвих, РФМвих, СРвіднов, ФРСвіднов, 
РФМвіднов). 

Рівняння множинної регресії – Y = B0 + B1X1 + 
B2X2 + B3X3 + … + BnXn,, може бути використане для 
прогнозу ймовірного результату в бігові на 600 м (Y) і 
визначення відповідних величин різних показників (X), 
які визначають результат в бігові. Розрахунковий етап 
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дослідження був здійснений за допомогою статистичної 
програми SPSS 16. 

Результати дослідження.
Кореляційний аналіз з урахуванням результатів в 

бігові на 600 м та показників фізичної працездатності 
(Тзаг, Wрев, PWC170, PWC170/кг, Азаг, Азаг/кг) дівчаток 7-10 
років свідчить про наявний від’ємний, слабкий зв’язок 
(r = - 0,19 ÷ - 0,26) між цими параметрами (табл. 1). 
Цей факт показує, що в цьому віковому періоді фізична 
працездатність не являється провідним фактором, який 
впливає на результат бігового тестування на витрива-
лість. В порівнянні з аналогічними дослідженнями, в 
яких приймали участь діти середнього шкільного віку, 
зв’язок між цими параметрами міцнішає [6], а у спортс-
менів допубертатного та пубертатного віку досягає ви-
сокого ступеню взаємозв’язку [7].

Помірні достовірні взаємозв’язки результатів в біго-
ві на 600 м виявлені з параметрами фізичного розвитку: 
зріст стоячи (r = - 0,4), зріст сидячи (r = - 0,43), вага тіла 
(r = - 0,45), життєва ємність легень (ЖЄЛ) (r = - 0,5), 

кистьова динамометрія ведучої та неведучої руки (r = 
- 0,44 та r = - 0,39, відповідно), станова динамометрія 
(r = - 0,4), але з показниками околу грудної клітини в 
різних станах кореляційні взаємозв’язки були слабкими 
(r = - 0,19 ÷ -0,26). 

Отже, більшість антропометричних та фізіометрич-
них параметрів мають суттєвий вплив в досягненні зна-
чних результатів в бігові на 600 м дівчаток 7-10 років, 
так як вони, на нашу думку, в першу чергу, створюють 
підґрунтя для найбільшого прояву витривалості. 

Більшою мірою результати в бігові на 600 м достовірно 
корелюють з даними фізичної підготовленості, які 
характеризують вибухову силу ніг та рук (стрибок 
вгору та в довжину з місця, біг 30м, метання набивного 
м’яча (r = - 0,43 ÷ - 0,57)) та координаційні здібності 
(човниковий біг 4х9м (r = - 0,6)). Таким чином, 
витривалість в бігові дівчаток молодшого шкільного 
віку, в першу чергу, пов’язана з рівнем розвитку м’язів 
верхніх та нижніх кінцівок та рівнем координації рухів. 
З іншими параметрами, що визначають швидкісні 

Таблиця 1
Список змінних, включених в кореляційно-регресійний аналіз, та величини коефіцієнтів кореляції (дівчатка 7-10 

років)

Змінні r Змінні r Змінні r
Тзаг -0,25 ЧССmах 0,2 Мовіднов -0,2
Wрев -0,26 ЧССзак 0,11 АМовіднов -0,02

PWC170 -0,22 ЧССсер -0,02 Δхвіднов -0,01
PWC170/кг -0,2 L -0,2 ІНвіднов -0,05

Азаг -0,22 S1 0,04 Мо/Δхвіднов -0,07
Азаг/кг -0,19 S2 -0,1 АМо/Δхвіднов -0,1

Зріст стоячи -0,4* S3 -0,35* АТсвих 0,2
Зріст сидячи -0,43** Тін -0,11 АТдвих 0,19

Вага тіла -0,45** Кін -0,04 АТсрев 0,13
ОГКвих -0,24 Кпрсп -0,25 АТдрев 0,09
ОГКвдих -0,24 Кеф 0,03 АТсвіднов -0,02
ОГКвидих -0,27 Wвих -0,2 АТдвіднов -0,04

Екскурсія грудної клітини -0,13 W'рев -0,24 СОКвих -0,2

ЖЄЛ -0,5** Wзак -0,27 ХОКвих -0,21
Кистьова динам.

(вед.) -0,44** Wmах -0,24 СОКрев 0,11

Кистьова динам.
(невед.) -0,39 W1 -0,24 ХОКрев 0,12

Станова динам. -0,4 W2 -0,2 СОКвіднов 0,01
Біг 30 м 0,57** Мових -0,3 ХОКвіднов -0,08

Частота кроків -0,2 АМових -0,1 ОПвих 0,07
Гнучкість -0,1 Δхвих -0,1 ОПрев 0,11

Згин. та розг.
рук в упорі 0,1 ІНвих 0,1 ОПвіднов 0,01

Піднімання тулуба в сід -0,1 Мо/Δхвих -0,35 СРвих -0,11
Стрибок в довжину з місця -0,43** АМо/Δхвих -0,01 ФРСвих 0,03

Стрибок вгору
з місця -0,52** Морев -0,2 РФМвих 0,1

Метан. набив. м’яча -0,52** АМорев -0,01 СРвіднов 0,1
Човниковий біг 0,6** Δхрев -0,01 ФРСвіднов 0,03

ЧССвих 0,1 ІНрев -0,03 РФМвіднов 0,03
ЧССпор 0,16 Мо/Δхрев -0,02 - -
ЧССрев 0,19 АМо/Δхрев -0,04 - -

 Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01.
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якості м’язів ніг, гнучкість хребтового стовпа, силову 
витривалість м’язів поясу верхніх кінцівок та черевного 
пресу, спостерігався слабкий зв’язок (r = - 0,2 ÷ 0,1). 

Практично всі показники ССС та ЦНС, які були 
досліджені в лабораторних умовах до, під час та після 
функціональної проби за методикою Д.М. Давиденко та 
співавт. (1984) мали незначний зв’язок з результатами 
в бігові на 600 м (r = - 0,25 ÷ 0,2). Звертають на себе 
увагу деякі параметри ефективності регуляції серцевої 
діяльності школярок 7-10 років (Мових., Мо/Δхвих., S3), 
які мали більш значний вплив в досягненні високих ре-
зультатів в педагогічному тестуванні на витривалість (r 
= - 0,3 ÷ - 0,35). 

Проведений кореляційно-регресійний аналіз кон-
статує той факт, що за інших рівних умов перевага в 
прогнозуванні високого результату в бігові на 600 м на-
лежать тим дівчаткам, які мають, у першу чергу, значні 
координаційні можливості [човниковий біг 4х9м (х1)], 
істотні значення вибухової сили м’язів – розгиначів ніг 
та підошовних згиначів стіп [стрибок у висоту з місця 
(х2)] та високі швидкісно-силові якості [біг 30 м (х3)].

Y = 8, 63x1 – 3, 309x2 +17, 826x3 + 71, 309.

Досить високий (0,714) коефіцієнт множинної коре-
ляції (R2), що характеризує тісноту зв’язку між залеж-
ною змінною і показниками фізичної підготовленості, 
свідчить про правомірність використання даного рів-
няння в практичній діяльності вчителя фізичної куль-
тури для корекції навчального процесу в початкових 
класах.

Висновки.
1. Результати в бігові на 600 м у дівчаток молодшого 

шкільного віку з високою вірогідністю корелюють 
з показниками фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості. В меншому ступені проглядається 
кореляція з фізичною працездатністю та енергетичними 
рівнем (р>0,05). З іншими показниками відзначається 
слабкий взаємозв’язок.

2. Проведений кореляційно-регресійний аналіз 
засвідчив, що регресія складалась з педагогічних 
тестів, таких як: човниковий біг 4х9 м, який за даними 
багатьох авторів характеризує координаційні здібності; 
стрибок в висоту з місця, котрий визначає вибухову 

силу ніг; біг на 30 м, що характеризує швидкісно-силові 
здібності. Такий метод одержання результатів є досить 
інформативним та більш безпечним для фізичного 
здоров’я дівчаток молодшого шкільного віку. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на про-
гнозування витривалості дівчаток протягом наступних 
років навчання в школі.
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Формування комунікативної компетентності як умова фахової 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури

Самсутіна Н.М.
Бердянський державний педагогічний університет

Анотації:
З’ясовано сучасний стан та необ-
хідність здійснення формування 
комунікативної компетентності 
майбутніх учителів фізичної куль-
тури в процесі фахової підготовки. 
В експерименті приймали участь 
294 студенти. Показана доціль-
ність здійснення формування ко-
мунікативної компетентності май-
бутніх учителів фізичної культури. 
Проведено анкетування студентів 
вищих навчальних закладів. Рі-
вень сформованості комунікатив-
ної компетентності у студентів 
залишається на низькому рівні. 
Це потребує посилення уваги до 
удосконалення процесу фахової 
підготовки майбутніх учителів фі-
зичної культури.

Самсутина Н.М. Формирование комму-
никативной компетентности как условие 
профессиональной подготовки будущих 
учителей физической культуры. Выяснено 
современное состояние и необходимость осу-
ществления формирования коммуникативной 
компетентности будущих учителей физической 
культуры в процессе профессиональной под-
готовки. В эксперименте принимали участие 
294 студента. Показана целесообразность осу-
ществления формирования коммуникативной 
компетентности будущих учителей физической 
культуры. Проведено анкетирования студентов 
высших учебных заведений. Уровень сформи-
рованности коммуникативной компетентности 
у студентов остается на низком уровне. Это 
нуждается в усилении внимания к усовершен-
ствованию процесса профессиональной подго-
товки будущих учителей физической культуры.

Samsutina N.M. Forming of communica-
tive competence as condition of profes-
sional preparation of future teachers of 
physical culture. The modern state and 
necessity of realization of forming commu-
nicative competence of future teachers of 
physical culture is found out in the process 
of professional preparation. 294 students 
took part in an experiment. Rotined ex-
pedience of realization of forming of com-
municative competence of future teachers 
of physical culture. The questionnaire of 
students of higher educational establish-
ments is conducted. The level of formed of 
communicative competence for students 
remains at low level. It needs strengthen-
ing of attention to perfection of process of 
professional preparation of future teachers 
of physical culture.

Ключові слова:
компетентність, функціональ-
ний, професійний, комунікатив-
ний, учитель, фізична культура.

компетентность, функциональный, 
профессиональный, коммуникативный, учи-
тель, физическая культура.

competence, functional, professional, 
communicative, teacher, physical culture.

Вступ. 1

Майбутнє сучасної загальноосвітньої школи ви-
значається особистістю компетентного учителя, спро-
можного виконувати багатофункціональну професій-
ну діяльність на високому рівні. Саме тому з позицій 
сьогодення набуває особливої уваги й потребує вирі-
шення проблема якісного формування функціонально-
професійних компетентностей майбутніх учителів фі-
зичної культури у процесі фахової підготовки.

На основі теоретичного аналізу наукових дослі-
джень нами визначено, що одним видів функціонально-
професійних компетентностей майбутніх учителів 
фізичної культури є комунікативна компетентність. 
Комунікативну компетентність учителя достатньо до-
сліджено в педагогічній теорії (Д.М.Годлевська [3], 
Р.І.Короткова [5], В.В.Полторацька [8], Т.В.Яковлєва 
[10]), але не знайдено належного відображення в про-
цесі фахової підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури у вищих навчальних закладах України, не діс-
тали ґрунтовного розкриття сутність та структура кому-
нікативної компетентності учителів фізичної культури. 

О.В.Онопрієнко (2008) вважає, що “спираючись на 
компетентнісний підхід в освіті, постає нова мета про-
фесійної підготовки майбутніх учителів фізичної куль-
тури – формування базових професійних компетент-
ностей [7, с. 39] ”.

А.В.Заборою визначено такі групи компетентнос-
тей учителя: “соціальні, пов’язані з готовністю брати 
на себе відповідальність, бути активним у суспільному 
житті; полікультурні, що стосуються взаємоповаги до 
мови, релігії, культури інших людей; комунікативні, що 
передбачають опанування усним і писемним спілкуван-
ням, оволодіння кількома мовами; інформаційні групи 
передбачають оцінювання навчальних досягнень учнів 
у системі загальної середньої освіти, оволодіння учня-
ми інформаційними технологіями, вміннями здобувати, 
критично осмислювати і використовувати різноманітну 
© Самсутіна Н.М., 2010

інформацію; саморозвитку і самоосвіти, що пов’язані з 
потребою і готовністю постійно навчатися як у профе-
сійному відношенні, так і в особистому і суспільному 
житті; компетентності, що реалізуються у прагненні й 
здатності до раціональної продуктивної творчої діяль-
ності [4, с. 40]”.

На думку Л.М.Мітіної та Е.С.Асмаковец, “педаго-
гічна компетентність” – це знання, уміння, навички, а 
також способи й прийоми їхньої реалізації в діяльності, 
спілкуванні, розвитку (саморозвитку) особистості [4, с. 
8]. Іншими словами, на думку авторів, – це гармоній-
не сполучення знань предмета, методики й дидактики 
викладання, а також умінь і навичок (культури) педаго-
гічного спілкування. Таке визначення дозволяє виділи-
ти науковцям в структурі педагогічної компетентності 
дві підструктури: діяльнісну (знання, уміння, навички 
й способи здійснення педагогічної діяльності) і комуні-
кативну (знання, уміння, навички й способи здійснення 
педагогічного спілкування) [4, с. 8].

У словнику іншомовних слів (1980) комунікація (лат. 
communicatio) визначається, як  1) шлях повідомлення; 
2) форма зв’язку; 3) акт спілкування. [9, с. 246].

В.М.Введенський зазначає, що комунікативна ком-
петентність в сучасній літературі розглядається як: зді-
бність людини встановлювати і підтримувати необхідні 
контакти з іншими людьми; сукупність знань, умінь і 
навичок у галузі вербальних і невербальних засобів для 
адекватного сприйняття і відбиття дійсності в різних 
ситуаціях спілкування; конгломерат знань, мовних і не-
мовних умінь і навичок спілкування, які передбачають-
ся в ході природної соціалізації, навчання і виховання 
[2, с. 14].

В.М.Введенський до невербальних засобів відно-
сить: 1) паралінгвістичні (культура голосу, тембр, ре-
гістр інтонації, темп, гучність, ритміка, тональність, 
мелодика, паузація); 2) кінетичні (жести, міміка, панто-
міма, рухи тіла, погляди); 3) екстралінгвістичні (сміх, 
плач, підстукування, подихи, дотики); 4) проксемічні 
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(просторові пересування, відстань між тими, хто спіл-
кується тощо) [2, с. 15].

Аргументуючи зазначене, В.М.Введенський уточ-
нює, що комунікативна компетентність – це особистіс-
на якість учителя, яка визначається його включеністю в 
педагогічну діяльність і формується в процесі розвитку 
і саморозвитку особистості в цілому, включаючи пізна-
вальну, емоційно-вольову і мотиваційну сфери, системи 
відношень і ціннісних орієнтацій [2, с. 17]. 

Його думки поділяє Ю.В.Васьков (2006), він вважає, 
що комунікативна компетентність означає інформова-
ність про цілі, сутність, структуру, засоби й особливос-
ті педагогічного спілкування (комунікативні знання); 
володіння технологією цієї діяльності (комунікативні 
уміння і навички); індивідуально-психологічні якості 
спеціаліста, які забезпечують усвідомлення вчителем 
важливості ефективності педагогічного спілкування, 
намагання постійно удосконалювати комунікативні сто-
рони педагогічної діяльності (комунікативна спрямова-
ність), орієнтація на особистість людини, як на голо-
вну цінність (гуманістична позиція), а також здібність 
до нестандартного, творчого рішення комунікативних 
знань, які виникають у процесі педагогічного спілку-
вання (комунікативна креативність) [1, с. 45].

Роботу виконано за планом науково-дослідної робо-
ти Бердянського державного педагогічного університе-
ту.

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

ну та необхідності формування комунікативної компе-
тентності майбутніх учителів фізичної культури в про-
цесі фахової підготовки як структурного компоненту 
функціонально-професійних компетентностей.

Основні завдання дослідження:
1. Провести аналіз психолого-педагогічної літера-

тури та інформації з мережі Інтернет щодо з’ясування 
необхідності формування комунікативної компетент-
ності майбутніх учителів фізичної культури в процесі 
фахової підготовки.

2. Провести анкетування студентів, викладачів ви-
щих навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх 
шкіл щодо формування комунікативної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури в процесі фахо-
вої підготовки.

Результати дослідження. 
З метою з’ясування доцільності здійснення форму-

вання комунікативної компетентності майбутніх учи-
телів фізичної культури в процесі фахової підготовки 
нами було проведено анкетування студентів вищих 
навчальних закладів, у якому брало участь 294 особи. 
Респондентами виступили 90 студентів Національно-
го педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 
(НПУ), 37 студентів Інституту здоров’я, спорту і туриз-
му Класичного приватного університету м. Запоріжжя 
(ІЗСТ КПУ), 82 студента Запорізького національного 
університету (ЗНУ), 85 студентів Бердянського держа-
ного педагогічного університету (БДПУ).

Відповіді на запитання “Чи вважаєте Ви за необхід-
не формувати комунікативну компетентність майбутніх 
учителів фізичної культури в процесі фахової підготов-
ки?” такі: із 294 студентів вважають за необхідне форму-
вати комунікативну компетентність майбутніх учителів 

фізичної культури в процесі фахової підготовки 60,7%, 
не вважають за необхідне – 19,59% опитаних студентів, 
важко відповісти – 19,71%. Вважають за необхідне фор-
мувати комунікативну компетентність майбутніх учи-
телів фізичної культури в процесі фахової підготовки 
73,33% опитаних студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова, 
37,84% – ІЗСТ КПУ, 63,41% – ЗНУ, 68,24% – БДПУ. Не 
вважають за необхідне 6,67% опитаних студентів НПУ 
ім. М.П.Драгоманова, 37,84% – ІЗСТ КПУ, 25,67% – 
ЗНУ, 8,24% – БДПУ. Важко відповісти – 20% опитаних 
студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова, 24,32% – ІЗСТ 
КПУ, 10,98% – ЗНУ, 25,53% – БДПУ.

Отже, значна кількість студентів, а саме 67,7%, вва-
жають за необхідне формувати комунікативну компе-
тентність майбутніх учителів фізичної культури в про-
цесі фахової підготовки. 

Відповіді на запитання “Чи володієте Ви гімнас-
тичною термінологією та словесними методами на-
вчання?” показали, що із 294 студентів володіють гім-
настичною термінологією та словесними методами 
навчання 39,65% респондентів, не володіють – 9,01%, 
володіють на низькому рівні – 46,04%, важко відпові-
сти – 6,67% опитаних студентів. Володіють гімнастич-
ною термінологією та словесними методами навчання 
34,44% студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова, 47,06% – 
ІЗСТ КПУ, 30,77% – ЗНУ, 46,34% – БДПУ. Не володіють 
– 13,33% студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2,94% 
– ІЗСТ КПУ, 8,79% – ЗНУ, 10,98% – БДПУ. Володіють  
гімнастичною термінологією та словесними методами 
навчання на низькому рівні – 45,56% студентів НПУ ім. 
М.П.Драгоманова, 47,06% – ІЗСТ КПУ, 54,95% – ЗНУ, 
36,59% – БДПУ. Важко відповісти – 6,67% студентів 
НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2,94% – ІЗСТ КПУ, 5,49% – 
ЗНУ, 6,10% – БДПУ.

Отже, аналіз відповідей студентів свідчить, що май-
же половина респондентів володіють гімнастичною 
термінологією та словесними методами навчання на 
низькому рівні (46,04%). 

Аналіз відповідей на запитання “Чи володієте Ви 
навичками подачі команд для проведення стройових 
вправ?” свідчить, що володіють цими навичками 56,71% 
респондентів, не володіють – 6,46%, володіють на низь-
кому рівні – 33,23%, важко відповісти – 3,59% опита-
них студентів. Володіють навичками подачі команд для 
проведення стройових вправ 53,33% студентів НПУ ім. 
М.П.Драгоманова, 61,76% – ІЗСТ КПУ, 37,36% – ЗНУ, 
74,39% – БДПУ. Не володіють цими навичками 4,44% 
– НПУ ім. М.П.Драгоманова, 8,82% – ІЗСТ КПУ, 7,69% 
– ЗНУ, 4,88% – БДПУ. Володіють на низькому рівні 
33,33% студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова, 29,41% – 
ІЗСТ КПУ, 49,45% – ЗНУ, 20,73% – БДПУ. Важко відпо-
вісти – 8,89% студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова, 0% 
– ІЗСТ КПУ, 5,49% – ЗНУ, 0% – БДПУ. 

Отже, значна кількість студентів (33,23%) володіють 
навичками подачі команд для проведення стройових 
вправ на низькому рівні.

З метою з’ясування питань щодо формування 
функціонально-професійних компетентностей майбут-
ніх учителів фізичної культури у процесі фахової під-
готовки нами було проведено анкетування викладачів 
вищих навчальних закладів, у якому брало участь 65 
осіб. Респондентами виступили 19 викладачів Інститу-
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ту фізичного виховання Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова (НПУ), 11 викла-
дачів Інституту здоров’я, спорту і туризму Класичного 
приватного університету м. Запоріжжя (ІЗСТ КПУ), 18 
викладачів Запорізького національного університету 
(ЗНУ), 17 викладачів Бердянського держаного педаго-
гічного університету (БДПУ).

На запитання “Чи вважаєте Ви за доцільне форму-
вати комунікативну компетентність майбутніх учителів 
фізичної культури у процесі фахової підготовки?”, від-
повіді були такими: із 65 викладачів вважають за до-
цільне 98,53%, не вважають за доцільне – 1,47%, важко 
відповісти – 0%. Вважають за доцільне формувати ко-
мунікативну компетентність 100% опитаних викладачів 
НПУ ім. М.П.Драгоманова, 100% – ІЗСТ КПУ, 100% 
– ЗНУ, 94,12% – БДПУ. Не вважають за доцільне 0% 
опитаних викладачів НПУ ім. М.П.Драгоманова, ІЗСТ 
КПУ, ЗНУ та 5,88% – БДПУ. Важко відповісти – 0% 
опитаних викладачів.

Нам імпонує, що переважна кількість опитаних ви-
кладачів вищих навчальних закладів, а саме 98,53%, 
вважають за доцільне формувати комунікативну компе-
тентність майбутніх учителів фізичної культури у про-
цесі фахової підготовки, що свідчить про актуальність 
обраної проблематики дослідження.

З метою з’ясування питань щодо формування 
функціонально-професійних компетентностей майбут-
ніх учителів фізичної культури у процесі фахової під-
готовки нами було проведено анкетування учителів фі-
зичної культури загальноосвітніх шкіл, у якому брало 
участь 32 особи.

Результати відповідей на запитання “Наскільки, на 
Вашу думку, студенти володіють комунікативною ком-
петентністю (спеціальною термінологією й професій-
ними мовними навичками) майбутніх учителів фізичної 
культури?” свідчать про те, що із 32 опитаних учителів 
фізичної культури вважають, що студенти володіють 
повністю, – 44,44%, володіють частково – 50%, не воло-
діють – 5,56%, важко було відповідати – 0% учителів.

Отже, 50% опитаних учителів фізичної культури 
вважають, що студенти частково володіють комуніка-
тивною компетентністю (спеціальною термінологією 
й професійними мовними навичками) майбутніх учи-
телів фізичної культури, що підтверджує актуальність 
обраної тематики дослідження.

Висновки. 
В ході аналізу літературних джерел нами визначено, 

що сутність комунікативної компетентності учителя фі-
зичної культури полягає у сформованості навичок спіл-
кування, використовуванні вербальних і невербальних 
засобів спілкування, володінні гімнастичною терміно-
логією та словесними методами навчання. 

В ході опитування студентів вищих навчальних за-
кладів нами визначено, що значна кількість студентів, 
а саме 67,7%, вважають за необхідне формувати кому-
нікативну компетентність майбутніх учителів фізичної 

культури в процесі фахової підготовки; 46,04% респон-
дентів володіють  гімнастичною термінологією та сло-
весними методами навчання на низькому рівні; значна 
кількість студентів, а саме 33,23%, володіють навичка-
ми подачі команд для проведення стройових вправ на 
низькому рівні.

 В ході опитування викладачів вищих навчальних 
закладів нами визначено, що переважна кількість опи-
таних викладачів вищих навчальних закладів, а саме 
98,53%, вважають за доцільне формувати комунікатив-
ну компетентність майбутніх учителів фізичної культу-
ри у процесі фахової підготовки.

В ході опитування учителів загальноосвітніх шкіл 
нами визначено, що 50% опитаних учителів фізичної 
культури вважають, що студенти частково володіють 
комунікативною компетентністю (спеціальною термі-
нологією й професійними мовними навичками), що під-
тверджує актуальність обраної тематики дослідження.

Перспективи подальших досліджень. Розробити 
навчально-методичний комплекс для студентів вищих 
навчальних закладів щодо формування комунікативної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури в 
процесі фахової підготовки. 
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Оптимізація побудови тренувальних навантажень в процесі 
підготовки кваліфікованих веслувальників

Сватьєв А.В., Гостіщев В.М.
Запорізький національний університет

Анотації:
Розглянуті певні питання оптимізації  
тренувальних навантажень у квалі-
фікованих веслувальників на основі  
динаміки морфологічних і біохіміч-
них показників, які фіксувалися ме-
зоцикловою частотою. Аналітичне 
зіставлення індивідуальної динаміки 
морфологічних і біохімічних показни-
ків дає можливість розширити  якісну  
характеристику і виділити всі варіан-
ти їх змін, що дозволить сформувати 
більш глибоке уявлення про спіль-
ні закономірності і індивідуально-
типологічні зміни процесів адапта-
ції організму спортсмена і вносити 
необхідні корективи до тренувальної 
програми підготовки.

Сватьев А.В., Гостищев В.Н. Оптимиза-
ция построения тренировочных нагрузок 
в процессе подготовки квалифицирован-
ных гребцов. Рассмотрены определенные 
вопросы оптимизации  тренировочных нагру-
зок у квалифицированных гребцов на основе 
динамики морфологических и биохимических 
показателей, которые фиксировались мезо-
цикловой частотой. Аналитическое сопостав-
ление динамики морфологических и био-
химических показателей дает возможность 
расширить качественную характеристику и 
выделить все варианты их изменений,  по-
зволит сформировать представление об 
общих закономерностях и индивидуальных 
типологических изменениях процессов адап-
тации организма спортсменов и вносить не-
обходимые коррективы в тренировочную 
программу подготовки.

Svat’ev A.V., Gostischev V.N. Optimi-
zation of construction of the trainings 
loadings in the process of preparation 
of skilled rowers.  The certain questions 
of optimization of the trainings loadings 
are considered for skilled rowers on the 
basis of dynamics of morphological and 
biochemical indexes which was fixed me-
zocyclic frequency. Analytical comparison 
of dynamics of morphological and bio-
chemical indexes is given by possibility to 
extend high-quality description and select 
all of variants of their changes, that will 
allow to form the picture of general con-
formities to the law and individual model 
changes of processes adaptation of or-
ganism of sportsmen and bring in neces-
sary in the training program of prepara-
tion.

Ключові слова:
морфологічні, біохімічні показники, 
навантаження, інтенсивність.

морфологические, биохимические показате-
ли, нагрузка, интенсивность.

morphological, biochemical indexes, 
loading, intensity.

Вступ. 1

В даний час загальні уявлення про управління   та 
систему контролю в спорті,  модельні характеристики, 
способи розвитку необхідних фізичних якостей, про 
тренування як процес адаптації до навантажень досить 
широко відомі. Головним стає кількісне вираження тех-
нології управління підготовкою. В процесі досягнення 
мети багаторічної підготовки спортсмен тренується, 
бере участь в змаганнях, проходить багаточиселенні 
обстеження і тестування. Аналіз інформації про його 
діяльність, компоненти підготовленості, можливості 
окремих систем організму служить основою для виро-
блення рішень щодо його подальшої підготовки. 

Як правило, педагогічні аспекти даної проблеми, що 
стосуються науково-методичного обґрунтування техні-
ки і тактики веслування,  вивчені і використовуються 
у навчально-тренувальному процесі на різних етапах 
багаторічної підготовки [4, 9, 10]. 

 Медико-біологічні аспекти спортивної підготовки 
веслувальників залишаються недостатньо розроблени-
ми. Сюди слід віднести перш за все, неповне висвітлен-
ня в літературі особливостей адаптаційних реакцій ор-
ганізму при дії тренувальних і змагальних навантажень 
на різних етапах становлення спортивної майстерності. 

Успішність виступу кваліфікованих веслувальників 
у значній мірі залежить від визначення найбільш ефек-
тивних засобів і методів тренування, раціональної побу-
дови тренувальних навантажень різної спрямованості і 
так далі [6, 7, 8, 10]. 

Діапазон навантажень, які можуть бути запропоно-
вані в тренуванні, вельми широкий, а кордони між ді-
ями цих навантажень досить важко визначити, оскільки 
безперервні і швидкі адаптаційні реакції в організмі 
кваліфікованого спортсмена активно відповідають на 
навантаження. Зрозуміло, що у такому разі час і енергія 
витрачаються марно. І це, в свою чергу, доводить, що 
поточне управління в тренуванні - найважливіша про-

© Сватьєв А.В., Гостіщев В.М., 2010

блема на шляху ефективності тренування, повній реалі-
зації генетичного потенціалу спортсмена. 

В даний час в спортивній практиці для поточного 
контролю використовується широкий вибір морфоло-
гічних, фізіологічних і біохімічних методик [5]. Про-
те в більшості своїй вони важкодоступні і пов’язані з 
малотранспортабельним обладнанням, забором крові, 
тривалістю виконання аналізів і не завжди достатньо 
інформативні. Це обґрунтовує необхідність створення 
або розробки методів, що дозволяють не тільки оцінити 
фрагментарні зміни стану органів і систем спортсмена, 
але і реєструвати інтегральні характеристики зрушень 
на організменому і молекулярному рівнях. 

Відомо, що динамічне спостереження за лабільни-
ми компонентами маси тіла найбільш задовольняє ме-
тодичним вимогам оптимізації тренувального процесу 
[1-3, 7]. 

Вибір морфологічних показників контролю за пере-
носимістю спортсменами тренувальних навантажень 
обумовлений тим, що м’язова маса характеризується 
як найбільш активна метаболічна субстанція, а її змі-
ни інтегрально (на організменому рівні) відображають 
напруженість метаболічних реакцій і пластичних пере-
будов, що забезпечують цільову функцію спортсмена. 
Жирова маса - енергетичний субстрат, її зміни також 
на цілісному рівні характеризують швидкість і глибину 
застосування енергетичних резервів організму для за-
безпечення процесів життєдіяльності і адаптації до на-
вантажень [5].

В той же час наявна в літературі інформація носить 
приватний характер і не дає цілісного уявлення про 
особливості поведінки маси тіла і його компонентів, 
їх місце серед систем, що забезпечують адаптацію до 
тренувальних навантажень, досягнення високих спор-
тивних результатів кваліфікованими спортсменами без-
посередньо в повному циклі підготовки. 

Оптимізація побудови процесу підготовки веслу-
вальників і тренувальних навантажень можлива при 
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урахуванні динаміки морфологічних і біохімічних по-
казників етапних і поточних змін, що, у свою чергу, до-
зволить сформувати уявлення про спільні закономірнос-
ті і індивідуально-типологічні зміни процесів адаптації 
організму спортсмена і вносити необхідні корективи до 
тренувальної програми підготовки. 

Робота виконана відповідно до плану НДР Запорізь-
кого національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було дослідження змін морфологіч-

них та біохімічних показників у кваліфікованих вес-
лувальників  у мезоцикловій динаміці для оптимізації  
тренувальної програми. 

Було обстежено 22 кваліфікованих веслувальника, 
у яких впродовж всього циклу підготовки визначали 
зміни складу тіла (по I. Mateigka); стан катаболічної і 
анаболічної фаз метаболізму (за вмістом неорганічного 
фосфору, амінного азоту і нейтральних 17-кетостерої-
дів в сечі).

 Визначалася і інтегральна характеристика молеку-
лярного метаболізму шляхом співвідношення віднос-
них величин показників катаболічної і анаболічної фаз 
(ВКР): Вкр<1 - переважання анаболізму; Вкр>1 - пере-
важання катаболізму. Впродовжвсього циклу підготов-
ки веслувальників фіксували об’єм веслувального тре-
нувального навантаження.

Результати дослідження. 
Аналіз результатів, отриманих в ході дослідження, 

виявив наявність закономірних взаємозв’язків динамі-
ки показників, по яких можна судити про адаптацію ор-
ганізму людину до інтенсивної м’язової діяльності. 

У таблиці. 1 і 2 представлені основні середньоста-
тистичні характеристики тренувального навантаження 
і морфологічних і біохімічних показників спортсменів 
в мезоцикловій динаміці. 

Мезоциклова динаміка має свої особливості для кож-

ного з даних показників (таблиця. 1; Рис. 1). У першо-
му втягуючому мезоциклі пропонується навантаження  
переважно аеробного характеру. Спостерігається по-
ступове освоєння спортсменами об’ємних навантажень 
аеробної спрямованості.

У базовому мезоциклі загальний об’єм наванта-
ження зростає, що пояснюється збільшенням кількості 
мікроциклів. Так, якщо в 1-й мезоцикл входили 3 мі-
кроцикли, то в базовий - вже 21 мікроцикл. По співвід-
ношенню об’ємів різних зон потужності відбувається 
зниження використання навантажень 1-ої зони потуж-
ності, незначне зниження навантажень 2-ої зони, а 3-ої  
та 5-ї зон зростає. Іншими словами, основна спрямова-
ність тренувального процесу - це утворення міцної бази 
фізичної підготовленості. Навантаження спрямоване на 
підвищення рівня потужності, ємкості, ефективності 
аеробної продуктивності, на розвиток витривалості при 
роботі. 

У функціональному мезоциклі зменшується вико-
ристання навантажень 1-ої зони потужності (до 16,5%), 
але збільшується об’єм навантажень 2-ої і 3-ої зон по-
тужності (табл.1, Рис. 1). Підвищується частка вико-
ристання навантажень 4-ої і 5-ої зон. Таким чином, у 
функціональному мезоциклі більше використовують 
навантаження розвиваючого характеру, спрямовані на 
розвиток загальної і спеціальної витривалості. 

У передзмагальному мезоциклі об’єм навантажень 
знижується. Основна увага спрямована на розвиток 
спеціальної витривалості і швидкісних якостей. загаль-
ний об’єм навантажень знижується, знижується вико-
ристання навантажень в 1-ій і в 2-ій зонах потужності 
(до 15 і 16,7% відповідно). Використання навантажень 
в 3-ій зоні інтенсивності практично залишається на 
вихідному рівні (32,5% від загального веслувального 
об’єму). А використання навантажень в 4-ій і 5-ій зонах 
збільшується в порівнянні з попереднім мезоциклом. 

Таблиця 1
Мезоциклова динаміка тренувального навантаження веслувальників у річному циклі підготовки, % (100% - 

6500 км).

Показники Мезоцикли
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

Загальне навантаження 3,11 51,5 37,3 4,15 2,76 1,03
1-я зона потужності 4,27 59,7 36,7 2,7 4,3 2,17
2-я зона потужності 3,4 49,2 42,2 4,5 1,44 0,5
3-я зона потужності 2,03 50,6 41,2 4,1 1,33 0,48
4-я зона потужності 3,6 48,6 37,4 6,87 3,6 1
5-я зона потужності 1,52 38,9 31,2 1,75 9,9 0,76

Таблиця 2.
Мезоциклові характеристики морфологічних і біохімічних показників висококваліфікованих веслувальників

Показники Мезоцикли
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й (п) 6-й (к)

Маса тіла, кг 94,2±0,98 93,6±0,76 94,0±0,91 93,5±1,0 93,1±1,06 92,9±0,92 93,0±0,73
М'язова маса, кг 40,6±1,10 40,2±1,26 39,2 ±1,09 41,9±1,2 42,41 ±1,25 42,98±0,98 42,1±0,95
Жирова маса, кг 7,36±2,04 6,67±1,76 6,95±1,63 6,09±1,4 6,72±1,42 6,31±1,12 6,07±1,06
Рн, з.о. 1,25±0,31 1,68±0,56 2,76±0,72 3,35±0,8 3,74±0,89 4,86±1,41 -
Аа, з.о. 2,84±0,56 3,64±0,64 2,39±0,41 2,7±0,73 2,76±0,36 2,97±0,29 -
17-КС, з.о. 2,51 ±0,46 2,05±0,32 3,02±0,56 2,61±0,3 2,88±0,29 2,17±0,18 -
ВКР, бр. 1,97±0,39 2,1 ±0,32 0,96±0,15 1,22±0,3 1,05±0,14 1,47±0,31 -



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

142

У періоді змагання увага в основному приділяється 
вже якості виконання вправ. Знижується використання 
навантажень 2-ої зони (до 18,7%), 3-ої (до 15,6%) і 4-ої 
(до 13,1%). В той же час збільшується  навантаження 
в 1-ій (до 36,2%) і в 5-ій (до 16,2%) зонах потужності, 
тобто акцент робиться на підвищенні рівнів швидкісної 
підготовки і спеціальної витривалості, щоб підтримати 
досягнутий рівень кондиції веслувальника. 

У відновному мезоциклі в основному використову-
ються навантаження аероба і анаеробного для аероба 
характеру (1-ої зони - 48,4%; 2-й - 33,3% і 3-й - 15% 
від загального об’єму веслувального навантаження), 
швидкісні вправи використовуються в малих кількос-
тях (3,3% від загального об’єму). 

Зміни морфологічних і біохімічних показників також 
мають свої особливості (таблиця. 2, рис. 2, 3). Маса тіла 
від 1-го до 6-го мезоциклу зменшується на 1,2 кг (рис. 
2). Різні мезоциклова послідовність і частота зміни зна-
ку, зміни маси тіла (- +, -, -, - +), величина максималь-
них змін (- 0,4 кг в 5-му мезоциклі; + 0,8 кг - в 6-му).  
М'язова маса збільшується від першого до останнього 
мезоциклу, проте величина змін різна (від 0,4 до 2,6 кг) 
(рис. 2). 

Розрізняються також мезоциклова послідовність і 
частота зміни знаку зміни м'язової маси (так: -, - +, +, +, 
-), величина максимальних змін в різні терміни (- 0,47 
кг в 2-му мезоциклі; + 2,6 кг - в 4-му). 

Жирова маса зменшується від першого до останньо-
го мезоциклу на 0,4 - 1,4 кг (рис. 3). Разом з тим, роз-
різняються також мезоциклова послідовність і частота 
зміни знаку зміни жирової маси (- +, +, -, -, -), величина 
максимальних змін та їх терміни: 0,14 кг в 4-му мезоци-
клі; - 1,4 кг - в останньому. 

Біохімічні показники також неоднозначно зміню-
ються від мезоцикла до мезоциклу в річній підготовці 
(рис. 4). 

Вміст неорганічного фосфору збільшується упро-
довж всіх мезоциклів (рис. 5), причому інтенсивність 
збільшення різна - від 0,39 до 1,12 з.о. Найбільший при-
ріст (1,13 з.о.) спостерігався в останньому періоді зма-
гання, а найменший (0,36 з.о.) - в передзмагальному. 

Активність амінного азоту збільшується від першо-
го до останнього мезоциклу (від 0,2 до 0,9 з.о.) (див. 
рис. 4). Мезоциклова послідовність і частота зміни зна-
ку зміни інтенсивності амінного азоту різні (+, - +, +, +), 
як і величина змін і їх термінів (- 1,25 - в 3-му мезоци-

Рис. 1. Мезоциклова  динаміка тренувальних навантажень висококваліфікованих веслувальників
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клі; + 0,8 - в 2-му). 
Інтенсивність 17-КС знижується від першого до 

останнього мезоциклу (на 0,26 з.о. - 0,97 з.о.) (рис. 4). 
Мезоциклова послідовність і частота зміни знаку змін 
екскреції 17-КС відрізняється (- +, - +, -), так само як 
і величина максимальних змін і їх терміни (- 0,71 з.о. 
у 6-му мезоциклі; + 0,97 з.о. - в 3-му ). Інтегральна ха-
рактеристика метаболічних процесів ВКР по-різному 
міняється від 1-го до 6-го мезоциклу (від -17 до +1,97).  
Решта інших показників ВКР характеризує динамічні 
процеси: мезоциклова послідовність і частота зміни 
знаку зміни ВКР (+, - +, - +), величина максимальних 
зрушень і час їх прояву (- 1,14 в 1-му мезоциклі + 1,97 
- в 2-му). 

Таким чином, мезоциклова динаміка характеризу-
ється збільшенням м’язової і зниженням жирової маси 
від початкового до кінцевого мезоциклу, проте динаміч-
ні характеристики, що визначають досягнення такого 
результату, завжди різні як для морфологічних показни-
ків, так і для біохімічних, що пов'язано з різноманітніс-
тю структури тренувального процесу. 

Кореляційний аналіз мезоциклових значень морфо-

логічних показників і средньомезоциклових значень 
біохімічних показників дозволив визначити характер 
їх взаємозв'язків (таблиця. 3). Зміна м'язової маси в 
тимчасовому етапі мезоциклів достовірно пов'язана з 
активністю показників клітинного метаболізму: чим 
більше величина Рн і 17-КС, менше величина Аа і, від-
повідно, менше ВКР, тим більше вірогідність збільшен-
ня м'язової маси. 

Зміни жирової маси мають зворотну за знаком і низь-
ку залежність від даних біохімічних показників (таб. 3): 
чим нижче значення Рн і екскреція 17-КС і вище ВКР і 
Аа, тим більше ймовірність збільшення жирової маси. 
Зв'язки жирової маси з рівнем Аа і ВКР виявляють низь-
ку кореляцію при аналізі мезоциклових змін. 

Таким чином, в мезоцикловій періодиці найбільший 
зв'язок із всіма біохімічними показниками м'язового ме-
таболізму виявляє м'язова маса: її динаміка, визначена з 
мезоцикловою частотою, більшою мірою зв'язана з рів-
нем Рн і з средньомезоцикловою інтенсивністю Аа. А 
жирова маса більшою мірою зв'язана зі змінами Рн. 

Аналітичне зіставлення індивідуальної динаміки 
морфологічних і біохімічних показників дало можли-

Рис. 3. Мезоциклова динаміка жирової маси веслувальників
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вість розширити якісну характеристику змін морфоло-
гічних показників і виділити всі варіанти їх динаміки: 

1. Збільшення м'язової і жирової маси відбуваєть-
ся при мінімальній вираженості катаболічної реакції у 
м'язовому метаболізмі (ВКР ~ 0,8 - 0,9), забезпеченою 
високою активністю обох фаз з переважанням анабо-
лізму (17-КС ~ 2,0 - 2,2 з.о.; Аа ~2,0 з.о.; Рн ~ 3,0 - 3,1 
з.о.). 

2. Збільшення м’язової і незмінність жирової маси 
адекватні вищому рівню ВКР (~ 0,9), що відображає 
зниження активності анаболічної фази (17-КС ~ 2,0 з.о.) 
при незмінній інтенсивності Аа (~ 2,0 з.о.) і збільшення 
рівня Рн (~3,5 з.о.). 

3. Збільшення м'язової і зниження жирової маси від-
бувається при зростанні ВКР до рівня більше 1 (ВКР 
~ 1,0 - 1,2 ) з одночасною інтенсивністю обох фаз 
м'язового метаболізму, але більшою вираженістю ката-
болізму (17-КС ~ 2,5 з.о., Аа ~ 2,8 - 2,9 з.о.) і незмінності 
Рн (~ 3,5 - 4,5 з.о.). 

4. Незмінність м’язової та зниження жирової маси 
відмічаються при подальшому збільшенні ВКР до 1,5, 
зростанні і переважанні катаболічної фази (Аа ~ 3,6-3,8 
з.о.) над анаболізмом (17-КС ~ 2,3-2,5 з.о.). Спостеріга-
ється і невелика зміна Рн (~3,5 - 4,0 з.о.). 

5. Зменшення м’язової та незмінність жирової маси 
відбуваються при явному зрушенні м'язового метабо-
лізму у бік переважання катаболічної фази (ВКР ~ 1,8), 
що визначається високою інтенсивністю 17-КС (~ 2,7 
з.о.) і Аа (~ 4,2 з.о.), інтенсивність Рн зменшується (~ 
3,0 - 3,1 з.о.). 

6. Зменшення м'язової і жирової маси одночасно від-
бувається при подальшому збільшенні переважання ка-
таболізму (ВКР ~ 2,0-2,1), що поєднується із зниженням 
активності фаз метаболізму (17-КС ~ 1,6 - 2,1 з.о.; Аа ~ 
3,5 - 3,6 з.о.). Відбувається і зменшення Рн (~ 2,7 з.о.). 

7. Зменшення м’язової і збільшення жирової маси 
відбувається при такій же величині ВКР, що і в попе-
редньому варіанті (ВКР ~ 1,9 - 2,0), але зниженні інтен-
сивності показників метаболізму (17-КС ~ 1,8 -1,9 з.о.; 
Аа ~ 3,3 з.о.; Рн ~ 2,3 - 2,5 з.о.). 

Таким чином, динаміка морфологічних показників, 
що фіксуються мезоцикловою частотою, достовірно 
пов'язана з середньомезоцикловим рівнем інтенсив-
ності біохімічних показників м'язового метаболізму. 
Динаміка м'язової маси укладається в певну схему: 
збільшення м'язової маси відбувається при явному пе-
реважанні анаболічної фази  або при зрушенні, або на 
початку зрушень у бік превалювання катаболічної фази 
(ВКР < 1,1); незмінність м'язової маси адекватна незна-
чному переважанню катаболічних меж над анаболічни-
ми (1,1< ВКР < 1,3); зменшення м'язової маси пов'язане 
з явним переважанням катаболізму (ВКР > 1,3). 

При цьому слід зазначити, що зміни морфологічних 
і біохімічних показників пов'язані із заданим трену-

вальним навантаженням. Інтенсивне  застосування на-
вантажень 1-ої і 2-ої зон потужності веде до збільшен-
ня м’язової і зниження жирової маси, що потім сприяє 
збільшенню Рн. 

Висновки.
 Мезоциклова динаміка морфологічних та біохі-

мічних показників у веслувальників характеризується 
збільшенням м’язової і зниженням жирової маси від 
початкового до кінцевого мезоциклу, проте динамічні 
характеристики, що визначають такий результат,  різні 
як для морфологічних показників, так і для біохіміч-
них, що пов'язано з різноманітністю структури трену-
вального процесу. Динаміка морфологічних показників, 
що фіксуються мезоцикловою частотою, достовірно 
пов'язана з середньомезоцикловим рівнем інтенсивнос-
ті біохімічних показників м'язового метаболізму і відо-
бражає зміни, що відбуваються в організмі спортсмена 
під впливом фізичних навантажень, і це, у свою чергу, 
дозволяє вносити необхідні корективи до тренувальної 
програми підготовки веслувальників.

Подальші дослідження планується провести в на-
прямках інших проблем, що стосуються питань плану-
вання та оптимізації тренувального процесу у  спортс-
менів різного кваліфікаційного рівня.
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Таблиця 3 
Взаємозв'язок змін морфологічних показників і рівня біохімічних показників у висококваліфікованих веслувальників 

в мезоциклах

Зміни морфологічних показників Рівень біохімічних показників
Рн Аа 17-КС ВКР

М'язова маса 0,753 - 0,551 - 0,424 - 0,374
Жирова маса - 0.723 0.139 - 0.248 0.138
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К вопросу построения  спортивной тренировки в течение года 
спортсменов, специализирующихся в бодибилдинге

Седляр Ю.В. 
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко

Аннотации:
Приведены обобщенные данные о под-
ходах к построению спортивной трени-
ровки в течение года. Представлена 
систематизация данных специальной 
научно-методической литературы по 
построению тренировочного процесса 
спортсменов в бодибилдинге. Обозна-
чены нерешенные вопросы построе-
ния тренировочного процесса высоко-
квалифицированных бодибилдеров 
в годичном макроцикле. Показаны 
методические приемы  построения 
учебно-тренировочного процесса спор-
тсменов. Подготовка спортсменов вы-
сококвалифицированных спортсменов 
характеризуется четко выраженной 
цикличностью.

Седляр Ю.В. До питання побудови  
спортивного тренування протягом 
року спортсменів, що спеціалізу-
ються у бодібілдингу. Наведено уза-
гальнені дані про підходи до побудови 
спортивного тренування протягом року. 
Представлено систематизацію даних 
спеціальної науково-методичної літе-
ратури з побудови тренувального про-
цесу спортсменів у бодібілдингу. По-
значено невирішені питання побудови 
тренувального процесу висококваліфі-
кованих бодібілдерів у річному макро-
циклі. Показано методичні прийоми  по-
будови учбово-тренувального процесу 
спортсменів. Підготовка спортсменів 
висококваліфікованих спортсменів ха-
рактеризується чітко вираженою ци-
клічністю.

Sedljar J.V. To the question of con-
struction  of sporting training dur-
ing year of sportsmen, specialized in 
bodуbuilding. Aggregate data are re-
sulted about going near the construction 
of the sporting training during a year. Sys-
tematization of information is presented 
the special to scientifically-methodical 
literatures on the construction of training 
process of sportsmen in bodybuilding. The 
open questions of construction of training 
process of highly skilled bodybuilders are 
marked in a circannual macrocycle. The 
methodical receptions of construction of 
training process of sportsmen are rotined. 
Preparation of sportsmen of highly skilled 
sportsmen is characterized the expressly 
expressed recurrence.

Ключевые слова:
бодибилдеры, тренировочный про-
цесс, годичный макроцикл.

бодібілдери, тренувальний процес, 
річний макроцикл.

bodybuilders, training process, annual 
macrocycle .

Введение.1

В современном спорте многих специалистов [3, 5] 
всегда в той или мере интересовала природа периодич-
ности изменения тренировочного процесса на протяже-
нии годичных циклов тренировки. Беспрерывно велся 
теоретический и экспериментальный поиск объектив-
ных закономерностей построения целостной теории 
периодизации спортивной тренировки [5]. 

Современная система годичной подготовки форми-
ровалась на протяжении многих десятилетий, начиная 
с 20-х годов ХХ века, и интенсивно совершенствуется 
в настоящее время на основе достижений науки и прак-
тики [5].

Теоретико-методологической основой построения 
годичной подготовки является так называемая теория 
периодизации, обобщенная в фундаментальных рабо-
тах  Л.П. Матвеева [3], развитая в работах ряда специа-
листов [2, 4, 5, 7]. 

Методические приемы построения спортивной тре-
нировки в течение года на протяжении многих лет за-
нимают одно из центральных мест в теории и методике 
спортивной тренировки [4, 5, 6, 7].

Независимо от вариантов построения тренировоч-
ного процесса в течение года (одноциклового, двух- 
или трехциклового, сдвоенного или строенного цикла 
и др.) в структуре макроцикла четко просматриваются 
относительно самостоятельные и в то же время тесно 
взаимосвязанные по характеру и преемственности за-
дач и содержания структурные элементы — перио-
ды, этапы, средние циклы (мезоциклы). Одни и те же 
элементы макроструктуры могут иметь различные 
преимущественные задачи, общую структуру и кон-
кретное содержание, обусловленные спецификой вида 
спорта, особенностями этапа многолетней подготовки, 
квалификацией и индивидуальными особенностями 
спортсменов, календарем соревнований и задачами, 
стоящими перед конкретным спортсменом в главных 
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соревнованиях макроцикла [5].
Развитие теории и практики спорта привело к появ-

лению значительного количества вариантов построения 
и планирования тренировочного процесса. При этом ве-
дущими направлениями в построении и планировании 
тренировки являются принципы традиционной перио-
дизации спортивной тренировки [3, 5].

Работа выполнена согласно плана научно-
исследовательской работы кафедры физического вос-
питания Глуховского национального педагогического 
университета им. А. Довженко.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – систематизация данных специ-

альной научно-методической литературы касающейся 
вопросов построения тренировочного процесса спор-
тсменов, специализирующихся в бодибилдинге. 

Задачи исследования:
По данным специальной научно-методической 1. 
литературы изучить  методические приемы  постро-
ения учебно-тренировочного процесса спортсменов, 
специализирующихся в бодибилдинге. 
На основе полученных данных определить 2. 
нерешенные вопросы, связанные с построением тре-
нировочного процесса бодибилдеров в годичном ма-
кроцикле.

Методы исследования: анализ и обобщение данных 
специальной научно-методической литературы и Ин-
тернет источников, педагогические наблюдения.

Результаты исследований.
По мнению ряда специалистов [2, 4, 6] оптимизация 

построения учебно-тренировочного процесса спор-
тсменов, специализирующихся в бодибилдинге связана 
с рациональным соотношением различных видов под-
готовки, сложной динамикой нагрузок, изменением со-
отношения работы различной направленности которые 
позволяют добиться высоких и стабильных результа-
тов.

Ю. Бомбела [1] рекомендует годичную подготовку 
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бодибилдеров разделить на два макроцикла, каждый из 
которых включает в себя шесть календарных месяцев. В 
каждом макроцикле автор выделяет три мезоцикла (по 
два месяца каждый): силовой, объемно-формирующий 
и соревновательный.

В.Н. Платонов, [5] отмечает, что в бодибилдинге 
характерен тот же подход к построению годичной под-
готовки, который на протяжении уже нескольких деся-
тилетий используется во многих олимпийских видах 
спорта.

При двухцикловом варианте в течение года плани-
руются два подготовительных (4—4,5 месяца) и два 
соревновательных (1,5—2 месяца) периода. При трех-
цикловом построении подготовки подготовительный 
период первого цикла продолжителен (4 месяца), а со-
ревновательный длится примерно 1 месяц; во втором 
цикле продолжительность периодов составляет соот-
ветственно 2,5 и 1,5 месяца; в третьем цикле продол-
жительность каждого из периодов составляет 1,5 меся-
ца. Как и при одноцикловом построении тренировки, в 
подготовительных периодах осуществляется наращива-
ние мышечной массы, а в соревновательных — работы 
над рельефом мышц.

В исследовании, проведенном В.В. Усыченко, [7, 8], 
построение годичного цикла подготовки спортсменов 
основывалось на общепринятой теории периодизации, 
которая предусматривает деление макроструктуры на 
подготовительный, соревновательный и переходный 
периоды.

Разработанный автором годичный цикл подготовки 
состоял из двух макроциклов. Отличительной особен-
ностью первого макроцикла продолжительностью 24 
недели являлось отсутствие в его структуре переходно-
го периода, что предполагало плавный переход сорев-
новательного периода первого макроцикла в подготови-
тельный период второго макроцикла. 

Основная цель подготовительного периода первого 
макроцикла, длящегося 15 недель, – наращивание объ-
емов мышц на основе использования базовых упраж-
нений, с большим отягощением, малым количеством 
повторений в каждом подходе. Такие упражнения, как 
правило,  выполняются в медленном темпе. 

Соревновательный период первого макроцикла, 
длительность которого составила 9 недель, предпола-
гал участие спортсменов в отборочных соревновани-

ях – Кубок Украины, а также в главных соревнованиях 
макроцикла – Чемпионате Европы. Соревновательный 
период заканчивался недельным восстановительным 
микроциклом.

Второй макроцикл, являясь относительно самостоя-
тельной структурной единицей, продолжительностью 
28 недель, по своим задачам и содержанию является 
органическим продолжением предыдущего макроцик-
ла (рис. 1). 

В то же время, учитывая то, что в конце данного 
макроцикла, автором планируются главные соревнова-
ния года, это определяет дальнейшую направленность 
отдельных структурных образований, а также особен-
ность построения подготовительного периода, длитель-
ность которого составила 15 недель.

И хотя общая структура второго макроцикла при-
емлема в целом для высококвалифицированных спор-
тсменов, специализирующихся в бодибилдинге, не-
посредственное содержание программ подготовки 
составлялось автором  индивидуально для каждого 
спортсмена, а именно: использование тех или иных 
средств и методов, их своевременная смена и чередо-
вание, количество повторений, эффективных методиче-
ских подходов и прочее.

Подготовка в данном периоде отличается большим 
суммарным объемом работы и высокой нагрузкой, при-
менением наиболее сильно воздействующих трениро-
вочных средств, эффективных методических приемов, 
повышающие эффективность упражнений в отношении 
прироста мышечной массы, использованием программ 
занятий с большими нагрузками.

Разработанный В.В. Усыченко [7] общеподготови-
тельный этап, состоящий из 5-ти недель носил базо-
вый характер, 2-х недельный втягивающий мезоцикл, 
включал в себя соответственно два 5-ти и один 4-х 
дневные  микроциклы: втягивающий, ударный, вос-
становительный. Следовавший за ним 3-х недельный 
базовый мезоцикл предполагал создание предпосылок 
для дальнейшей напряженной работы, связанной с не-
посредственной коррекцией телосложения высококва-
лифицированных спортсменов, специализирующихся в 
бодибилдинге. 

В структуре специально-подготовительного эта-
па, который характеризуется преимущественным ис-
пользованием узкоспециализированных упражнений 

Рис. 1. Схема второго макроцикла годичного цикла  подготовки спортсменов высокой квалификации, специали-
зирующихся в бодибилдинге:

А – общеподготовительный этап; Б – специально-подготовительный этап; ПГ – подготовительный период; С 
– соревновательный период; ПР – переходной период; - соревнования,  - главные соревнования года [7]
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и применением эффективных методических приемов, 
позволяющих устранить выявленные индивидуальные 
«недостатки» телосложения спортсменов, специали-
зирующихся в бодибилдинге, автором представлено 
два базовых мезоцикла. Каждый мезоцикл состоял из 
четырех недельных микроциклов6 первый базовый ме-
зоцикл (3 недели) включал в себя ударный, восстанови-
тельный, ударный и восстановительный микроциклы. 
Отличительной особенностью второго базового (3 не-
дели) мезоцикла специально-подготовительного этапа 
подготовительного периода второго макроцикла явля-
лось наличие последовательно трех ударных микроци-
клов и одного восстановительного.

По мере приближения к контрольно-
подготовительному мезоциклу соревновательного пе-
риода одной из ключевых задач, стоящих перед спор-
тсменом, являлось совершенствование способности к 
владению мышечными группами и отдельными мыш-
цами. Умелое представление сильных сторон своего те-
лосложения, что позволяет сглаживать отдельные недо-
статки, зачастую является решающим при достижении 
желаемого результата. 

Контрольно-подготовительный мезоцикл состоял из 
втягивающего, двух ударных и восстановительного не-
дельных микроциклов. 

В структуре заключительного соревновательного 
периода годичного цикла подготовки В.В. Усыченко, [7]  
представлены также предсоревновательный и соревно-
вательный мезоциклы.

Выводы. 
Расширение количества соревнований, в том числе 

и крупных международных, периодические изменения 
программ и правил соревнований в отдельных видах 
спорта, и многие другие причины оказывают суще-
ственное влияние на систему подготовки, в том числе 
и на ее периодизацию. Однако анализ многочисленных 

нововведений в сфере построения спортивной подготов-
ки в течение года свидетельствует лишь о том, что они 
ни в коей мере не противоречат основным положениям 
системы периодизации, а лишь дополняют и развивают 
ее отдельные части с учетом особенностей современ-
ного этапа развития спорта. Подготовка спортсменов 
высокого класса, специализирующихся в бодибилдинге 
характеризуется четко выраженной цикличностью. 

Накопленный теоретический и фактический мате-
риал требует дальнейшего развития. 

Перспективы последующих исследований связаны с 
научным обоснованием и построением тренировочного 
процесса высококвалифицированных спортсменов, спе-
циализирующихся в бодибилдинге, в соревновательном 
периоде годичного цикла.
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Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ 
пальцев рук человека (сообщение 1)

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 пальцев рук человека. 
Определены наиболее информатив-
ные дерматоглифические показатели 
пальцев рук. Показатели возможно 
использовать в качестве генетических 
маркеров при прогнозе спортивной 
одаренности. Сформированы рекомен-
дации по технологии дерматоглифиче-
ского анализа пальцев рук в спортивной 
генетике. Существуют определенные 
национальные и расовые отличия в 
фенотипической выраженности дерма-
тоглифических пальцевых узоров.

Сергиенко Л. П., Лишевская В. М. Ме-
тоди спортивної генетики: дерматогли-
фический аналіз пальців рук людини 
(повідомлення 1). Узагальнено дані про 
дерматогліфічний аналіз пальців рук лю-
дини. Визначені найбільш інформативні 
дерматогліфічні показники пальців рук. 
Показники можливо використати як гене-
тичні маркери при прогнозі спортивної об-
дарованості. Сформовано рекомендації з 
технології дерматогліфічного аналізу паль-
ців рук у спортивній генетиці. Існують певні 
національні і расові відмінності у феноти-
пічній виразності дерматогліфічних паль-
цевих візерунків.

Serhiyenko L.P., Lishevskaya V.M. 
Methods of Sports Genetics: dermato-
glyphic analysis of human fingerprints 
(information 1). The article provides data 
on the dermatoglyphic analysis of human 
fingerprints. The most informative der-
matoglyphic traits of fingerprints are de-
fined. They can be used as genetic mark-
ers to prognosticate sports endowments. 
The recommendations to use the technol-
ogy of dermatoglyphic analysis of human 
fingerprints in sports genetics are given. 
There are certain national and racial dif-
ferences in phenotypical expressed of 
dermatoglyphics of digit patterns.

Ключевые слова:
дерматоглифика, анализ, генетичес-
кий прогноз, генетические маркеры, 
пальцы рук.

дерматогліфіка, аналіз, генетичний про-
гноз, генетичні маркери, пальці рук.

dermatoglyphics, analysis, genetic 
prognosis, genetic markers, fingers.

Введение.
Диагностика индивидуального развития человека 

возможна при использовании генетических маркеров 
[7]. В спортивной генетике для прогноза особенностей 
развития морфологических признаков, двигательных 
способностей, физиологических и психологических 
особенностей людей (спортсменов) различного воз-
раста и пола наиболее часто используются следующие 
генетические маркеры: группы крови, дерматоглифика, 
особенности строения и цвет радужной оболочки гла-
за, некоторые морфологические признаки [14]. Наибо-
лее популярными в практике спорта является исполь-
зование дерматоглифических маркеров (особенностей 
строения папиллярных линий пальцев и ладоней рук) 
при прогнозе двигательной одаренности спортсменов 
скоростно-силовых видов спорта [1, 3], спортсменов-
игровиков [9, 19], пловцов [12], гребцов [13], стрелков 
[3, 16].

Дерматоглифика (греч. derma, dermat[os] – кожа, 
glypho – высекать, гравировать) – это наука, изучающая 
рисунки на коже у человека и высших приматов. Наи-
более характерные рисунки кожи человека находятся на 
подушечках пальцев, хотя можно найти рисунки кожи 
на всех фалангах пальцев, на ладонях и на ногах.

Как описывает Большая медицинская энциклопедия 
[17] впервые внимание на кожные узоры обратил Грио 
(N. Grew) в 1684 году. Первое подробное описание и 
классификацию кожных узоров на ладонях и пальцах рук 
была сделана Я. Пуркинье в 1823 году. Неизменяемость 
этих узоров в течение жизни индивида была научно до-
казана Френсисом Гальтоном (F. Galton) в 1892 году. Это 
послужило научной основой для использования дерма-
тоглифики в криминалистике и в исследованиях, посвя-
щенных изучению наследственности человека.

Однако в спортивной генетике пока не существует 
четкого представления о дерматоглифическом анализе 
пальцев и ладоней рук, стоп ног человека. Различные 
исследователи часто используют в своих работах не 

сопоставимые признаки или дерматоглифический ана-
лиз ограничивается узким кругом дерматоглифических 
признаков. Выше приведенное позволяет считать раз-
работку технологии дерматоглифического анализа ак-
туальной научной проблмой.

Работа выполнялась в соответствии со Сводным 
планом научно-исследовательской работы в сфере фи-
зической культуры и спорта на 2006–2010 годы Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
(тема 2.3.4. «Генетические проблемы спортивного от-
бора»).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Наиболее часто в научных исследованиях ссылаются 

на методику дерматоглифического анализа, предложен-
ную Т.Д. Гладковой [8]. Однако существует ряд работ 
[4, 8, 11, 18], которые существенно дополняют базовую 
методику. Поэтому в нашем системном исследовании 
были поставлены следующие задачи:

Обобщить данные о дерматоглифическом анализе 1. 
пальцев рук человека.
Сформировать рекомендации по технологии дермато-2. 
глифического анализа пальцев рук человека в спор-
тивной генетике.

Методология теоретического исследования. В рабо-
те использована общенаучная методология системного 
анализа. Сущность ее в том, что в научно-теоретическом 
исследовании относительно самостоятельные компо-
ненты рассматриваются не изолированно, а во взаимос-
вязи, в системе с другими. Системный подход позволил 
определить интегративные, системные признаки и ка-
чественные характеристики, которые отсутствовали в 
отдельных элементах, которые формируют систему.

Результаты исследования
Анализ типов дерматоглифических пальцевых узо-

ров. В основном в спортивной генетике определяют три 
типа папиллярных узоров пальцев (рис. 1): дуги (А – 
англ. arch), петли (L – англ. loop) и завитки (W– англ. 
whorl). Однако данные узоры имеют ряд вариаций.
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             а                              б                                 в

Рис. 1. Основные типы папиллярных узоров пальцев:

а – дуга, количество дельт равно 0, числовой показа-
тель гребешков равен 0; б – петля, количество дельт 

– 1, числовой показатель – 13; в – завиток, количество 
дельт – 2, числовой показатель – 17 (по большему 

левому просчету)

Дуга (А) – система поперечных, преимущественно 
дистально выгнутых гребешковых линий узора, по фор-
ме может быть (рис. 2):

простая•  (параллельная) не имеет трирадиуса (дель-
ты), гребешковые линии располагаются параллель-
ными рядами (рис. 2а). Условно можно обозначить 
– Апр;
спиральная•  (вихревая) – в центральной части узора 
отдельные линии формируют небольшую спираль, 
гребневой счет всегда меньше 2 (рис. 2б). Условно 
можно обозначить Асп;
Т-образная (высокая) – имеет трирадиус, вокруг дис-• 
тального радианта дельты некоторые гребешковые 
линии обрываясь с обеих сторон, накладываются 
друг на друга (рис. 2в). На данном рисунке показана 
дуга, высота которой больше ширины – ее еще назы-
вают высокой. В условном обозначении данного дер-
матоглифического признака можно отметить два эти 
признака – Атв;

г                               д

Рис.2. Варианты дерматоглифической пальцевой дуги

средняя•  – высота такой дуги примерно равнозначна 
ширине и имеет центральный треугольник (рис. 2г). 
Условно его можно обозначить – Аср;
низкая • – дерматоглифическая ширина больше высоты 
(рис. 2д). Условно можно обозначить – Анз.

При дерматоглифическом анализе пальцев рук у ис-
следуемого можно не только определить абсолютное 

количество дуг, но и дать информацию о вариантах 
встречаемости данного признака.

Петля (L) – узор в виде дистально выгнутых гре-
бешковых линий, начала и концы которых расположены 
у одного и того же края подушечки. Петля имеет одну 
дельту (место, где сходятся линии рисунка пальца, об-
разую при встрече Y – образную фигуру). Если дельта 
располагается с ульнарной (фибулярной) стороны, то 
петля открыта в радиальную (тибпальную) сторону и 
называется радиальной – R (рис. 3). Если дельта распо-
лагается с радиальной (тибпальной) стороны, то петля 
открыта в противоположную ей, ульнарную (фибуляр-
ную), сторону – это ульнарная – U петля (см. рис. 3).

R                                                   U

Рис. 3. Радиальная (R) и ульнарная (U) дерматоглифи-
ческая петля

По форме направленности папилярных линий пет-
левые узоры могут быть (рис. 4):

параллельными (простыми)•  – это открытый 
(полузамкнутый) узор, большинство гребешковых 
линий в котором располагаются параллельными ряда-
ми (рис. 4а). Условно можно обозначить как Lпр (или 
Rпр, Uпр).

            а                              б                                 в

Рис. 4. Различные по форме направленности папиляр-
ных линий петлевые узоры пальцев рук

спиральными (вихревыми)•  – состоят из двух 
самостоятельных потоков параллельных папиллярных 
линий. Внешний не закончен, не имеет своей дельты 
и гребневого счета, как при наличии дельты, гребне-
вой счет меньше 2 (рис. 4б). Такую форму называют 
еще двухпетлевой. Условно можно обозначить Lсп 
(или Rсп, Uсп);
закрытый (Т-образный) • – в центральной части узо-
ра большинство параллельных папиллярных линий 
устремляются навстречу друг другу, с разных сторон 
«черепично» накладываясь на один, более или ме-
нее выраженный, дистально направленный гребень 
(рис. 4в). Условно можно обозначить – Lт (или Rт, Uт).

По соотношению высоты и ширины папиллярного 
петлевого узора можно выделить петли (рис. 5):

высокие • (Lв – Rв, Uв) – высота петли больше ее шири-
ны (рис. 5а);
средние•  (Lср – Rср, Uср) – высота петли равна ее шири-
не (рис. 5б);
низкие • (Lнз – Rнз, Uнз) – ширина петли больше ее вы-
соты (рис. 5в).

            а                              б                                 в
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Рис. 5. Различные по соотношению высоты и ширины 
петлевые узоры пальцев рук

Завиток (W) – закрытый, замкнутый узор, в кото-
ром гребешковые линии расположены концентрически-
ми кругами. Завиток имеет две дельты.

По форме направленности капиллярных линий за-
витковые узоры могут быть (рис. 6):

простыми•  (кольцевыми) – папиллярные линии, в 
большинстве своем не образуют обрывов и наслое-
ний и располагаются «параллельными» кольцами 
или спиралью (рис. 6а). Условно можно обозначить 
– Wпр;

           а                              б                                 в

Рис. 6. Различные по форме направленности папилляр-
ных линий завитковые узоры пальцев рук

спиральными (вихревыми)•  – имеют два самостоятель-
ных петлевых потока папиллярных линий, завитых 
один в другой. Такой узор имеет два центра. Его еще 
называют двухпетлевой (рис. 6б). Условно обозначить 
его можно как Wсп;
Т-образными•  – в центральной части узора большин-
ство папиллярных линий устремляются друг к другу 
с различных сторон накладываясь на один более или 
менее выраженный дистально направленный гребень 
(рис. 6в). Условно его можно обозначить Wт.

По соотношению высоты и ширины папиллярного 
завиткового узора можно выделить завитки (рис. 7):

высокие•  (Wв) – высота завитка больше его ширины 
(рис. 7а);
средние•  (Wср) –  высота завитка равна его ширине 
(рис. 7б);
низкие•  (Wнз) – ширина завитка больше его высоты 
(рис. 7в).

           а                              б                                 в

Рис. 7. Различные по соотношению высоты и ширины 
завитковые узоры пальцев рук

Н.Н. Богданов [6] считает, что информативным в ге-
нетическом прогнозе особенностей развития человека 
может быть определение направленности завитковых 

узоров (рис. 8). Она может быть по часовой стрелке 
(рис. 8а; ульнарная направленность) и против нее (рис. 
8б; радиальная направленность). Считается, что в от-
печатках левой руки спирали закручиваются по часовой 
стрелке, а правой – против нее (так называемое правило 
Освальдо Миранда Пинта).

а                                                   б

Рис. 8. Завитковые дерматоглифические узоры паль-
цев рук, закрученные по часовой стрелке (а) и против 

нее (б)

Сложный (составной) узор (LW) – чаще всего со-
стоит из двух и более простых узоров и, как правило, 
имеет два и более трирадиуса (рис. 9). Различают:

двойную петлю•  (рис 9а – условно TL);
латеральную карманную петлю•  (рис. 9б – условно 
LPL);
трехдельтовые узоры•  (рис. 9в – условно АСС).

Рис. 9. Различные типы сложных (составных) дерма-
тоглифических узоров пальцев рук

Сложные узоры (типа LW) встречаются очень редко. 
Иногда их относят к завитковым узорам.

Предложено несколько вариантов записи пальцевых 
узоров. Так, Уайлдер рекомендовал записывать пальце-

TWINNER LOOP
а

LATERAL POCKET
б

ACCIDENTAL
в



проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2010

151

вые узоры в виде дроби
I,II,III,IV,V
--------------
I,II,III,IV,V

Причем, в числитель – пальцы правой руки, в знаме-
натель – левой. Например, на правой руке дуга отмечена 
на II пальце, радиальная петля – на III, ульнарная петля 
– на V и завитки – на  I и IV; на левой руке ульнарная 
петля – на II, III и V пальцах, а завитки – на I и IV. Тогда 
формула будет иметь вид:

WARWU
--------------
WUUWU

Анализ дельтового индекса. Каждый тип рисунка 
имеет характерную центральную область (центр), а 
также дельту (трирадиус), т.е. точку, в которой линии 
расходятся по трем направлениям (рис. 10). Арочный 
тип дерматоглифического рисунка не имеет дельты, 
петлевой – имеет одну дельту, завитковый – две дельты, 
композиционный рисунок имеет не менее двух дельт. В 
спортивной генетике, как правило, подсчитывают об-
щее количество дельт отдельно на правой и левой руке, 
а также суммарно на двух руках – F–tr).

             а                              б                                 в

Рис. 10. Изображение центров и дельт на основных 
дерматоглифических типах пальцев рук человека

Анализ гребешковых линий рисунка пальцев. Одной 
из наиболее информативных характеристик папилляр-
ного рельефа является плотность распределения папил-
лярных линий или, так называемый, гребневой счет. В 
спортивной генетике под гребневым счетом, как прави-
ло, понимают число линий между центром и дельтой. 
Эта локальная характеристика легко считается вруч-
ную, но в программных расчетах правильнее исполь-
зовать именно плотность папиллярных линий, которая 
более информативно отражает дерматоглифические па-
раметры рисунка пальца.

Подсчет гребешков вручную происходит следующим 
образом (рис. 11). От дельты до центра узора проводят 
карандашом прямую линию и подсчитывают количе-
ство гребешков, отрезков гребешков и точек, которые 
касаются этой линии. В подсчет не входят ни триради-
ус, ни конечный гребень, образующий центр узора. В 
связи с тем, что дуги не имеют дельт, при подсчете ко-
личество гребешков обозначается знаком О. В завитке 
при смещенном центре гребешки подсчитываются с той 
стороны, где их больше, либо в двойных петлях – с двух 
сторон (рис. 12).

Рис. 11. Схема подсчета гребешков от дельты до 
центра узора

Рис. 12. Гребневой счет между дельтами и центрами 
узора двойной петли

В спортивной генетике может определяться локаль-
ное значение гребневого счета (счет на отдельных паль-
цах рук, обозначается RC–I, RC–II и т.д.), суммарно на 
правой и левой (RC–правая, RC–левая) и на двух руках 
(TRC – тотальный гребневой счет).

Среднее расстояние между папиллярными линиями 
практически не изменяется от размеров тела взрослого 
человека (длины и массы тела) и определяется генети-
ческими особенностями. Гребневой счет – стабильная 
не изменяющаяся также с возрастом особенность паль-
цевой дерматоглифики.

Измерение гребневой ширины. В медико-
генетических исследованиях  в дерматоглифическом 
анализе пальцев рук рекомендуется измерение гребеш-
ковой ширины [10]. Гребневая ширина – это ширина 
гребня и борозды (рис. 13). Измеряется в миллиметрах. 
Например, по данным И.С. Гусевой [11] в выборке бе-
лорусов в возрасте 18–22 лет она составила 0,46 ± 0,003 
мм у женщин и 0,53 ± 0,007 мм у мужчин. Принципи-
ально важно указывать на каких типах рисунков пальцев 
измерялась дерматоглифическая ширина. Установлены 
достоверные различия между выборками с различными 
видами дерматоглифического узора как у мужчин, так и 
у женщин. Например, гребневая ширина у мужчин пет-
левых узоров была достоверно ниже ширины дуговых 
и завитковых узоров. Последние между собой не раз-
личались.

Анализ пальцевых дерматоглифических фенотипов. 
Как полагает Т.Ф. Абрамова [4] в спортивной генетике 
возможен дифференциальный анализ энергетических 
возможностей (очевидно и двигательных способностей) 
у людей различного дерматоглифического фенотипа. К 
отличающимся фенотипам по энергетике мышечной 
деятельности она относит людей (спортсменов) с нали-
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чием сочетания такой пальцевой дерматоглифики: AL, 
ALW, IOL, LW, WL. В отношении особенностей у лю-
дей данных фенотипов они такие.

Рис. 13. Измерение гребневой ширины:

а – расстояние между средними точками отверстий 
протоков потовых желез двух соседних гребней, б – 

общая ширина гребня и борозд

Фенотип AL. Мужчины с фенотипом AL отличаются 
низким уровнем энергопродуктивности и низким уров-
нем мощности работы с приоритетом развития креа-
типфосфатных механизмов энергообеспечения. Жен-
щины с фенотипом AL отличаются от мужчин высоким 
уровнем мощности работы и адекватной регуляцией 
креатипфосфатных и аэробных механизмов энергообе-
спечения.

Фенотип ALW. Представители фенотипа ALW (как 
мужчины, так и женщины) отличаются низкими энер-
гетическими возможностями, но высокой мощностью 
работы в условиях аэробного и анаэробного энергоо-
беспечения. Регуляция энергообеспечения у мужчин 
ограничена в условиях аэробной и анаэробной работы, 
а женщин – только при анаэробной работе.

Фенотип IOL. Люди фенотипа IOL имеют высо-
кий уровень развития креатипфосфатных механизмов 
энергообеспечения при резком ограничении мощности 
работы и регуляторных возможностях биоэнергетики в 
условиях аэробного и анаэробного механизмов.

Фенотип LW (преимущественно наличие папилляр-
ного типа пальцев L). Для представителей фенотипа LW 
характерными являются высокие (мужчины) и средние 
(женщины) энергетические возможности при средней 
мощности работы во всех зонах энергообеспечения.

Фенотип WL (преимущественно наличие папилляр-
ного типа пальцев W). При наличии фенотипа WL муж-
чинам свойственны высокий уровень энергопродукции 
и средний – мощности работы, а женщинам – средний 
уровень производства энергии при низкой мощности 
работы. Оптимальная реализация двигательного по-
тенциала у мужчин и женщин совершается в условиях 
функционирования креатипфосфатных механизмов.

Анализ асимметрии основных показателей пальце-
вой дерматоглифики. Исследование Т.Ф. Абрамовой 
с соавт. [2] показали, что дерматоглифическая асим-
метрия (по общему количеству дельт и тотальному 
гребневому счету) наблюдается у тех людей, которые 
имеют генетическую предрасположенность к ограни-

чению фенотипического проявления двигательных воз-
можностей. Изменение бименуального распределения 
дерматоглифических узоров с повышенным уровнем 
двигательных способностей проявляется достоверным 
усилением симметрии при снижении правосторонней 
асимметрии.

Анализ пальцевой дерматоглифики по показателям 
индексов. При обработке материалов по пальцевым от-
печаткам кроме подсчета процента встречаемости узо-
ра определяют индексы Фуругаты (IF), Денкмейера (ID), 
Полля (IP), Гейпеля (IG) и индекс интенсивности (или 
дельтовый – DLIO) по следующим формулам:

индекс Фуругаты

If = (W/L)⋅100,

где W – тотальное количество завитков; L – суммарное 
количество ульнарных и радиальных петель;

индекс Денкмейера
 

ID = (A/W)⋅100, 

где А – тотальное количество дуг;
индекс Полля

IP = (A/L)⋅100.

Индекс Гейпеля, который называют еще радиально-
ульнарным завитковым, определяется по формуле
                Количество завитков на I-III пальцах  
IG=------------------------------------------------------------⋅100.
       Половина количества завитков на IV-V пальцах

Величина данного индекса не зависит от общей ча-
стоты завитков, а указывает на распределение их по 
пальцам.

Индекс интенсивности
        L + 2W

DLIO = ----------------⋅10.
        F + L + W

Популяционное распределение дерматоглифических 
пальцевых узоров. Генетическими маркерами можно 
считать только те дерматоглифические признаки, кото-
рые существенно отличаются от популяционных дан-
ных. Поэтому исследователь дерматоглифики человека 
должен всегда иметь общие (табл. 1) и региональные 
(табл. 2) дерматоглифические показатели.

Как видим, существуют определенные нацио-
нальные и расовые отличия в фенотипической выражен-
ности дерматоглифических пальцевых узоров. Однако 
общая тенденция незначительной встречаемости дуг и 
наибольшая встречаемость петлевых узоров характерна 
для всех сравниваемых случаев.

В среднем количество гребешков на одном пальце 
человека европейской популяции колеблется в пределах 
15–20. Средний гребневой счет для женщин несколько 
меньший – 120–130, чем для мужчин – 140–160. Лока-
лизация гребневого счета на пальцах правой и левой 
руки у мужчин и женщин приведена в табл. 3.

Показатели дерматоглифических индексов для по-
пуляции Украины приведены в табл. 4.

а

б
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Выводы.
Обобщены данные о дерматоглифическом анализе 1. 
пальцев рук человека.
Определены наиболее информативные дерматогли-2. 
фические показатели пальцев рук, которые возможно 
использовать в качестве генетических маркеров при 
прогнозе спортивной одаренности.

Сформированы рекомендации по технологии дерма-3. 
тоглифического анализа пальцев рук человека в спор-
тивной генетике.

Перспективой дальнейших теоретических исследо-
ваний является определение наиболее информативных 
дерматоглифических показателей ладоней рук и стоп 
человека, которые возможно будет использовать в каче-

Таблица 1
Частота встречаемости пальцевых узоров у людей различных рас, % [20]

Расовые группы Дерматоглифические пальцевые узоры
A L W

Европеоиды Европы и Африки 4 – 7 61 – 70 21 – 40
Ближнего Востока и Азии 0 – 3 51 – 60 31 – 40

Монголоиды Азии и Америки 0 – 3 41 – 50 41 – 50
Океании 0 – 3 51 – 60 41 – 50

Негроиды Океании 0 – 3 31 – 40 51 – 60
Африки 4 – 7 61 – 70 21 – 30

Таблица 2
Частота встречаемости пальцевых узоров у подростков обоего пола в популяции г. Харькова, % [5]

Рука Наци ональность Пол Дерматоглифические пальцевые узоры
A U R W LW

Левая
Украинцы М 5,6 60,8 3,5 28,5 1,6

Ж 4,7 62,0 2,2 29,3 2,0

Русские М 3,6 66,7 5,1 20,0 4,6
Ж 6,4 63,2 4,6 23,5 2,0

Правая
Украинцы М 3,2 54,9 4,0 37,1 0,8

Ж 4,9 62,4 4,0 26,5 2,2

Русские М 3,6 56,9 6,2 31,3 2,0
Ж 5,2 66,7 4,2 23,2 1,2

Таблица 3
Количественные дерматоглифические показатели пальцев рук у мужчин и женщин популяции г. Харькова, 

X +m [15]

Гребневой счет на 
пальцах

Мужчины Женщины
Левая рука Правая рука Левая рука Правая рука

RC–I 20,3 ± 1,9 24,5 ± 1,6 17,3 ± 1,6 19,6 ± 1,6
RC–II 16,0 ± 1,9 16,0 ± 1,9 14,2 ± 1,8 16,5 ± 1,7
RC–III 16,4 ± 1,6 14,2 ± 1,7 13,2 ± 1,6 12,1 ± 1,4
RC–IV 21,1 ± 1,8 20,1 ± 1,8 15,9 ± 1,4 15,8 ± 1,5
RC–V 14,0 ± 1,21 12,9 ± 1,3 11,4 ± 0,9 11,6± 0,8
TRC 83,8 ± 5,5 82,9 ± 5,4 62,8 ± 0,9 68,2 ± 0,8

∑TRC 164,9 ± 6,0 128,9 ± 1,7

Таблица 4
Частота узорных индексов у юношей и девушек украинской и русской национальности в популяции г. Харькова, 

усл. ед. [5]

Рука Националь-
ность Пол Индекс Фу-

ругаты
Индекс Денк-

мейера
Индекс 
Полля

Дельтовый 
индекс

Левая
Украинцы М 44,4 19,6 8,7 12,3

Ж 38,8 18,3 7,3 12,2

Русские М 27,9 17,9 5,0 11,7
Ж 34,6 27,1 9,4 11,8

Правая
Украинцы М 62,9 8,6 5,4 13,4

Ж 45,6 15,9 7,2 12,5

Русские М 49,6 11,5 5,7 12,8
Ж 32,8 22,5 7,4 11,8
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стве генетических маркеров в индивидуальном прогно-
зе спортивной одаренности.
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Вимоги до статей. 
Журнал 

Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту

СТАТТІ РЕЦЕНЗУЮТЬСЯ
Текст обсягом 8 і більше  сторінок формату А4  українською (або російською, англійською) мовою надсилати 

електронною поштою в редакторі WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, 
інтервал 1,5. До статті можна додавати графічні матеріали (окрім фото) - рисунки , таблиці, формули та ін. (шрифт 
10). Уникати суцільного заливання фону у зображеннях. 

Стаття має такі розділи:
Анотації (трьома мовами - укр., рос., англ.). Обсяг кожної 500-600 знаків. Додати переклад прізвища та ініціалів 

автора(ів) і назви статті на двох інших мовах. Структура анотації: мета, матеріал, результат.
Ключові слова: (≈ 5-6 слів). 

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які  спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної   проблеми, 
котрим присвячується означена  стаття).

Зв’язок роботи із важливими науковими програмами або практичними завданнями.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.  (формулювання цілей статті або постановка завдання. Стисло на-

вести - матеріал і методи дослідження, організація дослідження, об’єкт і предмет дослідження). 
Результати дослідження  (виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих нау-

кових результатів).
Висновки. 
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Література (5 і більше) у відповідності до Постанови ВАК України та нового Держстандарту.
Навести: повністю прізвище, ім'я, по-батькові автора (ів); контактний e-mail; телефон; поштову адресу.

Редакція надішле за вказаною Вами адресою 1 прим. збірника. 
Тел. (057) 755-73-58; факс: 706-15-60;  61068, м.Харків-68, а/с 11135, Єрмаков  Сергій Сидорович. 
Термінова довідка: моб. тел. 097-910-81-12 (також SMS).
Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до 

друку надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.
Електронна пошта: sportart@gmail.com
Web-сторінки: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/search.html- архів статей з 1996р.; 
http://www.sportsscience.org - головна сторінка журналу.
http://elibrary.ru - повнотекстові статті, пошук за ПІБ автора і ключовими словами.
www.pedagogy.narod.ru   - загальна інформація; 

Zasady redagowania materiałów:
- tytuł pracy (dużymi literami), - imię i nazwisko autora (autorów); nazwę instytucji;
- tekst „summary” w językach (ang., ukr., rus) nie mniej 1 strona, powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora (au-

torów), krótką treść artykułu, słowa kluczowe;
- struktura artykułu powinna zawierać następujące części: wstęp, analiza ostatnich badań i publikacji, cel pracy, zadania lub 

pytania badawcze, metody badań, omówienie wyników, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo;
- >8 stron tekstu formaty A4 (język - ukraiński, rosyjski, angielski), łącznie z piśmiennictwem (>5),  

tabele albo ryciny;
- format WINDOWS/WORD; Times New Roman, 14 pt, odstępy między wierszami 1,5; margines 2.

Materiały, niespełniające wymagań, nie będą drukowane.
tel.: (057) 755-73-58; 706-21-03;  70-72-289; fax: 706-15-60. mob.: 097-910-81-12. 
e-mail: sportart@gmail.com
web.: 
http://www.sportsscience.org
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/search.html
www.pedagogy.narod.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. 

VІ международная научная конференция 
(20 апреля 2009 года, г.Белгород, БГТУ им.В.Г.Шухова, статьи и тезисы - до 02.04.10)

Материалы направлять по e-mail: konf09@bk.ru с пометкой «на конференцию» и указать дату конференции.
Начало работы конференции в 14:00. По итогам каждой конференции планируется издать два номера журнала «Физиче-
ское воспитание студентов» и один сборник тезисов.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ. Журнал «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
(предыдущее название: «Физическое воспитание творческих специальностей»)

Журнал утвержден ВАК Украины: (физическое воспитание и спорт). Журнал также включен в список изданий Министерства 
науки и высшей школы Польши. (http://www.nauka.gov.pl ). 
Журнал размещен в электронных базах данных:

Портал научной периодики Украины. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PhVSTS/index.html  (представлено около • 
1000 научных изданий).
База журналов Index Copernicus. http://journals.indexcopernicus.com/search_journal.php (представлено несколько тысяч • 
научных журналов).
База журналов российской электронной библиотеки. http://elibrary.ru (представлено более 25 тысяч научных журналов в • 
т.ч. 24 - по физическому воспитанию и спорту).
Центральная библиотека по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru/books/xxpi • 

Текст объемом 8 и более страниц формата А4 на русском или  английском языке переслать по электронной почте 
в редакторе WORD. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. В статью 
можно включать графические материалы (кроме фото): - рисунки, таблицы, диаграммы, формулы, схемы  и др. (шрифт 10). 
Избегать сплошного заливания фона в изображениях. 

Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
ФИО автора (ов). Не более 3-х.
Полное название организации.
Аннотации на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации - 500-600 знаков. Привести перевод ФИО автора(ов) 

и названия статьи на украинском и английском языке. Структура аннотации: цель, материал, результат. Для авторов из Рос-
сии перевод на укр. яз. выполняет редакция.

Ключевые слова на 3-х языках: (≈ 1-2 строки слов. Не употреблять словосочетания). 
Введение (постановка проблемы; анализ последних исследований и публикаций по теме исследования; выделение не-

решенных прежде частей проблемы, которым посвящается данная статья).
Связь работы с важными научными программами или практическими задачами.
Цель, задача работы, материал и методы.  
Результаты исследования  (изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных на-

учных результатов).
Выводы. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Литература (5 и более) по Госстандарту и требованиям ВАК.
В конце статьи привести: полностью фамилия, имя, отчество автора (ов); контактный e-mail; телефон; почтовый адрес. 

Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии (или отклонение) статьи в печать при-
сылается автору по электронной почте после рецензирования ее членами редколлегии. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ в сборник тезисов конференции: текст (на одном из языков – укр., рус., англ., пол.) объ-
емом 4 и более страниц формата А4 присылать по электронной почте в редакторе WORD. Шрифт - Times New Roman 14, 
поля 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 1,5. СТРУКТУРА СТАТЬИ: название статьи, полные ФИО автора (ов), 
звания, полное название вуза, текст.

В случае положительного решения о принятии статьи (тезисов) автору высылаются реквизиты на оплату. 
Уточнения, запись на выступления с докладом за неделю до начала работы конференции, тел. (057) 755-73-58 или 

konf09@bk.ru. На конференцию в г.Белгород будет организован выезд из Харькова в день начала работы конференции 
в 7:00 с ж.д.вокзала. Стоимость проезда электричкой 5грн. При себе иметь украинский паспорт. Подробнее по тел. (057) 
336-89-60 – Зайцев Вячеслав Петрович. 

Редакция пришлет на указанный Вами адрес 1 экз. издания. http://www.sportsscience.org 
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