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Аналіз стану захворюваності та поширеності хвороб кістково-
м'язової системи в Україні та Волинській області

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

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Анотації:
Розглянуто динаміку захворю-
ваності та поширеності хвороб 
кістково-м'язової системи, сучасні 
проблеми діагностики, лікування 
і реабілітації хворих на артроз. 
Проаналізовано рівень захворю-
ваності, поширеності та первинно-
го виходу на інвалідність, спричи-
нену хворобами кістково-м'язової 
системи в Україні та Волинській 
області. Розглянуто останні дослі-
дження сучасних проблем медич-
ної реабілітації із застосуванням 
фізіотерапевтичних процедур, об-
ґрунтування принципів етапного 
відновлювального лікування хво-
рих на артроз.  

Андрийчук О.Я., Григус И.М. Анализ состо-
яния заболеваемости и распространенно-
сти болезней костно-мышечной системы 
в Украине и Волынской области. Рассмо-
трена динамика заболеваемости и распро-
страненности болезней костно-мышечной 
системы, современные проблемы диагно-
стики, лечения и реабилитации больных ар-
трозом. Проанализирован уровень заболе-
ваемости, распространенности и первичного 
выхода на инвалидность, вызванную болез-
нями костно-мышечной системы в Украине 
и Волынской области. Рассмотрены послед-
ние исследования современных проблем 
медицинской реабилитации с применением 
физиотерапевтических процедур, обоснова-
ния принципов этапного восстановительного 
лечения больных артрозом.  

Andriychuk O.Y., Grygus I.M. Analysis 
of the state of morbidity and preva-
lence of illnesses of the skeletal-mus-
cular system in Ukraine and Volhynia 
area. The dynamics of morbidity and 
prevalence of illnesses of the skeletal-
muscular system, modern problems of di-
agnostics, treatment and rehabilitation of 
patients with arthrosis, is considered. The 
level of morbidity is analysed, prevalence 
and primary output on disability, caused 
by illnesses of the skeletal-muscular sys-
tem in Ukraine and Volhynia area. The 
last researches of modern problems of 
medical rehabilitation are considered with 
the use of physical therapy procedures, 
ground of principles of a stage restoration 
treatment of patients with arthrosis.  

Ключові слова:
хвороби кістково-м'язової сис-
теми, захворюваність, пошире-
ність, інвалідність, реабілітація.

болезни костно-мышечной системы, забо-
леваемость, распространенность, инва-
лидность, реабилитация. 

illnesses of the skeletal-muscular 
system, morbidity, prevalence, disability, 
rehabilitation.

Вступ. 1

За період з 1990 року по 2008 рік в Україні збіль-
шується кількість уперше зареєстрованих захворю-
вань, у тому числі хвороб кістково-м’язової  системи. 
Майже 90 % осіб, яких визнано інвалідами, – це осо-
би працездатного віку [7,8]. Причинами цього можна 
назвати невчасне діагностування, лікування та не-
ефективну реабілітацію. Разом з тим, є наукові напра-
цювання, які доводять ефективність окремих методів 
діагностики, лікування та реабілітації хворих на ар-
троз [1-6].

Робота виконана за планом НДР Волинського на-
ціонального університету імені Лесі Українки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Вивчення динаміки захворю-

ваності та поширеності хвороб кістково-м’язової сис-
теми, первинний вихід на інвалідність, розподіл ін-
валідів по групах і за віком; аналіз сучасних проблем 
дослідження артрозу.

Завдання дослідження:
Порівняти динаміку уперше зареєстрованих ви-1. 
падків захворювань в Україні, у тому числі хвороб 
кістково-м’язової системи.
Проаналізувати динаміку поширеності хвороб 2. 
кістково-м’язової системи в областях України.
 Вивчити первинний вихід на інвалідність за осно-3. 
вними формами захворювань у Волинській області.
Дослідити розподіл первинно визнаних інвалідів, 4. 
інвалідність яких спричинена хворобами кістково-
м’язової системи, по групах та за віком.
Опрацювати останні наукові доробки щодо проблем 5. 
артрозу.

Результати дослідження.
Ми вивчали статистичні бази даних Державного 

комітету статистики України, Центру медичної статис-
тики, бази даних «Здоров’я для всіх» щодо показників 
© Андрійчук о.Я., Григус І.М., 2010

здоров’я населення, використання ресурсів охорони 
здоров’я та діяльності лікувально-профілактичних за-
кладів Волинської області. 

Згідно з даними Держкомстату України [8] рівень 
захворюваності населення в Україні за період з 1990 
по 2008 рік зростає, в тому числі хвороби кістково-
м’язової системи. Так, якщо за 18 років рівень загаль-
ної захворюваності зріс на 0,9 % з 32188 до 32467, то 
рівень хвороб кістково-м’язової системи зріс аж на 14 
% – з 1374 до 1567. В таблиці 1 подано динаміку за-
хворюваності населення України.      

Досліджуючи дані Центру медичної статистики [8] 
щодо динаміки поширеності захворювань кістково-
м'язової системи в Україні, випливає невтішна тенден-
ція до зростання. Динаміку поширеності захворювань 
кістково-м'язової системи подано на рис. 1.  

З детального дослідження поширеності захворю-
вань кістково-м'язової системи в областях України 
випливає, що в 1999 році на І місці за поширеністю 
займала Волинська область.

У 2008 році Волинська область перемістилась на 5 
місце, після Черкаської, Вінницької, Дніпропетровської 
областей та міста Києва, але така ротація викликана, на 
жаль, не зменшенням поширеності захворювання у Во-
линській області, а підвищенням у інших регіонах. 

Невчасне, неефективне лікування та реабілітація 
призводить до тимчасової втрати працездатності та 
інвалідності. Нас зацікавило питання про первинний 
вихід на інвалідність за п’ятьма основними формами 
захворювання у Волинській області та Україні. Згід-
но з даними Волинського обласного центру медич-
ної статистики у 2006 році хвороби кістково-м'язової 
системи займали четверте місце після хвороб систем 
кровообігу, новоутворень, травм та отруєнь. Деталь-
на характеристика первинного виходу на інвалідність 
подана в табл. 2. 



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

4

Аналізуючи розподіл первинно визнаних інвалідів 
по групах, інвалідність яких спричинена хворобами 
кістково-м'язової системи, виявилося, що у Волин-
ській області першу групу інвалідності отримало 1,6 
% хворих, другу – 12,8 %, третю – 85,6 %. В Україні 
розподіл первинно визнаних інвалідів внаслідок хво-
роб кістково-м'язової системи становить: перша група 
– 4,2 %, друга група – 21,4 %, третя – 74,4 %.  Дані 
розподілу подано на рис. 2.

Досліджуючи інвалідність, спричинену хворобами 
кістково-м'язової системи, ми проаналізували вік пер-
винно визнаних інвалідів. Так, чверть інвалідів – це 
особи  у віці до 39 років включно. 67,8 % – жінки у 
віці від 40 до 55 років, чоловіки від 40 до 60 років, 
7,2 % інвалідів – жінки у віці 55 років і старші і чо-
ловіки 60 років і старші. В Україні 22,4 % інвалідів із 
захворюваннями кістково-м'язової системи – це особи 
до 39 років включно, 61,9 % інвалідів – жінки у віці 

Таблиця 1
Захворюваність населення України

Рік
Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань, тис.

всього у тому числі, хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини
1990 32188 1374
1991 … …
1992 33214 1529
1993 33833 1543
1994 31455 1439
1995 32547 1416
1996 30169 1431
1997 31158 1476
1998 31974 1600
1999 32959 1548
2000 33471 1571
2001 33192 1593
2002 32233 1598
2003 32585 1572
2004 32573 1609
2005 32912 1600
2006 32240 1597
2007 32807 1569
2008 32467 1567

Таблиця 2
Первинний вихід на інвалідність по основних формах захворювань (на 10 тис. відповідного населення)

№
з/п Захворювання

Число первинно визнаних 
інвалідів на 10 тис. населення

Структура первинно визнаних 
інвалідів (у %)

дорослого працездатного дорослого працездатного
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1. Хвороби системи кровообігу 11,71 13,5 11,55 12,2 23,0 26,5 18,82 21,3
2. Новоутворення 7,72 8,8 9,21 9,2 15,17 17,2 15,01 16,1
3. Травми, отруєння 7,21 6,3 9,45 8,2 14,16 12,2 15,4 14,3
4 Хвороби кістково-м’язової 

системи 5,59 5,4 7,13 6,5 10,97 10,6 11,62 11,3
5. Розлади психіки та поведінки 3,36 2,7 4,54 3,6 6,6 5,2 7,39 6,2

Рис. 1. Поширеність захворювань кістково-м'язової системи 
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від 40 до 55 років та чоловіки у віці від 40 до 60 ро-
ків, 15,7 % – жінки-інваліди у віці 55 років та старші і 
чоловіки-інваліди у віці 60 років та старші.  Дані роз-
поділу у Волинській області подано на рис. 3.  

Рання реабілітація хворих є одним із важливих еле-
ментів, що дозволяє попередити розвиток інваліднос-
ті, а отже і період непрацездатності. Провідне місце 
серед закладів охорони здоров'я належить санаторно-
курортним та оздоровчим закладам. Саме в закладах 
такого типу можливе повноцінне відновлення здоров'я, 
використання всього комплексу реабілітаційних за-

ходів. Проте, згідно з даними Державного комітету 
статистики України [7], за період з 1990 по 2009 рік 
спостерігається динаміка до зменшення санаторно-
курортних та оздоровчих закладів (табл. 3).

Ми вважаємо, що виходом із такої ситуації є від-
криття відділень реабілітації хворих з хворобами 
кістково-м'язової системи. Згідно з Пояснювальною 
запискою до проекту наказу МОЗ України «Про за-
твердження Порядку створення відділень реабілітації 
хворих з патологією опорно-рухового апарату» [6], до 
основних завдань спеціалізованого відділення нале-

85,6 
74,4 

21,4 12,8 
4,2 1,6 
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Рис. 2. Розподіл первинно визнаних інвалідів по групах (у %)

Таблиця 3
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади України

  Рік

Санаторії та пансіонати 
з лікуванням

Санаторії-
профілакторії

Будинки і пансіонати 
відпочинку

Бази та інші заклади 
відпочинку

всього у них ліжок, 
тис. всього у них ліжок, 

тис. всього у них місць, 
тис. всього у них місць, 

тис.
1990 505 154 556 55 332 115 2213 302
1991 513 154 568 55 342 116 2236 318
1992 531 155 571 54 321 106 2135 298
1993 546 157 544 52 308 95 2003 294
1994 539 156 520 47 303 90 1968 268
1995 551 159 517 43 294 83 1862 263
1996 545 155 463 39 286 80 1777 240
1997 536 155 428 33 289 76 1754 236
1998 547 156 416 33 292 77 1913 234
1999 547 155 404 32 303 71 1961 235
2000 549 151 377 31 266 63 2010 238
2001 555 151 357 29 273 61 2015 236
2002 544 151 334 28 290 63 1982 236
2003 536 147 325 27 292 62 2005 236
2004 531 147 311 25 302 62 2033 231
2005 524 145 291 23 321 65 2016 233
2006 520 148 277 23 301 63 1976 232
2007 523 143 269 21 302 64 1934 224
2008 518 142 262 21 302 64 1916 221
2009 513 141 252 21 296 62 1907 216

Рис. 3.  Розподіл первинно визнаних інвалідів за віком (у %)
93%  

Інваліди - особи працездат-
ного віку
Інваліди - особи непрацез-
датного віку

7%  
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жать: попередження розвитку інвалідності, скорочен-
ня терміну непрацездатності, профілактика усклад-
нень; розробка нових ефективних методів реабілітації 
із застосуванням природних чинників; планомірне 
впровадження в роботу відділення новітніх досягнень 
медичної науки і практики; вивчення як безпосеред-
ніх, так і віддалених результатів реабілітації хворих з 
захворюваннями опорно-рухового апарату; підвищен-
ня рівня теоретичних і практичних знань, система-
тичне навчання персоналу відділення, вдосконалення 
його професійної підготовки.  

Згідно з Клінічним протоколом, затвердженим на-
казом МОЗ України від 06.02.2008 № 56, санаторно-
курортне лікування артрозу повинно вміщувати: 
лікувальну фізичну культуру, масаж, витяжіння, баль-
неотерапію, грязелікування та теплолікування, апа-
ратну фізіотерапію (лазерне опромінення, ультразвук, 
електрофорез, магнітотерапію, СМХ-терапію, ДМХ-
терапію, діадинамотерапію, ампліпульстерапію). 
Термін санаторно-курортного лікування 18-24 дні. 
Показниками якості лікування є зменшення або зник-
нення проявів основних клінічних симптомів та лабо-
раторних показників запального процесу, поліпшення 
функції суглобів, покращення якості життя. 

Негативна динаміка поширеності захворювань 
кістково-м’язової системи спровокувала низку до-
сліджень щодо проблем остеоартрозу. Так, М. І. Ка-
нут досліджував використання низькочастотного 
ультразвуку та магнітолазерної терапії в реабілітації 
хворих на остеоартроз. Під час досліджень вивчено 
ефективність терапевтичного комплексу за дії низь-
кочастотного ультразвуку і магнітолазерної терапії у 
реабілітації хворих на остеоартроз залежно від клініч-
них проявів захворювання. Оцінено динаміку клініко-
функціональних, інструментальних і лабораторних 
показників під дією загальноприйнятих методів фізі-
отерапії та розробленого комплексу, який передбачає 
диференційоване застосування частотно-модульних 
факторів: низькочастотного ультразвуку, магнітного 
поля та лазерного випромінювання залежно від ста-
дії захворювання та наявності реактивного синовіту. 
Встановлено, що розроблений комплекс здійснює ви-
ражений знеболювальний і протизапальний ефекти, 
значною мірою поліпшує локомоторну функцію су-
глобів, вегетативну регуляцію, периферичну гемоди-
наміку, метаболізм ліпідів, про це свідчить позитивна 
динаміка клініко-лабораторних показників, електро-
фізіологічних та інструментальних досліджень. За-
пропонований спосіб лікування має суттєву перевагу 
порівняно з традиційними методами у хворих на ар-
троз, ускладнений синовітом, а також за виражених 
змін у суглобах у разі II та III стадій. За результатами 
віддалених наслідків, зумовлених застосуванням роз-
робленого комплексу виявлено більш стійкий ефект і 
тривалий період ремісії у порівнянні із загальноприй-
нятими методами фізіотерапії [4]. 

Науковець О. А. Грабовська вивчала клініко-
патогенетичне обґрунтування застосування магнітоте-
рапії та кальцеміну в комплексному лікуванні хворих 
на артроз. За результатами проведеного комплексного 
клініко-лабораторного та інструментального дослі-

дження визначено, що ступінь порушень процесів 
ремоделювання кісткової тканини у хворих на артроз 
залежить від стадії дегенеративно-дистрофічного про-
цесу та корелює зі статтю та віком. Доведено доціль-
ність призначення магнітотерапії хворим на артроз 
зі змінами мінеральної щільності кісткової тканини. 
Виявлено особливості механізму дії магнітотерапії та 
кальцеміну в комплексному лікуванні даних хворих 
та з'ясовано їхню сприятливу дію на процеси кістко-
вого ремоделювання. Установлено, що застосування 
комплексного лікування, яке передбачає отримання 
кальцеміну, позитивно впливає на процеси кісткового 
ремоделювання, сприяє зростанню щільності кістко-
вої тканини, а за умов лікування з використанням маг-
нітотерапії – стабілізації втрат кісткової маси у даних 
хворих. За результатами клінічних, лабораторних і ос-
теоденситометричних досліджень показано ефектив-
ність комплексного лікування, що передбачає засто-
сування магнітотерапії та кальцеміну [2]. Дослідник 
Ю. Г. Ейтутіс вивчав клініку, діагностику та лікування 
деформуючого артрозу першого плесно-фалангового 
суглоба. Було виявлено особливості стопи у хворих 
на деформівний артроз I плесно-фалангового сугло-
ба, що розширює уявлення про етіопатогенез захво-
рювання. Систематизовано й уточнено показання та 
протипоказання до методів лікування деформуючого 
артрозу. Розроблено алгоритм хірургічного лікування 
хворих на деформівний артроз I плесно-фалангового 
суглоба. Розроблено новий рентгенологічний спосіб 
визначення рівня максимального тильного згинання в 
I плесно-фаланговому суглобі [3].

Заслуговує на увагу праця В. О. Вишневсько-
го «Патогенетичне обґрунтування принципів етап-
ного відновлюваного лікування хворих на артроз». 
Проведено модельні досліди на щурах лінії Вістар з 
артрозом колінного суглоба з та без синовіту, уточ-
нено уявлення про механізми дії низькоінтенсивно-
го лазерного випромінювання та електромагнітних 
хвиль міліметрового діапазону у вигляді монотерапії 
або у поєднанні з нестероїдними протизапальними 
препаратами або з остеозом – препаратом з хондро-
модульними властивостями. Встановлено, що фізі-
офармакологічний лікувальний комплекс посилює те-
рапевтичний ефект. На підставі одержаних даних 
сформовано лікувально-відновний комплекс для хво-
рих на артроз, що включають лазерне випромінюван-
ня, НВЧ-терапію, бальнеотерапію та їхнє поєднання з 
нестероїдними протизапальними препаратами і пре-
паратом хондромодульної дії. Показано ефективність 
трьох- або двохетапного відновлювального лікування, 
що дозволяє досягти стійкого періоду ремісії [5].

Важливе значення для покращання наявного рів-
ня знань з проблем кістково-м'язових захворювань 
має дослідження Т. В. Богатирьової щодо клініко-
патогенетичного обґрунтування застосування фі-
зичних чинників в реабілітації хворих на артроз [1]. 
Опрацьовано нові диференційовані комплекси реабі-
літації хворих на артроз із затосуванням пелоїдоте-
рапії, різних видів пунктурної мікрофізіотерапії (із 
застосуваням пелоїду, біоактивних компонентів грязі, 
лікарських препаратів), рефлексотерапії. Встановлено, 
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що призначення рефлексотерапії, пунктурної мікрофі-
зіотерапії, грязелікування є патогенетично обґрунто-
ваним щодо лікування хворих на артроз, як засвідчено 
позитивними результатами клініко-інструментальної 
динаміки, імунологічними дослідженнями та ста-
ном активності локального регулятора хондрогенезу, 
та більш придатні у разі незначних змін у суглобах 
і хребті. Доведено виражену перевагу комплексного 
призначення рефлексотерапії та грязелікування, пунк-
турної мікрофізіотерапії та пелоїдотерапії у хворих на 
артроз як за даними безпосередніх, так і віддалених 
результатів лікування, особливо у разі прогресування 
захворювання. 

Висновки. 
Аналіз рівня поширеності захворювань кістково-

м'язової системи засвідчив невтішну динаміку за 
останні 18 років як в Україні загалом, так і у Волин-
ській області зокрема. Структура первинного виходу 
на інвалідність (хвороби кістково-м'язової системи 
займають четверте місце серед основних причин інва-
лідності), а також розподіл первинно визнаних інвалі-
дів по групах і за віком (більше 90 % інвалідів – осо-
би працездатного віку), спровокували низку наукових 
досліджень і диктують необхідність вдосконалення 
медичної реабілітації пацієнтів цієї категорії. 

Перспективи подальших досліджень. Проте ви-
вчення праць, що стосуються проблем артрозу не роз-
глядають можливостей застосування фотонних ма-
триць. Ми вважаємо, що ця тематика потребує більш 
детального дослідження та вивчення.
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Дидактичні можливості комп’ютерних комунікацій – 
основа дидактичної моделі підвищення кваліфікації 

педагогів за дистанційною формою
Васильченко Л.В.

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Анотації:
Розглянута дидактична мо-
дель підвищення кваліфіка-
ції педагогів за дистанційною 
формою. Показано напрямки 
створення єдиного освітнього 
простору неперервної осві-
ти. Поєднання  дидактичних 
можливостей інформаційно-
телекомунікаційних технологій 
дає змогу стимулювати самоос-
вітню діяльність вчителів. Зазна-
чена система сприяє розвитку 
умінь у стислій формі подавати 
інформацію, створювати короткі 
інформаційні повідомлення, від-
сортовувати за певними озна-
ками необхідну інформацію. 
Все це розвиває комунікативні 
здібності, які відіграють важливу 
роль у розвитку особистих якос-
тей індивіда.

Васильченко Л.В. Дидактические возможно-
сти компьютерных коммуникаций - основа 
дидактической модели повышения квали-
фикации педагогов в дистанционной фор-
ме. Рассмотрена дидактическая модель дис-
танционной формы повышения квалификации 
педагогов. Показаны направления создания 
единого образовательного пространства не-
прерывного образования. объединение  ди-
дактических возможностей информационно-
телекоммуникационных технологий дает 
возможность стимулировать самообразова-
тельную деятельность учителей. Указанная 
система оказывает содействие развитию уме-
ний в краткой форме давать информацию, 
создавать короткие информационные сообще-
ния, сортировать по определенным признакам 
необходимую информацию. Все это развивает 
коммуникативные способности, которые игра-
ют важную роль в развитии личных качеств 
индивида.

Vasilchenko L.V. Didactic possibilities 
of computer communications – the 
foundation of didactic model of train-
ing teachers in remote form. The di-
dactic model of the remote form of raising 
the level of teacher’s skill is considered. 
Directions of creation of single educa-
tional space of continuous education are 
rotined. The association of didactic pos-
sibilities of information telecommunica-
tion technologies is given by possibility to 
stimulate independent educational activity 
of teachers. The indicated system renders 
assistance to development of abilities in a 
short-story form to give information, cre-
ate short information messages, assort 
necessary information on certain signs. 
All of it develops communicative capa-
bilities which play an important role in 
development of the personal qualities of 
individual.

Ключові слова:
дистанційний, освіта, інфор-
маційний, технології, дидак-
тичний.

дистанционный, образование, информацион-
ный, технологии, дидактический.

distance, education, informative, 
technologies, didactic.

Вступ.1

У 90-х роках ХХ століття очевидним стала на-
гальна потреба у забезпеченні неперервного доступу 
представників усіх вікових категорій до освітніх по-
слуг. При цьому значно зросла необхідність в освітніх 
послугах післядипломної ланки неперервної освіти. 

З одного боку, ця вимога продиктована швидко-
плинними темпами впровадження новітніх техноло-
гій, що характеризує високу динаміку змін у виробни-
цтві, а значить висуває постійну потребу підвищувати 
кваліфікацію спеціалістів, здійснювати їх перепід-
готовку. З іншого боку, при збереженні дидактичної 
системи, побудованої на денній, вечірній та заочній 
формах навчання, забезпечити надання освітніх по-
слуг усім бажаючим є надскладним завданням. Сучас-
на система професійної освіти все більше відстає від 
технологічних змін, а підготовка спеціалістів займає 
значно більше часу ніж відбуваються зміни в техно-
логіях [1-5]. 

На часі суспільно важливим завданням є створення 
іншої, більш перспективної дистанційної педагогічної 
системи надання освітніх послуг, що забезпечить ви-
користання передових інформаційно-комунікаційних 
технологій зі збереженням традиційних дидактичних 
підходів у побудові навчального процесу. Саме тому, 
співробітниками НМЦ ДН ЗОІППО ведеться робота 
по створенню обласної системи підвищення кваліфі-
кації педагогів за дистанційною формою відповідно 
до Програми розвитку освіти Запорізької області на 
2010-2012 роки.

Сучасна дистанційна освіта базується на видах 
занять, що застосовуються у традиційних формах на-
вчання. Зберігається висока залежність від навчаль-
© Васильченко Л.В., 2010

них планів та кредитно-модульних обмежень. Для 
дидактичної моделі дистанційного навчання ще не 
створено інформаційного навчального середовища, 
в основі якого були б покладені структурно-логічні, 
міжпредметні та причинно-наслідкові зв’язки набуття 
професійної компетентності тими, хто навчається. 

Робота виконана за планом НДР Запорізького об-
ласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: проаналізувати дидактичні мож-

ливості інформаційно-комунікаційних технологій, які 
можуть бути покладені в основу дидактичної моделі 
підвищення кваліфікації педагогів за дистанційною 
формою та створення єдиного освітнього простору 
неперервної освіти. 

Результати дослідження.
Інформаційне навчальне середовище -  нова 

комп’ютерно орієнтована педагогічна технологія. Як 
і попередні педагогічні технології, підпорядковується 
основним законам педагогіки і психології, а дистан-
ційна форма навчання – законам дидактики.

Проблеми розробки та удосконалення методів на-
вчання, які стимулюють самостійну та творчу актив-
ність, окремі аспекти інформатизації освіти та фор-
мування інформаційної культури викладачів, основні 
напрями використання інформаційних технологій в 
освіті висвітлені в працях таких науковців, як В. Би-
ков, В. Гриценко, Р. Гуревич, М. Жалдак, Б. Кваша, Г. 
Казлакова, І. Роберт, Д. Рупняк та ін. В останні роки 
все більше говорять про використання Інтернет техно-
логій як технологічної основи дистанційного навчан-
ня, що пов’язано з великими можливостями технічних 
засобів зв’язку та розповсюдженням комп’ютерної 
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мережі Інтернет. На користь цього говорять наступні 
фактори, обумовлені дидактичними можливостями 
цього засобу інформаційних технологій:

оперативна передача на будь-які відстані інформа-• 
ції великого обсягу, будь-якого виду (візуальної та 
звукової, статичної та динамічної, текстової та гра-
фічної); 
оперативна зміна інформації викладачем через ме-• 
режу Інтернет зі свого робочого місця;
збереження цієї інформації в пам'яті комп'ютера • 
протягом необхідної тривалості часу, можливість її 
редагування, обробки, друку тощо; 
інтерактивніть спілкування за допомогою спеціаль-• 
но створеної для цього мультимедійної інформації 
та оперативного зворотного зв'язку;
доступ до різних джерел інформації, в першу чер-• 
гу до Web сайтів численних конференцій по всьому 
світу; віддалених баз даних та знань через систему 
Інтернет; роботи з цією інформацією;
організація електронних конференцій, у тому числі • 
в режимі реального часу, комп'ютерних аудіоконфе-
ренцій та відеоконференцій;
діалог з будь-яким партнером, підключеним до ме-• 
режі Інтернет;
запит інформації з будь-якого питання та його об-• 
говорення через електронні конференції;
збереження отриманих матеріалів на власні носії, • 
роздрукування їх і роботи з ними у зручний час для 
користувача.

У літературі, присвяченій дослідженню застосу-
вання інформаційних  технологій в освіті, зустрічають-
ся терміни «дидактичні властивості» та «дидактичні 
функції» комп’ютерних комунікацій (телекомуніка-
цій).

Під дидактичними властивостями телекомуніка-
цій, як засобу навчання О.С.Полат розуміє ті якості 
телекомунікацій, які можуть бути використані з ди-
дактичними цілями у навчально-виховному процесі. 
Наприклад:

передача текстової  та бінарної інформації одному • 
або декільком користувачам;
зберігання інформації у поштовій скринці централь-• 
ного комп’ютера до тих пір, доки вона не буде затре-
бувана користувачем;
отримання атоматичного повідомлення про те, що • 
інформація досягла адресату, або навпаки, про не-
можливість її доставки;
відправлення запитів на отримання інформації з ме-• 
режевих баз даних та отримання інформації по за-
питу;
обмін інформацією з великою кількістю користува-• 
чів;
вільний пошук інформації на гіпертекстових серве-• 
рах глобальної мережі тощо.

Під дидактичними функціями телекомунікацій 
О.С.Полат розуміє зовнішні прояви їхніх властивос-
тей, які використовуються у навчально-виховному 
процесі – їх призначення, роль та місце у навчальному 
процесі. До  дидактичних функцій телекомунікацій 
автор відносить:

організацію різного роду дослідницьких робіт • 

учнів, вчителів, студентів, наукових співробітників, 
які вони проводять разом;
організацію оперативних консультувань;• 
організацію мережі дистанційного навчання та під-• 
вищення кваліфікації педагогів;
формування у учасників комунікативних навичок та • 
культури спілкування;
формування вмінь добувати інформацію з різних • 
джерел;
створення дійсного мовного середовища спілкуван-• 
ня, додаткової мотивації до вивчення мов;
сприяння культурному та гуманітарному розвитку • 
учнів.

Таким чином, використовуючи поняття «дидак-
тичні можливості комп’ютерних комунікацій» ми 
розуміємо під цим терміном можливі форми інформа-
ційної взаємодії віддалених суб’єктів між собою (або 
суб’єктів з віддаленими ресурсами), які забезпечу-
ються тією чи іншою технологією комп’ютерної ко-
мунікації у процесі освітньої діяльності суб’єктів під 
час реалізації того чи іншого педагогічного завдання.

Отже, у ланцюжку понять «дидактичні влас-
тивості», «дидактичні можливості», «дидактичні 
функції» комп’ютерних комунікацій, з урахуванням 
вище наведеного трактування термінів «дидактичні 
можливості»займають середнє положення, відповіда-
ючи на питання «Завдяки якій діяльності суб’єкта?». 
На думку А.А.Ахаяна, «дидактичні функції» відпові-
дають на питання «В ім’я вирішення якого педагогіч-
ного завдання?», а дидактичні властивості – на питан-
ня «Шляхом яких елементарних дій?».

Базова дидактична можливість комп’ютерних 
комунікацій – це електронна пошта або електронне 
листування. Базова, мається на увазі, саме тому, що 
всі інші передбачають її наявність – оперативне лис-
тування віддалених суб’єктів шляхом прийому та від-
правлення електронних листів з одного комп’ютера на 
інший Глобальної мережі. Електронна пошта поєднує 
в собі такі властивості Інтернет, які дуже корисні у 
будь-якій системі освіти:

здатність передавати інформацію різних типів • 
(текст, зображення, звук) на значні відстані;
здатність зберігати та структурувати надану інфор-• 
мацію на комп’ютерах відправника та отримувача 
електронних листів;
здатність відстежувати шлях електронних листів • 
(виявляти та повідомляти про затримку листа, про 
невірну адресацію тощо);
здатність програмного забезпечення комп’ютера • 
відправника та отримувача електронних листів ро-
зібратися у структурі зберігання одержаних листів, 
видаляти або архивувати листи, які втратили акту-
альність, вести базу даних адрес кореспондентів.

Необхідно наголосити, що дидактичні можливос-
ті електронної пошти більш доступні з усіх інфор-
маційних та телекомунікаційних технологій, але й 
найбільш недооцінені. Спеціальні поштові програми 
засновані на схожих принципах, та відповідно, для 
користування електронною поштою не треба склад-
ної професійної підготовки. Електронна пошта має 
широкі можливості для покращення якості освітнього 
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процесу. Це, перш за все, засіб додаткової підтримки 
навчально-пізнавальної діяльності, які надає чудові 
можливості спілкування учнів з викладачем та один 
з одним (причому – конфіденційного спілкування), та 
засіб управління ходом освітнього процесу. Так, за до-
помогою електронної пошти викладач може терміно-
во поширити відповіді на питання які найбільш часто 
виникають у учнів, причому не тільки тим хто запиту-
вав, але й усім, хто навчається. Крім цього, електро-
нна пошта дозволяє знімати перешкоди, які заважають 
учню поставити питання, які пов’язані з проблемами 
поза межами дисципліни, що вивчається. Електронна 
пошта може якісно змінити управління навчально-
виховним процесом, надаючи можливість завчасно 
поширювати результати атестації, розпорядження та 
іншу інформацію адміністративного характеру. За до-
помогою електронної пошти учні можуть пояснити 
причини своєї відсутності на заняттях, надіслати по-
відомлення про хворобу, поточні звіти про практику 
тощо. Таке використання електронної пошти створює 
у учнів відчуття особистого контакту як з викладачем, 
так і з адміністрацією навчального закладу.

Електронну пошту, або, так званий асинхронний 
телекомунікаційний зв’язок (режим офф-лайн), до-
цільно використовувати під час створення «розподіле-
них» за інтересами учнівських колективів, учасники 
яких знаходяться у різних місцях (містах або країнах) 
та можуть проводити сумісні роботи навчального, 
пошукового або дослідницького характеру. Переваж-
ною організаційною формою роботи учнів з викорис-
танням асинхронного телекомунікаційного зв’язку у 
навчальних цілях є метод проектів. Саме цей метод 
завдяки різноманіттю видів навчальної діяльності та 
запровадженню дослідницького методу навчання дає 
можливість встановлення інтелектуального контакту 
між партнерами по проекту.

Ще однією дидактичною можливістю комп’ютерної 
комунікації, яка реалізується в асинхронному режимі 
зв’язку є участь у роботі всесвітніх тематичних те-
леконференцій (newsgroups). Одержувати матеріали 
телеконференції та відправляти до них свої репліки 
можуть практично всі користувачі глобального спів-
товариства Інтернет. В усіх країнах її використовують 
самі різні категорії користувачів. 

Але організація постійно діючої електронної 
конференції (телеконференції) для розподіленої 
групи учасників (або розподіленої навчальної гру-
пи) може бути ще однією дидактичною можливістю 
комп’ютерних комунікацій. Засобом організації такої 
телеконференції є технологія листсервера (програма 
listserv – засіб роботи зі списками розсилки по елек-
тронній пошті). Листсервер організується, за прави-
ло, з метою взаємодії обмеженої розподіленої групи 
учасників (від декількох одиниць користувачів – учас-
ників навчальної групи – до декількох сотень адрес 
суб’єктів, які створюють те чи інше педагогічне се-
редовище) та діє протягом певного часу, залежно від 
педагогічної цілі організаторів телеконференції.

Ще однією дидактичною можливістю комп’ютерних 
комунікацій у режимі офф-лайн є робота з електронни-
ми банками інформації, розташованими на так званих 

файлових серверах. Велика кількість файлових серве-
рів мережі Інтернет з банками навчальної інформації, 
наукової або будь-якої іншої дозволяють звертатися 
до себе з запитами, відправленими по електронній по-
шті. Таким чином учень може замовити собі той чи 
інший матеріал, який є на сервері.

Отже, як відмічають багато дослідників, режим 
офф-лайн відіграє важливу роль у становленні дис-
танційних форм освітньої діяльності. По-перше, він 
доступний учням не залежно від ступеню удоскона-
лення комп’ютерної техніки, яку вони використову-
ють – тим самим цей режим виступає як фактор, який 
демократизує дистанційну освітню діяльність. По-
друге, застосування офф-лайн технологій зв’язку для 
вирішення педагогічних завдань сьогодні у певних 
випадках більш ефективне ніж використання техноло-
гій синхронного  телекомунікаційного зв’язку (режим 
он-лайн), застосування якого висуває більш високі ви-
моги до апаратної бази.

Але, враховуючи позитивні якості офф-лайн тех-
нологій зв’язку, не можна ігнорувати той факт, що 
он-лайн-технології надають цілу низку нових дидак-
тичних можливостей, важливих з точки зору продук-
тивної організації дистанційної освітньої діяльності. 
А саме:

навігація по гіпертекстовим ресурсам мережі Інтер-• 
нет – ця  можливість є практично одним з головних 
досягнень сучасних Інтернет-технологій.
Створення та розміщення в глобальній мережі влас-• 
них гіпертекстових ресурсів, які відображають ре-
зультат тієї чи іншої педагогічної діяльності.
Проведення телеконференцій (обміну думками), так • 
званого форуму, у форматі відправлення реплік на 
«дошку оголошень», до якої мають доступ усі учас-
ники даної телеконференції у зручний для них час.
Проведення телеконференцій (обміну думками) у • 
форматі листування в реальному часі, так званий – 
чат, дидактичний ресурс чату, як і будь-якого заходу, 
що відбувається «у прямому ефірі» значною мірою 
порівняно з іншими технологіями інформаційної 
взаємодії залежить від рівня попереднього опра-
цювання його тематики, рівня підготовки ведучого, 
уміння учасників швидко мислити, лаконічно фор-
мулювати думки, швидко працювати з клавіатурою.
Пошук матеріалів у мережі Інтернет. Ця можливість • 
забезпечується сьогодні сервісом глобальної мере-
жі, що полегшує користувачу пошук потрібної ін-
формації – мережеві каталоги, пошукові системи, 
метасистеми.

Неперервність спілкування користувача з цен-
тральним інформаційним банком даних або партне-
ром  по інформаційному обміну, яка реалізується за-
вдяки телекомунікаційному зв’язку (синхронному або 
асинхронному), сприяє оптимальному використанню 
інформації, у тому числі навчальної, яка за бажанням 
розробників може бути подана у вигляді навчальних 
систем та передана на великі відстані.

Обидва варіанти спілкування за допомогою телеко-
мунікаційних мереж сприяють розвитку у учнів умінь 
у стислій формі подавати інформацію; створювати 
короткі інформаційні повідомлення, які виражають 
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сутність наданої інформації; відсортовувати за певни-
ми ознаками необхідну інформацію. Все це розвиває 
комунікативні здібності, які відіграють важливу роль 
у розвитку особистих якостей індивіда.

Висновки.
Аналізуючи практику реалізації дистанційної 

форми освітньої діяльності з застосуванням інтернет-
технологій  та дидактичні можливості комп’ютерної 
комунікації на основі інтернет-технологій можливо 
зробити висновок про доцільність та необхідність 
інтегрального використання інтернет-технологій 
зв’язку у якості інструменту, що забезпечує станов-
лення освітньої діяльності за дистанційною формою.

Отже, розглянуті дидактичні можливості 
комп’ютерних комунікацій можуть бути покладені в 
основу розробки дидактичної моделі підвищення ква-
ліфікації вчителів за дистанційною формою.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших можливості комп’ютерних 
технологій у підвищенні кваліфікації педагогів за дис-
танційною формою.
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Педагогічні принципи та їх роль у формуванні валеологічної 
освіти на західноукраїнських землях 1918 - 1939 рр.

Волошин О.Р.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотації:
Розглянуто проблеми валеологіч-
ної освіти у соціально-економічній 
площині розвитку українського 
суспільства. Виділена основна 
мета виховання здорової особис-
тості в умовах розвитку суспіль-
ства. Наведено напрямки фор-
мування всебічної і гармонійно 
розвиненої особистості. Показано 
систему педагогічних принципів 
у валеологічній освіті. Дотриман-
ня принципів активно сприяло 
успішному вирішенні виховних 
валеологічних суперечностей. У 
вихованні здорової особистості 
пропагувались національні іде-
али, підтримувались традиції 
виховання українського народу, 
враховувався досвід виховання 
особистості різних виховних сис-
тем.

Волошин Е. Р. Педагогические принципы 
и их роль в формировании валеологи-
ческого образования на западноукраин-
ских землях 1918 - 1939 рр. Рассмотрена 
проблемы валеологического образования 
в социально-экономической плоскости 
развития украинского общества. Выделе-
на основная цель воспитания здоровой 
личности в условиях развития общества. 
Приведены направления формирования 
всесторонней и гармонично развитой лич-
ности. Показана система педагогических 
принципов в валеологическом образова-
нии. Соблюдение принципов активно ока-
зывало содействие успешному решению 
воспитательных валеологических разно-
гласий. В воспитании здоровой личности 
пропагандировались национальные идеа-
лы, поддерживались традиции воспитания 
украинского народа, учитывался опыт вос-
питания личности разных воспитательных 
систем.

Voloshin E.R. Pedagogical principles 
and their role in the formation of va-
leological education in the West-lands 
1918 - 1939 pp. Considered problems of 
valeological education in the socio-eco-
nomic plane of development of Ukrainian 
society. The primary purpose of education 
of healthy personality is selected in the con-
ditions of development of society. Forming 
directions are resulted comprehensive and 
harmoniously developed personality. The 
system of pedagogical principles is rotined 
in valeological education. The observance 
of principles actively rendered assistance 
to the successful decision of educate va-
leological disagreements. National ide-
als were propagandized in education of 
healthy personality, traditions of education 
of the Ukrainian people were supported, 
experience of education of personality of 
different educate systems was taken into 
account.

Ключові слова:
педагогічний, принципи, валеоло-
гічний, освіта.

педагогический, принципы, валеологичес-
кий, образование.

pedagogical, principles, valeological, 
education.

Вступ. 1

Оновлення національної системи виховання – 
складний і багатогранний процес, в якому важливу 
роль відіграє валеологічна освіта. Саме від вибору 
змісту, засобів, методів, форм організації навчально-
виховного процесу залежав розвиток валеологічної 
освіти на західноукраїнських землях 1918–1939 рр. та 
результативність цієї освіти.

Валеологічна освіта як педагогічний процес, який 
сформувався на західноукраїнських землях 1918–1939 
рр., набула теоретичного узагальнення, відображення 
встановлених і перевірених практикою суспільних орі-
єнтирів, закономірних зв’язків та залежала від органі-
зації навчально-виховного процесу [1, 3-5, 7, 8]. У цьо-
му контексті набувають нової сутності суб’єкт-об’єктні 
зв’язки внаслідок взаємодії об’єктів із процесами ото-
чуючої його дійсності, а це вимагає уточнення системи 
педагогічних принципів у валеологічній освіті. 

Робота виконана за планом НДР Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана 
Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – на основі аналізу провести обґрун-

тування педагогічних принципів та виділити їх роль 
у формуванні валеологічної освіти на західноукраїн-
ських землях 1918 -1939 рр.

Предмет дослідження – педагогічні принципи та 
їх роль у формуванні валеологічної освіти на західно-
українських землях. 

Результати дослідження. 
Навчально-виховний процес на основі валеологіч-

ної діяльності має певні особливості, пов’язані з без-
посередньою взаємодією індивідуума із природним та 
соціокультурним середовищем. 

© Волошин о.Р., 2010

Організована діяльність людей в суспільстві і від-
ношення між ними неодмінно включають в себе ті чи 
інші вихідні положення, якими вони керуються. Такі 
положення прийнято називати принципами. Поняття 
«принцип» означає «початок, основа, підвалина». 

Принципи виховання — вагомі положення, які 
відображають загальні закономірності процесу ви-
ховання і визначають вимоги до змісту, організації і 
методів виховного впливу. Вони є узагальненою сис-
темою вимог, які охоплюють усі аспекти виховного 
процесу, відображають результати виховної роботи.

В історії педагогіки зустрічаємо багато принципів, 
які запропоновані різними вченими. Це пояснюєть-
ся наступними причинами: відмінністю історичних 
умов при яких розвивалася школа, методологічними 
основами на яких будувались принципи навчання. Ці 
принципи не створювалися довільно. Вони розробля-
лися на основі мети і завдань, виховання і навчання 
підростаючого покоління і закономірностей самого 
процесу навчання в школі. 

Обґрунтовуючи безумовну достовірність науко-
вих принципів і положень, ми намагалися вирішити 
питання: як знання, отримані в процесі валеологічної 
діяльності людини, набувають об’єктивного, загаль-
ного і необхідного характеру. І тут важливим є те, що 
лежить у першооснові певної науково-практичної ді-
яльності, тобто основному правилі поведінки і вну-
трішньому переконанні людини. Це - принципи, пе-
ревірені досвідом, якими можна поступитися лише у 
випадку інших принципів, достовірність даних яких є 
результатом набутих років.

Нами розглянуто багато основних принципів, 
на які спиралися у своїх наукових дослідженнях і 
науково-практичній діяльності вчені, що були при-
четні до валеологічного виховання та навчання. Серед 
цих принципів можна виділити ті, які у валеологічній 
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освіті мають основоположне значення. Це, перш за 
все, принцип природовідповідності, пізнання, єдності 
фізичного і розумового розвитку, принцип послідов-
ності і доступності, етичний принцип. 

У сучасному навчальному закладі відбувається пе-
реорієнтація навчально-виховного процесу з колектив-
ного на особистісно-орієнтований розвиток, через такі 
форми організації життєдіяльності вихованця, як його 
самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним. 

Навчально-виховний процес організовується у 
валеологічному середовищі, яке утворюється сукуп-
ністю природних, предметних, соціальних умов та 
простором власного «Я» вихованця, яке сприяє роз-
вивальному спрямуванню у формуванні здорової осо-
бистості. Практичні зусилля педагогів по його ство-
ренню і використанню підпорядковуються інтересам 
вихованця та напрямам його розвитку у різних сферах 
життєдіяльності. Розвивальний характер середовища 
забезпечується педагогічно виправданим використан-
ням його можливостей і систематичним, цілеспря-
мованим його збагаченням. Педагоги дбають про те, 
щоб вихованці вільно орієнтувалися у валеологічному 
середовищі, мали вільний доступ до всіх його складо-
вих, уміли самостійно діяти в ньому, дотримуючись 
норм і правил перебування в різних його осередках. 

Ось чому в діяльності навчального закладу валео-
логічного спрямування принцип природовідповідності 
є наріжним каменем у навчально-виховному процесі. 
Бо людина - частина або навіть частка природи, біосо-
ціальний феномен, виникнення якого відбулося на тлі 
природи, а розвиток і становлення продовжується у 
лоні природи та в суспільстві. Окрема людина - це біо-
логічний організм, існування і розвиток якого за від-
носно незначний проміжок часу (в середньому 70 ро-
ків) долає на своєму шляху різні перешкоди і проблеми 
- від планетарних до особистісних, дріб’язкових. Кож-
на особистість, виступаючи як відносно незалежна 
органічна цілісність, динамічно взаємодіє з природою 
і суспільством, формуючи власну індивідуальність 
відповідно своєму природному началу і визначаючи, 
таким чином, своє життєве призначення. 

Ще на початку XVII століття Я. Коменський вва-
жав, що школи мають стати «майстернями мудрості 
і людяності». Особливої уваги в його педагогічній 
системі займає дидактика, теорія про те, чому вчити і 
як вчити. Він розробляв дидактичні принципи приро-
довідповідності за рахунок: свідомості, унаочнення, 
міцності і послідовності навчання; пропонував низку 
правил: від найближчої відстані до найбільшої, від 
знайомого до невідомого. 

Я. Коменський відчував у кожній особистості тво-
ріння природи, відстоював її право на розвиток всіх 
своїх можливостей, надавав великого значення вихо-
ванню і освіті, які повинні формувати людей, здібних 
служити суспільству. Саме принцип природовідпо-
відності в процесі виховання має визнавати природну 
рівність людей, не заперечуючи індивідуальності при-
родних задатків. 

Нині одна з найактуальніших проблем в Україні 
- здоров’я дітей - майбутніх господарів країни. Спо-
конвіків життєдіяльність людини спрямована на ство-
рення матеріального добробуту, що часто бумерангом 

відбивається як на довкіллі, так і на здоров’ї людини. 
Глобальні ж проблеми зачіпають не просто здоров’я 
людей, а основи людського буття, існування людини. 
Впровадження в Україні в навчальних закладах різних 
типів та рівнів валеологічної освіти ще відповідаль-
ніше відбилося на їх навчально-виховному процесі і 
зумовило їх акцентувати свою увагу саме на валеоло-
гічній роботі, основним зі завданням якої стало ви-
значення і диференціювання правильних і неправиль-
них дій суспільства або окремої людини та навчання 
науково-практичним засобам, які допоможуть зорієн-
туватися людині у своїй життєдіяльності. Це і можна 
вважати за початок впровадження в освіту принципу 
пізнання, послідовного і неперервного.

На сьогоднішній день загальне визначення прин-
ципів виховання не отримало свого остаточного ви-
рішення. У різних підручниках з педагогіки та відпо-
відних фундаментальних працях із теорії виховання, 
у тому числі і валеологічного, кількість принципів 
виховання, їх ієрархія та формулювання значно від-
різняються. Це пояснюється тим, що, по-перше, авто-
ри дотримуються різних концепцій і джерел під час їх 
виведення та, по-друге, по-різному розуміють педаго-
гічне поняття «принципи виховання». Основним дже-
релом обґрунтування принципів виховання для одних 
дослідників є досвід виховної діяльності, для других - 
закономірності виховання, для третіх - закономірності 
формування особистості.

Наприклад, академік С.У. Гончаренко виділяє такі 
загальні принципи виховання: «суспільна спрямова-
ність виховання; виховання особистості в діяльності 
та спілкуванні; стимулювання внутрішньої активнос-
ті особистості; принцип гуманізму в поєднанні з ви-
сокою вимогливістю; оптимістичне прогнозування; 
опора на позитивні якості особистості; урахування 
вікових та індивідуальних особливостей учнів, вихо-
вання в колективі; єдність і погодженість вимог, зу-
силь і дій школи, родини й громадськості; принципи 
національного виховання; виховання у громадянсько-
му, національному дусі; гуманізм, демократизм, при-
родовідповідність; діяльнісно-особистісний підхід; 
єдності родинного і шкільного виховання; наступ-
ність, спадкоємність поколінь» [3, с. 170].

На сьогодні вирізняють нестандартні принципи 
виховання. Це: принцип орієнтації на ціннісні взаєми-
ни; принцип суб’єктності; принцип прийняття дитини 
як даність.

Учені В.М. Галузинський і М.Б. Євтух визначають 
такі «принципи сучасного виховання»:

гуманістичний характер змісту й методів вихован-• 
ня, який означає пріоритетність особистості дитини 
над загальним процесом масового (фронтального) 
колективного виховання;
поєднання виховання й навчання в єдиний • 
навчально-виховний процес;
урахування вікових та індивідуальних особливостей • 
кожного у процесі виховання;
створення морально-психологічного клімату в ко-• 
лективі, за яким би відчувався стиль педагогічної 
людяності й доброзичливості;
поступове перетворення вихованця з об’єкта пасив-• 
ного сприймання на суб’єкт активного самовихо-
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вання;
плюралізм у діяльності громадських юнацьких і ди-• 
тячих організацій, відмова від масового, огульного 
залучення до них [2, с. 86-87].

Дослідник Підласий І. П., крім названих вище, об-
ґрунтовує такі принципи виховання: суспільна спря-
мованість виховання; зв’язок виховання з життям, 
працею; опора на позитивне у вихованні; особистіс-
ний підхід; єдність виховних впливів [6, С. 41].

Ряд дослідників визначають принципи як узагаль-
нену систему вимог, які охоплюють усі аспекти ви-
ховного процесу і відображають результати виховної 
роботи, і виокремлюють такі принципи виховання: ці-
леспрямованість виховання; поєднання керівництва з 
боку педагогів з ініціативою й самодіяльністю її учас-
ників; повага до особистості, поєднана з розумною 
вимогливістю до неї; опора на позитивне в людині; 
систематичність і послідовність виховання; єдність 
педагогічних вимог різних соціальних інститутів; 
єдність свідомості й поведінки; народність; природо-
відповідність; культуровідповідність; етнізація.

Досвід навчально-виховної діяльності свідчить 
про те, що цей перелік має залишатись відкритим. Ті 
зміни, які відбуваються у нашому суспільстві, розви-
ток соціально-гуманітарних наук сприяють удоскона-
ленню виховного процесу.

Напевно, кожний погляд має своє обґрунтування 
та право на існування. В цілому принципи виховання 
визначають мету, спрямованість, зміст, організацію й 
методику виховного процесу. Це - знання про сутність, 
зміст, структуру виховання, його закони, закономір-
ності, що виявляються як норми виховної діяльності, 
оптимальні науково обґрунтовані регулятори виховної 
практики. Вони мають об’єктивний характер за зміс-
том, але суб’єктивні за формою, тому що мають свій 
прояв у діяльності конкретних посадових осіб. 

«Принципи виховання - вихідні положення, що 
випливають із закономірностей виховання й визнача-
ють загальне спрямування виховного процесу, осно-
вні вимоги до його змісту, методики та організації» 
[3, С. 97].

Дотримання психолого-педагогічних вимог одно-
го з принципів виховання передбачає необхідність 
безумовного врахування вимог інших принципів, бо 
серед них немає головних і другорядних, вони всі рів-
нозначні та обов’язкові. 

Педагогічні принципи відображають специфіку 
процесу виховання в галузі валеологічної освіти, ними 
керуються валеологи, педагоги при розв’язанні вихов-
них завдань. Однак самі принципи повинні задоволь-
няти певні вимоги, серед яких ми відзначимо, такі як: 
обов’язковість, рівнозначність, комплексність. Пору-
шення педагогічних принципів у валеологічній освіті, 
ігнорування їх вимог не тільки знижує ефективність 
виховного процесу, але й руйнує його основи. Всі 
принципи вимагають комплексного, а не почергового 
ізольованого застосування на етапах валеологічного 
виховання. Вони функціонують в систематичності, 
постійності в різних умовах і обставинах. Як загальні 
основні положення – ці принципи рівнозначні. Отже, 
не можна в одному випадку дотримуватись одних 
принципів, а в другому - інших. Це знижує ефектив-

ність валеологічної освіти, зводить нанівець зусилля 
багатьох валеологів.

Разом з тим педагогічні принципи не замінять ні 
спеціальних знань, ні досвіду, ні майстерності педаго-
га у вихованні здорового способу життя. Хоч вимоги 
принципів однакові для всіх, їх практична реалізація 
індивідуально обумовлена.

Таким чином, дотримання принципів означає ви-
користання не готових рецептів, а тим більше не 
універсальних правил. Принципи слугують основою 
процесу, утворюють систему. Виділено дві групи 
принципів:

перша група принципів загальної організації • 
навчально-виховного валелогічного процесу визна-
чається єдністю виховання і суспільного життя і пе-
редбачає філософські, політичні, моральні чинники 
суспільства, відображає корінні його основи і спо-
сіб життя.
друга група валеологічних принципів обумовлена • 
особливостями вікового розвитку дітей, їхньої піз-
навальної та іншої діяльності.

Система валеологічної освіти базується на осно-
вних педагогічних принципах, які перебувають в іє-
рархічній взаємозалежності і водночас можуть служи-
ти базовими для виведення все нових і нових похідних 
засад. Тому подані нові формулювання з’явилися, як 
наслідок уточнень та перебудови існуючих.

Принцип демократизації виховання передбачає 
усунення авторитарного стилю виховання, гумані-
зацію взаємин між вихователями і вихованцями, їх 
співробітництво. В освіті цей принцип охоплює рівні 
управління, структури, навчального процесу. Досвід 
довів, що умови диктатури руйнують творчу і духо-
вну сферу людини і ведуть до її деградації, включаю-
чи фізичну.

Принцип гуманізації – означає сприйняття осо-
бистості вихованця як вищої соціальної цінності, ви-
знання його права на свободу, розвиток здібностей 
та виявлення індивідуальності, створення умов для 
формування кращих якостей та здібностей дитини. 
Гуманістичні погляди ґрунтуються на визнанні за-
гальнолюдських цінностей, таких як доброта, любов, 
совість, справедливість, милосердя, чесність, прав-
дивість, гідність, сумління, співчуття. Особливе зна-
чення у становленні гуманізованої особистості є її до-
брочинна діяльність, культ інтелігентних стосунків у 
сім’ї, школі.

Принцип природовідповідності означає врахуван-
ня багатогранної і цілісної природи людини, вікових 
та індивідуальних особливостей дітей, учнівської та 
студентської молоді, їх анатомічних, фізіологічних, 
національних і регіональних особливостей.

Принцип культуровідповідності означає забезпе-
чення духовної єдності та спадкоємності поколінь; 
органічний зв’язок з історією народу, його мовою, 
культурними та побутовими традиціями, з народними 
ремеслами.

Принцип диференціації та індивідуалізації озна-
чає врахування у виховній роботі рівнів фізичного, 
психічного, соціального, духовного, інтелектуального 
розвитку вихованців, стимулювання активності, роз-
криття індивідуальності кожного.
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Принцип інтегративності (принцип гармонізації 
родинного та суспільного виховання) передбачає єд-
ність педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості. 
Організація родинного виховання та освіти як важли-
вої ланки виховного процесу і забезпечення педаго-
гічного всеобучу батьків. Здійснення гуманних, стій-
ких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних 
інститутів, посилення педагогічного впливу на них, 
підвищення спільними зусиллями ефективності ви-
ховного процесу.

Принцип послідовності, систематичності, варіа-
тивності форм і методів виховання передбачає: свідо-
мість, самодіяльність та творчу ініціативу учнівської 
молоді, поєднання педагогічного керівництва з ініціа-
тивою і самодіяльністю; зв’язок виховання з життям, 
розвиток у дітей і молоді трудових навичок і вмінь, 
готовність до життєвої адаптації.

Принцип безперервності означає забезпечення ці-
лісності і наступності у вихованні, перетворення його 
у процес що, триває впродовж усього життя; всебічно 
розвиненої людини.

Принцип народності передбачає забезпечення ви-
ховання в дусі своєї нації, свого народу, його історії, 
мови, культури, звичаїв, побуту; шанобливе ставлення 
до культури, спадщини, народних традицій та звичаїв. 

Таким чином, можна сприймати формулюван-
ня цих принципів, а відтак піддавати їх апробації на 
практиці, оцінюючи їх через призму загальнолюд-
ських цінностей. 

В основі принципів виховання у валеологічній 
освіті на західноукраїнських землях 1918-1939 рр. ле-
жали закони та закономірності виховання. Хоча між 
ними не існувало безпосередньої залежності, про те 
вони служили методологічною та теоретичною підва-
линою для опрацювання й обґрунтування принципів 
виховання у валеологічній освіті. 

Безумовно, ця залежність була настільки різнома-
нітною, що, наприклад, з однієї закономірності виво-
дився не один, а кілька принципів виховання. А іноді 
- навпаки: із кількох закономірностей процесу вихо-
вання формувався один валеологічний принцип вихо-
вання. Ці принципи склались на основі узагальнення 
досвіду виховання минулого, були тісно пов’язані між 
собою і поширювались на весь навчальний процес. 

Актуальними в досліджуваному періоді були на-
ступні принципи: принцип послідовності, принцип 
паралельної дії, принцип вимогливості та поваги до 
особи, принцип що передбачав цілісність та єдність 
виховного процесу, принцип зв’язку виховання з со-
ціальними умовами життєдіяльності осіб, принцип 
опори на колектив, принцип розвитку творчої актив-
ності та самостійності, принцип ідейності та принцип 
єдності виховання свідомості і поведінки. З ними гар-
монійно поєднувались наступні принципи навчання: 
принцип науковості, принцип наочності та доступ-
ності навчання, принцип міцності засвоєння знань, 
умінь та навиків, принцип врахування індивідуальних 
особливостей учнів, принцип зв’язку теорії з практи-
кою, принцип систематичності та послідовності та 
принцип виховного характеру навчання. 

Висновки. 
Таким чином, аналізуючи систему принципів ва-

леологічного виховання на західноукраїнських землях 
1918-1939 рр., і беручи до уваги сучасні педагогічні 
концепцій, основною їх характеристикою на нашу 
думку були:

націленість на здійснення основної мети виховання • 
здорової особистості в умовах розвитку суспіль-
ства;
формування всебічної і гармонійно розвиненої осо-• 
бистості - громадянина своєї держави з активною 
життєвою позицією та почуттям поваги до націо-
нальної культури, історії свого народу.

Зміст цих принципів зумовлювався трьома голо-
вними факторами:

соціальним замовленням, яке змінюється в залеж-• 
ності від соціально-політичних умов;
загально-науковими дослідженнями, зокрема в га-• 
лузі педагогіки, психології, філософії, медицини;
самою практикою навчального процесу.• 

Обґрунтовуючи ці принципи, зрозуміло, що на 
них впливали не тільки суто педагогічні, але й соці-
альні, філософські та психологічні закономірності. 
Це свідчить про те, що у формуванні валеологічної 
освіти на західноукраїнських землях 1918-1939 рр. 
педагогічні принципи мали суспільну спрямованість, 
а саме – виховання здорової особистості, пропагували 
національні ідеали, підтримували традиції виховання 
українського народу з врахуванням досвіду виховання 
особистості різних виховних систем. 

Будучи органічно пов’язаними між собою, вони 
охоплювали усі аспекти виховного процесу і спрямо-
вували його на формування людини як цілісної осо-
бистості. Реалізація принципів виховання дала пози-
тивні результати тому що, їх застосовували у гармонії 
взаємодії між собою.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
вивченні методологічних, теоретичних, методичних та 
практичних завдань, які стояли перед валеологічною 
освітою на західноукраїнських землях 1918-1939 рр. 
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Динаміка розвитку  рухових здібностей, психофізіологічних та 
функціональних можливостей хлопчиків 4-6 років

Гавришко С.Г.
Мукачівський державний університет

Анотації:
Розглядається проблема визна-
чення рівня розвитку рухових 
здібностей. Показано напрямки 
прогнозування схильності дітей 
раннього віку до певного виду 
рухової діяльності. Проведено 
комплексне тестування індиві-
дуальних можливостей хлоп-
чиків 4-6 років. Представлена 
порівняльна характеристика 
показників рухової функції про-
тягом шести тестувань. Визна-
чено динаміку розвитку рухових 
здібностей, психофізіологічних 
та функціональних можливостей 
хлопчиків. Виявлені загальні тен-
денції до змін цих показників про-
тягом трьох років. 

Гавришко С.Г. Динамика развития двига-
тельных способностей, психофизиологи-
ческих и функциональных возможностей 
мальчиков 4-6 лет. Рассматривается пробле-
ма определения уровня развития двигатель-
ных способностей. Показаны направления 
прогнозирования склонности детей раннего 
возраста к определенному виду двигатель-
ной деятельности. Проведено комплексное 
тестирование индивидуальных возможностей 
мальчиков 4-6 лет. Представлена сравнитель-
ная характеристика показателей двигательной 
функции на протяжении шести тестирований. 
определена динамику развития двигатель-
ных способностей, психофизиологических и 
функциональных возможностей мальчиков. 
Выявлены общие тенденции изменения этих 
показателей на протяжении трех лет. 

Gavrishko S.G. Dynamics of develop-
ment motive capabilities, psychophys-
iological and functional possibilities 
of boys 4-6 years. The problem of deter-
mination of level of development motive 
capabilities is examined. Directions of 
prognostication inclination of children of 
early age are rotined to the certain type 
of motive activity. The complex testing of 
individual possibilities of boys is conduct-
ed 4-6 years. Comparative description of 
indexes of motive function is presented 
during six testing. Certain the loud speak-
er of development of motive capabilities, 
psychophysiological and functional pos-
sibilities of boys. The general tendencies 
of change of these indexes are exposed 
during three years. 

Ключові слова:
рух, здібності, психофізіологіч-
ний, можливості, функціональ-
ний.

движение, способности, психофизиологичес-
кий, возможности, функциональный.

motion, capabilities, psychophysiological, 
possibilities, functional.

Вступ.1

Досягнення високих  результатів в будь-якій сфері 
діяльності потребує найвищого ступеня прояву зді-
бностей людини. 

Проблема здібностей хвилювала людей ще з сивої 
давнини. За свідченням історіографів науки, поняття 
про здібності в науковий ужиток вперше увів давньо-
грецький філософ Платон (428 – 348 рр. до н.е.). В 
своїй другій книжці – “Держава” – він підкреслює, 
що не існує двох людей, які народились зовсім одна-
ковими, кожен відрізняється від іншого своїми при-
родними обдаруваннями, один придатний до одного 
заняття, другий – до іншого. Йому ж належить ідея 
про необхідність вибору людей до військової служби 
на основі оцінки їх здібностей за допомогою тестів .

В подальшому,  вчення про здібності розвивалось і 
уточнювалось. Так, К.А. Гельвецій в своїй книжці “О 
человеке, его умственных способностях и о воспита-
нии” (1773р.) визначив, що індивідуальні відмінності 
в здібностях людини є результатом різниці у вихован-
ні.

Виникає дві точки зору щодо походження здібнос-
тей. Прихильники однієї вважають, що в їх основі 
лежить спадкове природне обдарування, іншої -  ви-
значальним в походженні здібностей вважають ви-
ховання і середовище. Дещо пізніше появилась тре-
тя точка зору на природу здібностей і обдарованості, 
яка була висловлена Д. Дідро. Він не заперечує, що 
дитина народжується з певними здібностями, однак 
вважає, що в процесі виховання її необхідно змусити 
постійно займатись тим, до чого вона здібна, тобто на-
голосив на розвитку здібностей через діяльність.

В Х1Х столітті такі російські мислителі, як О.М. 
Радіщев, В.Г. Бєлінський, М.Г. Чернишевський, М.О. 
Добролюбов розглядають здібності як потенціальні 
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природні сили особистості, які можуть розвиватись 
під впливом життя і виховання [8].

Інтерес до проблеми здібностей і обдарованості 
людини значно підвищився на початку двадцятого 
століття. В дослідженні А.Ф. Лазурського виявлена 
наявність у людини загальних і спеціальних здібнос-
тей. В. Штерн при дослідженні обдарованості відмі-
тив закономірності, що свідчать про гетерохронність 
в розвитку тих чи інших здібностей у дітей .

Тоді ж були визначені вікові періоди, коли здібнос-
ті прогресують в своєму розвитку, і періоди, коли вони 
відносно стабілізуються [4].

Прогноз рухових здібностей може бути зроблений 
на основі вивчення або стабільності показників, або 
спадкових впливів. Основою прогнозу індивідуально-
го розвитку людини є вивчення стабільності показни-
ків, тобто, наскільки стабільні характеристики орга-
нізму і особистості в процесі розвитку дитини. Якщо 
стабільні, розвиток можна прогнозувати, якщо ні - 
прогноз  неможливий. Проблема стабільності тісно 
пов’язана із спадковістю тому, що майже всі стабільні 
характеристики знаходяться під значним генетичним 
контролем.

Виділяють два види прогнозу щодо часового інтер-
валу  – ближній і перспективний. Завдання ближнього 
прогнозу полягає у вивченні задатків і здібностей, які 
найбільше відповідають вимогам конкретної рухової 
діяльності. Завдання перспективного прогнозу поля-
гає у визначенні (з достатньою мірою достовірності) 
можливого розвитку задатків і здібностей до рівня 
обдарованості. Він здійснюється на основі знань про 
шляхи мінливості під впливом статевовікових осо-
бливостей і спеціальної підготовки.

Згідно теорії і практики наукового передбачення, 
успішний прогноз можливий тільки в тому випадку, 
коли зміни, що розглядаються, носять стійкий (ста-
більний) характер. Тому, важливою умовою прогно-
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зування є вивчення динаміки змін морфологічних та 
функціональних показників працездатності.

Для прогнозу рухових здібностей за вихідними по-
казниками ще в свій час В.С. Фарфель [8] запропо-
нував визначати рухові можливості дітей, які прояв-
ляються в умінні управляти своїми рухами в просторі, 
часі і за силою. При цьому, слід орієнтуватися не на 
середні дані, які характеризують природний хід  ві-
кового розвитку рухових здібностей дітей шкільного 
віку, а на індивідуальні відмінності. Розвиваючи цю 
тезу З.І. Кузнєцова [8] пише: «...Від дітей, які мають 
середній і нижчий за середній рівень фізичного роз-
витку, не можна вимагати високих і вищих за серед-
ні показників рухової підготовленості; до школярів із 
високим і вищим за середній рівнем фізичного розви-
тку треба пред’являти більш високі вимоги».

Підтверджують цю думку і Р.Є. Мотилянська, 
М.А. Налбандян [7], які дослідили, що діти, які виді-
ляються на перших етапах, зберігають свої переваги і 
в подальшому.

Є.Ю. Розін [8] вважає, що вихідний рівень роз-
витку відносної сили прогностично значимий і що 
ця перевага зберігається в подальшому. Іншої точки 
зору дотримуються Н.Ж. Булгакова [2], П.В. Сирис 
[9]. Основою прогнозування вони вважають не тіль-
ки вихідний рівень розвитку здібностей, але і темпи 
приросту, оскільки вихідний рівень, в більшій мірі, 
характеризує сьогоднішню готовність дітей, ніж їх 
перспективність. Дослідженнями цих авторів вста-
новлено, що прогноз перспективності дітей з ураху-
ванням вихідного рівня і темпів приросту  можливий 
вже через 1,5-2 роки занять. Із збільшенням стажу за-
нять надійність прогнозу збільшується.

При прогнозуванні рухових здібностей важливо 
знати, що чим молодший вік дитини, тим більш уні-
версально проявляється рухова обдарованість. З віком 
рухові здібності диференціюються і в результаті ви-
значається схильність дитини до певного виду рухової 
діяльності.

Відома ціла низка наукових праць, присвячених ви-
вченню здібностей дітей різного віку у спортивній ді-
яльності: плаванні, легкій атлетиці, спортивних іграх. 
Також розроблені системи визначення інтегральної 
оцінки рівня розвитку рухових здібностей дітей.

Водночас, недостатньо дослідженим залишається 
питання про динаміку змін схильності дітей раннього 
віку до певних проявів рухової діяльності, що є до-
сить актуальним на сьогодні. 

Визначаючи рівень розвитку рухових здібностей, 
а також прогнозуючи схильність дітей раннього віку 
до певного виду рухової діяльності необхідно спира-
тись не стільки на “сьогоднішні” результати, скільки 
передбачати можливі результати за три, п’ять, десять 
років [5,6,11]. Тому, важливо вивчати динаміку зру-
шень показників рухової функції хлопчиків протягом 
трьох років.

Робота виконана за планом НДР Мукачівського 
державного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити динаміку прояву зді-

бностей хлопчиків 4-6 років.

Результати дослідження. 
Аналіз динаміки показників рухових можливостей 

хлопчиків 4-6 років виявив загальну тенденцію до їх 
зростання ( табл. 1).

Так, для показника швидкості протягом досліджу-
ваного періоду спостерігаємо позитивні зрушення 
від тестування до тестування в середньому на 9,08%. 
Представлені дані вказують на статистично достовір-
ні відмінності (Р<0,05).

Аналогічні результати виявлені і за показниками 
вибухової сили. Так, від 1 до 6 тестування відзначаємо 
підвищення показників в середньому на 7,56%. Пред-
ставлені дані вказують на достовірні відмінності по-
казників від обстеження до обстеження (P<0,05). 

Аналізуючи дані, що характеризують силову ви-
тривалість дітей  протягом досліджуваного періоду, 
відзначаємо покращення показника силової витрива-
лості м’язів тулуба в середньому на 32,99%. Статис-
тично достовірні відмінності (P<0,05) виявлені нами 
при порівнянні даних від 1 до 6  тестування.

Для показника статичної сили відзначаємо пози-
тивні зрушення результатів від тестування до тесту-
вання в середньому на 7,87%, при цьому достовірні 
відмінності спостерігаємо лише при порівнянні даних 
4 та 5 і 5 та 6  тестування (P<0,05).

Порівняльна характеристика показника загальної 
витривалості виявила покращення результату від 1 до 
6 тестування в середньому на 9,08% при Р<0,05.

Показник гнучкості виявив хвилеподібні зміни 
протягом дослідження. Так, від 1 до 2 тестування він 
знизився на 0,28%,  від 2 до 5 тестування –підвищився 
в середньому на 2,01%, а від 5 до 6 тестування показ-
ник знову знижується на 0,26%. При цьому достовір-
них змін (Р>0,05) не спостерігається протягом всього 
досліджуваного періоду.

Для показника спритності від вихідного до кінце-
вого тестування відзначаємо покращення результату 
в середньому на 5,47%. Представлені дані свідчать 
про достовірні відмінності під час усіх тестувань 
(Р<0,05).

Для показника максимальної сили відзначаємо по-
зитивні зрушення результатів від тестування до тесту-
вання в середньому на 9,23%. Достовірні відмінності 
виявлені нами від 2 до 3, від 3 до 4, а також від 5 до 6 
тестування (Р<0,05).

Порівняльний аналіз показників рухових можли-
востей, між вихідним та кінцевим тестуваннями, ви-
явив прогресивні зміни результатів: для показника 
швидкості вони становлять 20,78%, вибухової сили 
– 43,94%, силової витривалості – 308,87%, статич-
ної сили – 45,86%, загальної витривалості – 37,66%, 
гнучкості – 5,52%, спритності – 24,55%, максимальної 
сили – 54,93%.

Представлені дані вказують на статистично до-
стовірні відмінності (Р<0,05) за всіма параметрами. 
Лише за показником гнучкості таких відмінностей 
нами не виявлено.

Порівнюючи показники психофізіологічних мож-
ливостей хлопчиків 4-6 років протягом досліджу-
ваного періоду, відзначаємо загальну тенденцію до 
їх покращення: сила нервових процесів – на 5,87%, 
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функціональний стан вегетативної нервової системи – 
на 3,1%. Лише між 5 та 6 тестуванням спостерігається 
незначне погіршенні результатів по показнику функ-
ціонального стану вегетативної нервової системи (на 
0,19%).

Представлені дані вказують на наявність досто-
вірних відмінностей (P<0,05) для показників сили та 
рухливості нервових процесів від 2 до 6 тестування, а 
функціонального стану вегетативної нервової систе-
ми – на протязі всього періоду дослідження.

 Показники психофізіологічних можливостей 
хлопчиків 4-6 років між вихідним та кінцевим тесту-
ваннями виявили позитивні зміни: сили нервових про-
цесів – на 36,4%, рухливості нервових процесів – на 
32,98%, функціонального стану вегетативної нервової 
системи – на 11,69% (P<0,05).

Порівняльна характеристика морфологічних по-
казників виявила загальну тенденцію до покращення 
результатів: зросту в середньому на 2,95%, ваги – на 
5,27%, ОГК – на 1,27%, ЕГК – на 24,07%. При цьому 

Таблиця 1
Динаміка  показників рухових можливостей, психофізіологічних та морфо-функціональних можливостей 

хлопчиків від 4 до 6 років протягом досліджуваного періоду

Показники Тести
Тестування

1 2 3 4 5 6
Х ± g

V
1 2 3 4 5 6 7 8

Загальна 
витривалість

Біг в 
чергуванні з 
ходьбою 
400 м, с

250,16+15,56
6,22

232,09+15,92
6,86

211,27+15,35
7,27

192,3+15,73
8,18

173,86+13,83
7,95

155,95+12,55
8,05

Швидкість Біг 20 м, с 6,69+0,39
5,79

6,51+0,4
6,13

6,19+0,37
5,99

5,86+0,36
6,1

5,58+0,33
5,98

5,3+0,31
5,9

Спритність Човниковий 
біг 4х9 м, с

18,35+1,34
7,32

17,71+1,17
6,62

16,77+1,12
6,65

15,83+1,11
7,04

14,84+1,02
6,85

13,84+0,9
6,48

Статична 
сила

Вис на 
зігнутих руках, 
с

7,68+2,56
33,31

8,14+2,28
28

8,52+2,04
23,94

9,23+1,83
19,81

10,16+1,9
18,74

11,2+1,8
16,06

Силова 
витривалість

Піднімання 
тулуба в сід  за 
1 хв., к-ть раз

4,61+2,95
63,96

6,7+2,25
33,52

9,39+2,48
26,42

13,16+2,53
19,25

15,77+2,79
17,72

18,86+2,57
13,6

Вибухова 
сила

Стрибок у до-
вжину з місця, 
см

74,07+15,04
20,31

78,77+13,69
17,38

85,39+13,19
15,45

92,66+12,35
13,33

99,73+11,76
11,79

106,61+11,41
10,7

Гнучкість Нахил тулуба 
вперед, см

8,23+3,41
41,44

8,2+3,01
36,67

8,27+2,4
28,96

8,64+2,28
26,44

8,7+1,97
22,65

8,68+2,34
26,96

Максимальна 
сила

Динамометрія, 
кг

6,91+1,69
24,54

7,48+1,52
20,29

8,25+1,46
17,75

8,95+1,36
15,22

9,23+1,44
15,66

10,7+1,39
12,99

Сила нерво-
вих процесів

Теппінг-тест 
30с, к-ть раз.

78,73+15,49
19,67

81,43+15,12
18,57

88,07+13,75
15,61

94,57+11,85
12,53

101,4+10,91
10,76

107,4+9,98
9,29

Рухливість 
нервових 
процесів

Теппінг-тест 
10 с, к-ть раз.

34,39+5,65
16,43

36,16+5,17
14,3

38,45+4,61
12

40,91+4,19
10,25

43,32+3,78
8,72

45,73+4,17
9,13

Функціональ-
ний стан 
вегетативної 
нервової 
системи

Ортостатична 
проба, уд/хв.

13,41+3,62
27,02

13,34+2,8
21,01

12,91+2,24
17,35

12,39+2,12
17,08

11,82+2,06
17,43

11,84+2,31
19,53

Морфологічні 
показники

Зріст, см 10,6+5,15
4,83

109,8+5,01
4,56

112,9+4,41
3,9

116,2+4,06
3,49

119,8+3,84
3,2

123,3+3,7
3

Вага, см 17,51+1,73
9,9

18,48+1,72
9,28

19,53+1,5
7,68

20,59+1,41
6,84

21,64+1,4
6,47

22,64+1,38
6,11

ОГК, см 55,4+1,81
3,26

56,2+1,8
3,21

56,9+1,78
3,13

57,6+1,73
3

58,4+1,57
2,69

59+1,52
2,58

ЕГК, см 2,04+0,71
34,9

2,77+0,74
26,79

3,7+0,7
18,94

4,25+0,65
15,33

5,23+0,64
12,28

5,93+0,7
11,72

Аеробна 
потужність 
функціональної 
системи

ЖЄЛ, мл 958+183,3
19,13

1015+150,4
14,82

1068+136,4
12,77

1131+123,5
10,92

1189+133,8
11,25

1255+111,4
8,88

МСК, мл/хв.кг 47,74+9,13
19,13

50,64+7,49
14,8

53,37+6,8
12,74

56,55+6,15
10,87

59,51+6,67
11,21

62,87+5,54
8,82

Аеробна 
потужність 
функціональної 
системи

Проба Штанге, с 13,32+3,46
26,13

14,3+3,49
24,4

15,91+3,49
21,93

17,55+3,35
19,1

19,57+2,89
14,76

20,77+2,94
14,15

Проба Генчі, с 9+2,58
28,66

10,11+2,25
22,29

11,05+2,16
19,52

12,02+2,07
17,25

13,11+2,01
15,36

13,98+2,11
15,08
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нами виявлені достовірні відмінності по всім показни-
кам (Р<0,05). Винятком є лише результати тестування 
ОГК між 1-2 та 3-4 обстеженнями (Р>0,05).

Порівняльний аналіз морфологічних показників 
хлопчиків від 4 до 6 років, між вихідним та кінцевим 
тестуваннями, виявив покращення результатів: зросту 
– на 15,66%, ваги – на 29,31%, ОГК – на 6,52%, ЕГК – 
на 190% (Р<0,05). 

Аналізуючи динаміку показників функціональних 
можливостей хлопчиків від 4 до 6 років протягом до-
сліджуваного періоду, відзначаємо поступове підви-
щення показника аеробної потужності функціональ-
ної системи – ЖЄЛ в середньому на 5,54%.

Аналогічні результати спостерігаємо і за показ-
ником аеробної потужності функціональної системи 
– МСК. Від вихідного до кінцевого тестування покра-
щення результату становить в середньому 5,67%. 

Представлені дані вказують на наявність достовір-
них відмінностей (P<0,05) за обома показниками від 3 
до 6 тестування.

Показники анаеробної потужності функціональної 
системи (проба Штанге і проба Генчі) виявили пози-
тивні зрушення результатів протягом дослідження (в 
середньому на 9,47% і на 9,22% відповідно). Досто-
вірні відмінності не виявлені нами лише під час 1-2 
тестування (проба Штанге).

Порівняльна характеристика показників функці-
ональних можливостей хлопчиків 4-6 років виявила 
позитивні зміни результатів між вихідним та кінцевим 
тестуваннями, які для аеробної потужності системи 
енергозабезпечення становлять 31,32% та анаеробної 
потужності – 56,17%.

Представлені дані вказують на достовірні відмін-
ності за всіма вказаними параметрами (Р<0,05). 

Висновки. 
Таким чином, аналіз динаміки показників рухових, 

психофізіологічних, морфологічних та функціональ-
них можливостей хлопчиків 4-6 років показав покра-
щення результатів за більшістю параметрів як протя-
гом досліджуваного періоду, так і безпосередньо між 
вихідним та кінцевим обстеженнями. Водночас за де-
якими параметрами спостерігаємо незначне зниження 
результатів (гнучкість і функціональний стан вегета-
тивної нервової системи).

Слід, також, відмітити, що під час проміжних 
тестувань частка достовірних (P<0,05) відмінностей 
показників складає 75,4%, а недостовірних (Р>0,05) 
– 24,6% відповідно. Порівняльна характеристика ре-
зультатів вихідного і кінцевого тестування вказує на 
значний відсоток (97,37%) достовірних відмінностей 
показників. 

На наш погляд, такі результати говорять про ін-
тенсивний, але, водночас і нерівномірний розвиток 
організму дітей в процесі онтогенезу. Не можна не 
враховувати і індивідуальну диференціацію, яка зде-
більшого залежить від генетичного коду кожної дити-
ни, а він, в свою чергу, детермінує  і прояв рухових 
здібностей, і властивості нервової системи, як у звич-
них, так і у екстремальних умовах, і функціональний 

потенціал, який свідчить про внутрішні енергетичні 
резерви організму.

Аналіз коефіцієнтів варіації свідчить про невели-
ку і середню варіативність результатів за більшістю 
параметрів в межах 2,58 – 19,95%. Водночас за показ-
никами функціонального стану вегетативної нерво-
вої системи, анаеробної потужності функціональної 
системи, силових здібностей, гнучкості та морфоло-
гічним показником ЕГК спостерігаємо досить великі 
розбіжності в результатах. На наш погляд, таке розсію-
вання може бути пов’язане із анатомо-фізіологічними 
особливостями дітей цього вікового періоду, зокрема, 
невеликим об’ємом м’язів та меншою силою їх ско-
рочення, а відтак, і невеликим обсягом виконуваних 
рухів, а також, значною генетичною обумовленістю 
рухливості суглобів.  

За наявності таких розбіжностей результатів до-
сить складно об’єктивно оцінити здібності дітей. 
Водночас в процесі онтогенезу спостерігаємо змен-
шення відсотку розсіювання, що вказує на поступове 
невілювання розбіжностей в результатах в середині 
вікових груп. Цей факт підтверджує доцільність три-
валого спостереження за дітьми в процесі їх вікового 
розвитку з акцентом на  індивідуальних відмінностях 
кожної дитини. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем розвитку  рухових 
здібностей, психофізіологічних та функціональних 
можливостей хлопчиків.
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Розвиток дефініції педагогічна взаємодія 
учасників навчального процесу

Гончар О.В.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотації:
У роботі розкривається специфі-
ка поняття педагогічної взаємодії 
як однієї із провідних категорій 
педагогіки  вищої школи Украї-
ни другої половини ХХ сторіччя. 
обґрунтовується, що досліджен-
ня такого багатобічного явища як 
педагогічна взаємодія може бути 
повним тільки за умови чітко об-
кресленої системи координат 
його функціонування. Звернення 
до історії розвитку ідеї педаго-
гічної взаємодії сприяє процесу 
оновлення змісту вищої освіти 
й форм її організації з урахуван-
ням вітчизняної специфіки гене-
зису педагогічного знання.

Гончар Е.В. Развитие дефиниции педа-
гогическое взаимодействие участников 
учебного процесса. В работе раскрыва-
ется специфика понятия взаимодействия 
как одной из ведущих категорий педагогики  
высшей школы Украины второй половины 
ХХ столетия. обосновывается, что иссле-
дование такого многостороннего явления 
как педагогическое взаимодействие может 
быть полным только при условии четко 
очерченной системы координат его функци-
онирования.обращение к истории развития 
идеи педагогического взаимодействия спо-
собствует процессу обновления содержа-
ния высшего образования и форм его орга-
низации с учетом отечественной специфики 
генезиса педагогического знания.

Gonchar O.V. The background of the de-
velopment of pedagogical interaction of 
students and teachers in the scientific 
and pedagogical theory. It is exposed the 
specific character of the notion of interac-
tion as one of the leading categories in 
pedagogy. Here it is substantiated that in-
vestigation of such a versatile phenomenon 
as pedagogical interaction can be perfect 
only on condition of strictly denoted frame 
of its functioning. Appealing to the history of 
development of pedagogical interaction of 
students and teachers promotes a process 
of renovation of the content of the high edu-
cation and forms of its organization with the 
regard to the home specificity of genesis of 
the pedagogical knowledge.

Ключові слова:
сутність, відносини, етап, вза-
ємодія, соціологічний, психоло-
гічний, інтерактивний, суб'єкт.

сущность, отношения, этап, взаимодей-
ствие, социологический, психологический, 
интерактивный, субъект.

essence, relations, period, interaction, 
sociological, psychological, interactive, 
subject.

Вступ.1

Перетворення України в самостійну державу, що 
викликало низку політичних, правових та економічні 
змін, торкнулося соціальної, освітньої та культурної 
сфер життя країни. Події, що відбуваються в останні 
десятиріччя, безпосередньо сприяють виходу України 
на арену європейської і світової співпраці у різних га-
лузях людської діяльності. Розширення міжнародних 
контактів здійснюється за великою кількістю напря-
мів, одним з яких є приєднання нашої країни у галузі 
освіти  до Болонського процесу. 

У зв’язку з цим якість підготовки спеціаліста у 
сучасних умовах визначається не тільки рівнем його 
знань, а й професійними навичками, що дозволяють 
творчо вирішувати проблеми, активно взаємодіяти з 
людьми на основі встановлення суб’єкт-суб’єктних 
відносин. Процес такого оновлення в системі освіти 
вищої школи може бути проаналізований через гене-
зис основної для педагогіки категорії, як педагогічна 
взаємодія , від характеру якої залежить ефективність 
навчального процесу в цілому. 

Вибір саме цієї категорії зумовлений тим, що вза-
ємодія може носити як формальний характер, що про-
являється у рамках суворої субординації «викладач 
(суб’єкт)  – студент (об’єкт)», так й змістовний, який 
передбачає паритетну основу цілого комплексу різних 
зв’язків, відносин, емоційних проявів та індивідуаль-
них особливостей, тощо.

Як свідчить проведений аналіз останніх дослі-
джень і публікацій, в останні десятиріччя проблема 
педагогічної взаємодії викладачів і студентів продук-
тивно розробляється в різних аспектах.

Поява нових філософських підходів уможливлює 
більш об’єктивне переосмислення вічних питань та 
понять, глибше розуміння коріння феномену «педа-
гогічної взаємодії», яке за своєю специфікою є при-
кладним. На це вказують сучасні українські вчені - пе-
© Гончар о.В., 2010

дагоги А.М. Бойко, А. Б. Добрович, І. В. Дубровіна, 
В. К. Дяченко, С. Т. Золотухіна, Н.В.Єлізарова, Т.І. 
Сущенко, М.И.Фрумін, Є.В.Чудінова та ін.. Педаго-
гічне осмислення поняття «педагогічна взаємодія» в 
радянській педагогіці одержало в роботах В.І. Загвя-
зинського, Л.О. Левшина, Х.Й. Лійметса та ін.

Незважаючи на широке коло існуючих досліджень 
як радянської епохи, так і закордонних науковців, що 
розвивають різні аспекти педагогічної взаємодії, на 
даний момент не можна говорити про існування ціліс-
ного дослідження, в якому було б надано об’єктивне 
осмислення та наукове  обґрунтування досвіду реалі-
зації ідеї педагогічної взаємодії учасників навчально-
го процесу в системі вищої освіти.

Отже, актуальність дослідження визначається за-
требуваністю переосмислення історичної спадщини 
педагогічного знання про взаємодію викладача і сту-
дентів на сучасному етапі розвитку педагогічної тео-
рії та гуманізації вищої освіти для корегування форм і 
методів організації навчальної роботи з метою підви-
щення ефективності засвоєння знань студентами. 

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії дизайну і мистецтв.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розкритті сутності ідеї пе-

дагогічної взаємодії учасників навчального процесу в 
системі вищої освіти другої половини ХХ століття з 
урахуванням витоків та генезису її становлення. 

Результати дослідження.
Педагогічна взаємодія - це процес, що складається 

із багатьох компонентів, а саме: дидактичних, вихов-
них і соціально-педагогічних взаємодій. Така багато-
бічність зумовлює наявність різних тлумачень, що на-
дані у довідниковій літературі. 

Так, в тлумачному словнику української мови лек-
сичне значення слова «взаємодія» розкривається як 
«взаємний зв'язок між предметами у дії, а також пого-
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джена дія між ким-, чим-небудь у результаті якої має 
місце взаємний прояв тих чи інших особливостей» 
[15, 57]. Така дефініція дає досить узагальнене уяв-
лення про значення цього слова, яке пов’язане більш з 
суто лінгвістичними можливостями його використан-
ня та виводиться із значення двокореневої за складом 
лексичної одиниці

В іншому словнику знаходимо інтерпретацію цьо-
го поняття як «безпосередній або опосередкований 
вплив об’єктів \ суб’єктів процесу один на одного, що 
породжує їх взаємну обумовленість і зв'язок, що ви-
ступає як інтегруючий фактор педагогічного проце-
су, котрий сприяє появі особистісних новоутворень у 
кожного із суб’єктів цього процесу» [13]. Таке визна-
чення пояснює деталі самого процесу, але може бути 
застосовано для широкого кола дисциплін, так як но-
сить невизначений характер. 

У порівнянні з вищенаведеною наступна дефініція 
починається з уточнення, а саме: «у педагогіці й пси-
хології терміном взаємодія доречно означати явища 
погодженої активності людей у різних видах спільної 
діяльності (трудової, учбово-виробничої, ігрової). У 
всіх цих видах діяльності невід'ємною складовою є 
спілкування. Результатом установлення взаємодії стає 
так звана організаційна діяльність, тобто система осо-
бах взаємозалежностей і взаємозв'язків між членами 
деякої соціальної цілісності» [16, 118]. Таке тлумачен-
ня поняття педагогічної взаємодії, хоча і висвітлює 
процес засвоєння научуваним певної системи знань, 
норм і цінностей, які дозволяють йому функціонувати 
як повноправному члену суспільства або професійно-
го об’єднання, але більше торкається  компонентів со-
ціалізації особистості.

У «Педагогічному енциклопедичному словнику» 
під редакцією Б.М. Бім-Бад зазначається, що педа-
гогічна взаємодія передбачає «процес, що відбува-
ється між педагогом та тим, кого виховують, в ході 
навчально-виховної роботи, спрямований на розви-
ток особистості научуваного. В основі педагогічної 
взаємодії лежить співробітництво, що є початком но-
вої соціального життя людини. Педагогічна взаємо-
дія може розглядатися як процес індивідуальний (між 
вихователем і вихованцем), соціально-психологічний 
(взаємодія в колективі) і як інтегральний (об'єднуючі 
різні виховні впливи в конкретному суспільстві). Вза-
ємодія стає педагогічною, коли дорослі (педагоги, 
батьки) виступають у ролі наставників. Педагогічна 
взаємодія припускає рівність відносин». [2, 192-193]. 
Таке тлумачення, безсумнівно, є більш вузько спря-
мованим, але не дає однозначної характеристики від-
носин учасників педагогічного процесу. До того ж, 
з’ясовано, що співробітництво є одним із видів педа-
гогічної взаємодії, а не навпаки, як подається у цьому 
виданні. 

З точки зору специфіки застосування цього понят-
тя нижченаведена дефініція, яка надається у словнику 
«Основи педагогічних технологій» є, на нашу думку, 
влучною. Тут педагогічна взаємодія характеризується  
як «особлива форма зв’язку між учасниками освітньо-
го процесу. Передбачає взаємозбагачення інтелекту-

альної, емоційної, діяльної сфер учасників освітнього 
процесу; їхню координацію та гармонізацію. Педа-
гогічна взаємодія означає чіткий розподіл функцій, 
взаємне делегування, дотримання прав і обов’язків 
сторін, які взаємодіють» [8, 4]. Втім, вона зовсім не 
рефлектує одну з головних рис будь - якого процесу, а 
саме, його результативність. 

Найбільш вдалою, на наш погляд, є дефініція, що 
надана у «Педагогічному словнику для студентів ви-
щих і середніх педагогічних навчальних закладів», 
яка також наводиться й у білоруській великій сучасній 
енциклопедії з педагогіки [9,48]. Тут педагогічна вза-
ємодія подається як «особистісний контакт викладача 
і студент(ів), випадковий або навмисний, приватний 
або публічний, тривалий або короткочасний, вербаль-
ний або невербальний, який має наслідком зміни їх-
ньої поведінки, діяльності, установок. Педагогічна 
взаємодія може виявлятися у вигляді співробітництва, 
коли обидві сторони досягають взаємної згоди і солі-
дарності в досягненні цілей сумісної діяльності і шля-
хів її досягнення, а також у вигляді суперництва, коли 
успіхи одних учасників сумісної діяльності стиму-
люють або гальмують більш продуктивну і цілеспря-
мовану діяльність інших учасників. Гуманістично 
орієнтований педагогічний процес може бути тільки 
процесом педагогічної взаємодії суб’єктів, коли вони 
виступають як рівноправні, в міру свої знань і можли-
востей, партнери» [4, 18]. Однак, тут поряд з висвіт-
ленням характеру взаємодії та результативності цього 
процесу, поза увагою залишається ґрадаційність вза-
ємовпливу учасників навчального процесу один на 
одного, що лімітується лише суперництвом та співро-
бітництвом. 

Неоднозначність тлумачення «педагогічної вза-
ємодії» дає можливість констатувати, що саме понят-
тя як спеціальне педагогічне поняття не є усталеним 
і потребує всебічного розгляду, оскільки за своєю 
природою носить міждисциплінарний характер і вод-
ночас має свої сутнісні атрибути конкретної (суттєва, 
невід'ємна властивість) освітньої галузі. 

Дослідження взаємовідносин «педагог -научува-
ний» вперше розпочинається ще на межі ХІХ – ХХ 
століть з позицій психолого – антропологічного підхо-
ду. На неможливість досягти гармонійного розвитку 
особистості без установлення довірчих  відносин між 
педагогом та учнями вказували у своїх роботах  М. І. 
Пирогов, Л. М. Толстой, К.Д. Ушинський та ін..

На самому початку ХХ століття поняття «взаємо-
дії» з’являється в науковому вжитку у філософських 
працях А.А. Богданова, а саме: у контексті досліджен-
ня поняття «прогресивного відбору». Так, на думку 
вченого, «дійсне збереження форм у природі можли-
во тільки через шлях прогресивного розвитку» [17, 
2]. У працях В.В. Зеньковського, де вчений розглядає 
питання про «соціальні сили у душі дитини», вчений, 
виділяючи основні складові взаємодії (соціальне се-
редовище, соціальне спілкування та соціальну спад-
ковість та ін..),  тлумачить поняття «взаємодії», як 
«соціальна взаємодія» [3, 23]. 

На початку 30-х  на тлі соціальних досліджень по-
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няття «взаємодії» набуває педагогічний відтінок. У 
своєму дослідженні «Теоретичні дебати у радянській 
педагогіці» В.Я. Струмінський, виділяючи співвідно-
шення зовнішніх «впливів» у педагогічному процесі, 
надає обґрунтування поняття «взаємодія» у педаго-
гічному аспекті. Вчений підкреслює, що метою педа-
гогічного процесу є «цільовий вплив, тобто вплив з 
метою отримання певних реакцій та результатів» [14, 
140], а так як вплив – це більш механічний принцип, 
на думку вченого, у педагогіку необхідно ввести іншу  
категорію, що відбивала би факт неможливості існу-
вання впливу без взаємодії з тим, на кого впливають.

Зауважимо, що появі наприкінці 60-х років мину-
лого століття «педагогічної взаємодії як самостійного 
поняття передував тривалий процес диференціації та 
спеціалізації  терміну «взаємодія». Словотермін  «пе-
дагогічна взаємодія» в педагогічній літературі тоді 
нерідко замінювався словами, близькими до нього 
за значенням, такими, як взаємозв’язок, поєднання, 
співпраця, тощо. Період кінця 50-60 –х років знаме-
нується гострим бажанням науковців представити 
своє бачення специфіки педагогічної професії, без 
теоретичного осмислення спадщини. Саме це зумови-
ло існування в ті часи більше десятка різних поглядів 
(Б.Г. Ананьєв, Ф.Н. Гоноболін, В.О. Крутенький, Н.В. 
Кузьміна, Н.Д. Левітов та ін.) як про природу педаго-
гічного процесу в цілому, так і про педагогічну вза-
ємодію, зокрема.  Підходи до педагогічної взаємодії 
того періоду носили більш дидактичний характер. 
Так, в наукових дослідженнях С.П. Баранова, М.О. 
Данилова. І.Я. Лернера, В. Оконя, М.Н. Скаткіна  та 
ін.. «педагогічна взаємодія» розглядалася з точки зору 
взаємозв’язку абстрактних та суто наукових понять. 
Під «взаємодією» в ці часи часто розуміли оптималь-
не співвідношення різних принципів або методів на-
вчання  в педагогічній практиці.

Але вже наприкінці 70-х  ХХ століття поняття «пе-
дагогічної взаємодії» все частіше застосовується вче-
ними в форматі дослідження механізмів просування 
ідеалів комунізму, що асоціюється більш з «виховною 
взаємодією». Прикладом тому можуть стати публікації 
Б.З. Вольфова, В.Д. Семенова про «взаємодію вихов-
них сил» або роботи В.Г. Бочарова, В.В. Дружиніна, 
М.М. Плотнікова про «взаємодію школи та серед-
овища». Предметом досліджень видатних педагогів 
В.О. Караковського, Х.Й. Лійметс, Л.І. Новикова, Н.Є. 
Щуркова ставали  взаємовідносини в суспільстві, а 
саме: важливість труда та профорієнтаційної роботи, 
роль піонерської та комсомольської організації в бу-
дівництві комунізму, виховання патріотів свої держа-
ви, готових до праці та оборони.

Утім, вже на початку 80-х коло складових 
суспільно-виховної взаємодії поширилося до засну-
вання  так званих «соціально-політичних комплексів», 
що мало на меті охопити верстви молоді за стінами 
навчальних закладів. Так, наприкінці 80-х, на тлі тен-
денцій відкритості та демократизації суспільства, ста-
ло очевидним існування гострих проблем та протиріч 
в системі вищої освіти, які замовчувалися раніше. 
Подолання авторитарності та комуністичної цензури 

в освіті відкрили шлях новому витку в розвитку педа-
гогічної взаємодії. 

Так, нове тлумачення поняття «педагогічної вза-
ємодії» було надано педагогом-науковцем Ю.К. Ба-
банським, який вважав, що цим терміном відбива-
ється «взаємна активність, співробітництво педагогів 
та тих, кого виховують в процесі їх спілкування» [11, 
29]. Таке трактування може вважатися початком циклу 
зміщення акцентів в бік рівноправності учасників на-
вчального процесу, що, водночас, означає зміцнення 
ідей гуманізації В.А. Сухомлинського, концепції осо-
бистісно орієнтованого Ш.А.Амонашвілі, педагогіки 
співробітництва та ін..

З того часу починають активно розроблятися та 
розвиватися різні аспекти «педагогічної взаємодії» 
(«педагогіка взаємодії» (А.С. Белкін, И.А. Зимова, 
Є.В. Коротаева, А.І.Кравченко, М.І. Щевандрін); «пе-
дагогіка підтримки» (О.С. Газман, Н.Н.Михайлова, С. 
М. Юсфін); «педагогіка співробітницької взаємодії» 
(Л.В. Байбородова); «творча взаємодія (А.О. Муратов), 
емпатійна взаємодія (Н.В. Афанасьєва), організацію 
навчальної взаємодії в колективних, кооперативних, 
групових формах роботи (А.І. Донцов, Х.Й. Лійметс, 
А.В. Петровський, В.В. Фляків, Д.І. Фельдштейн, 
Г.А.Цукерман, С.Г. Якобсон), раціонально - психоло-
гічний напрямок (П.П. Блонський, Г.О. Гордон, А.Г. 
Калашников, А.В. Луначарський, А.П. Пинкевич, 
М.М. Рубінштейн). Емоційно – комунікативний бік 
навчальної взаємодії аналізують у своїх працях Е.И. 
Бєленкіна, Л.В.Жарова, В.В. Котов, М.М.Рибакова, 
М.В.Сєдова, Р.Х. Шакуров та ін. Як соціально-
психологічний процес розглядають співробітництво 
з дітьми М.А.Вейт, Б.Г.Огаянц, О.В.Суботський. По-
зиція дорослого у співробітництві з підлітками пред-
ставлена як прояв педагогічної творчості в роботах 
А.С. Белкіна, І. Д. Демакової, В. А. Кан-Каліка, М.Д. 
Никандрова. 

Прагнення дослідників проникнути в самі надра 
цієї базової категорії педагогіки проявилось в інтересі 
до досвіду закордонних вчених, педагогів-практиків, 
які були зорієнтовані на практичне застосування  «пе-
дагогічної взаємодії». Роботи закордонних авторів 
(Р.Селман, О. Стауфорд, М. Фландерс, М. Хаузен) 
розглядають взаємодію, або інтеракцію, у навчанні, 
виходячи з положень гуманістичної й когнітивної 
психології. Навчанню в малих групах співробітництва 
(«cooperative learning”)  присвячені роботи Р. Славина 
(«Student team learning\ Навчання у команді»), Девіда 
Джонсона й Роджерса Джонсона  («Learning Together\
Учимося разом»), Шломо Шаран («Дослідницька 
діяльність в групах»), а також Ел. Аронсон («Jigsaw / 
Ажурна пилка»), Спенсер, Каган й ін. 

Отже, педагогічна взаємодія стає провідним по-
няттям педагогіки, але її рефлексивна багатозначність 
призводить до появи різноманітних класифікацій, а 
також до термінологічної плутанини. «Педагогічну 
взаємодію» вважають і базовим поняттям педагогіки, 
і її ключовою категорією, і технологією, тощо.

Хоча тлумачення «педагогічної взаємодії» мож-
на знайти практично у всіх педагогічних словниках 
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останніх десятиріч ХХ століття, їх дефініції суттєво 
відрізняються. 

Загальною для робіт А.А. Бодалєва, М. Каган, М.І. 
Лісіної, Н.Н. Обозової та ін. є ідея розкриття сутності 
взаємодії через спілкування, яке в низці наукових ро-
біт ототожнюється з поняттям комунікації. У зв’язку 
з цим поняття педагогічної  взаємодії розкривається 
через діалогічну природу та механізми комунікації 
(Г.М. Андреєва).

Так, А.В. Мудрик диференціює «взаємодію» в со-
ціо - педагогічному аспекті, виділяючи чотири групи 
факторів взаємодії як основний компонент соціаліза-
ції, а саме: мегафактори (космос, світ, планета), ма-
крофактори (країна, держава, етнос), мезофактори (за-
соби масової інформації, субкультура), мікро фактори 
(родина, сусіди, мікро соціум, організації та угрупу-
вання) [7]. На цьому тлі, згідно з педагогічним підхо-
дом, А.В. Мудрик спирається на особистісний підхід, 
що зумовлює стратегію взаємодії викладача з особис-
тістю і колективом на основі суб’єкт- суб’єктних від-
носин [6, 310]. 

І.Б Котова зауважує той факт, що «в ході педагогіч-
ної взаємодії викладачі вузу, і студенти групи рефлек-
туються самими студентами як суб’єкти» [12, 7]. Тому 
І.Б. Котова та Є.Н. Шиянов трактують педагогічну 
взаємодію як «прямий або непрямий вплив суб’єктів 
цього ж процесу один на одного, що породжує їх вза-
ємний зв’язок» [10, 65]. Цікавим у такому підході є 
те, що вчені приділяють увагу не тільки організації 
самого навчального процесу, а роблять акцент на його 
результати.

О. В. Коротаєва, наприклад, розподіляє всі види 
педагогічної взаємодії на дві великих групи, а саме: 
«педагогічну взаємодію методологічного, тобто те-
оретичного, характеру та багатообразну палітру 
практико-орієнтованих взаємодіїй» [5, 80]. До пер-
шої групи дослідниця відносить взаємозв’язок вчен-
ня та викладання та відповідних методів (М.А. Да-
нилов, В.Оконь, Л.Д. Скляренко), взаємодію форм 
навчально-виховної роботи (Ю.К. Бабанський, Л.В. 
Байбородова), процес інтеграції педагогічної теорії 
і практики, тощо. До другої групи, на її думку, нале-
жать класифікації міждисциплінарного характеру, що 
стосуються стилів керівництва (по К. Левіну), форм 
міжособистісного спілкування, тощо, а також класи-
фікація, в основі якої лежить розподіл продуктивного 
(творчого) та непродуктивного типів навчальної вза-
ємодії (по В.Я. Ляудіс); взаємодія, яка спирається на 
ієрархію взаємодії в педагогічному процесі (по Х.Й. 
Лійметс). 

На наш погляд, особливу увагу привертає класифі-
кація, в основі якої лежить критерій ступеню активної 
участі научуваного в сумісній з викладачем діяльнос-
ті. Вчений виділяє декілька таких стадій, а саме: опі-
ка, наставництво, партнерство, співдружність, співро-
бітництво. [1, 45]. При чому, останнє багато науковців 
(І.А. Зімняя, М.С. Каган, В.А. Кан-Калік, Н.І. Шеван-
дрін) розглядають як вищу форму взаємодії людей, 
так як воно відрізняється суб’єкт- суб’єктними відно-
синами на паритетній основі.

Само явище педагогічної взаємодії є багатомір-
ним та може відрізнятися навіть за кількісним показ-
ником суб’єктів, які беруть у ньому участь (педагог і 
студент, педагог і група студентів, тощо). До того ж, 
педагогічна взаємодія може класифікуватися за кри-
терієм якісного складу цих учасників та характеру їх 
діяльності.

Висновки.
Так, узагальнення результатів дослідження витоків 

та етапів розвитку ідеї педагогічної взаємодії учасни-
ків навчального процесу, дозволяють дійти наступних 
висновків:

У теперішній час суттєво змінюються вимоги до 
майбутніх фахівців, які повинні, окрім високої те-
оретичної підготовки, вміти взаємодіяти з іншими 
людьми, володіти комунікативними навичками, вмі-
ти ставити ціль та оперативно реалізовувати її, бути 
активним, самостійним та ініціативним у прийнятті 
рішень. Проведене дослідження історичних, філо-
софських та психолого-педагогічних джерел свідчить, 
що витоки ідеї педагогічної взаємодії були зумовлені 
соціо-політичними та економічними процесами в сус-
пільстві, а еволюція її розвитку є опосередкованою 
ними.

Друга половина ХХ століття характеризується ін-
тенсивною динамікою розвитку ідеї педагогічної вза-
ємодії, що відбилося у докорінних змінах її змісту та 
проявів.

Отже, зіставний аналіз дефініцій та енциклопе-
дичних статей свідчить про неоднозначність підходів 
до визначення сутності цього явища, що є підґрунтям 
для існування різних класифікацій та типологій. Серед 
них, на нашу думку, особливе значення набуває класи-
фікація А.Б. Бєлкіна, що виявилася результативною з 
точки зору впровадження особистісно-орієнтованої 
парадигми навчального процесу та у світлі гуманізації 
освіти в цілому. 

Глибина та повнота аналізу такого багатовимір-
ного явища, як «педагогічна взаємодія», можуть бути 
досягнуті тільки за умови чітко окресленої системи 
координат його існування.

Дослідження процесу розвитку ідеї педагогічної 
взаємодії та уточнення її сутності уможливлює усвідо-
мити коріння та причини виникнення нового формату 
суб’єкт - суб’єктних відносин між  учасниками на-
вчального процесу, які сьогодні вважаються основою 
для впровадження гуманізації вищої освіти. З появою 
та обґрунтуванням поняття «педагогічної взаємодії» 
змінюється вся парадигма освіти, «взаємодія» витис-
кує «вплив», паралельно з цим гуманізація викреслює 
авторитаризм в освіті. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем педагогічної вза-
ємодії учасників навчального процесу.
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Використання дидактичних ігор у викладанні 
інтегрованого курсу «основи здоров’я» 

Дрізуль А.В. 
Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Анотації:
Проаналізовано практичний до-
свід застосування дидактичних 
ігор у викладанні предмету „осно-
ви здоров’я” (5-9 класи). Показані 
можливості та переваги викорис-
тання окремих видів ігор (рольо-
вих, ігор-подорожей, ігор-змагань) 
в підвищенні якості навчання, ство-
ренні сприятливого навчального 
середовища, формуванні здорово-
го способу життя в учнів відповід-
ного віку. Навчальна дисципліна 
„основи здоров’я” представлена у 
якості моделі первинної профілак-
тики порушень здоров’я і забезпе-
чення дітей необхідними знаннями, 
уміннями і навичками.

Дризуль А.В. Использование дидактиче-
ских игр в преподавании интегрирован-
ного курса «Основы здоровья». Проана-
лизирован практический опыт применения 
дидактических игр в преподавании пред-
мета „основы здоровья” (5-9 класса). По-
казанные возможности и преимущества ис-
пользования отдельных видов игр (ролевых, 
игр-путешествий, игр-соревнований) в по-
вышении качества обучения, создании бла-
гоприятной учебной среды, формировании 
здорового образа жизни у учеников соответ-
ствующего возраста. Учебная дисциплина 
„основы здоровья” представлена в качестве 
модели первичной профилактики нарушений 
здоровья и обеспечении детей необходимы-
ми знаниями, умениями и навыками.

Drizul A.V. The use of didactic games 
in the course of teaching Health 
Education. Practical experience of ap-
plication of didactic games is analysed 
in teaching of the article of “Basis of 
health” (5-9 class). The rotined possibil-
ities and advantages of the use of sepa-
rate types of games (role, games-trips, 
games-competitions) are in upgrading 
teaching, creation of favorable educa-
tional environment, forming of healthy 
way of life for the students of the proper 
age. Educational discipline of “Basis of 
health” is presented as a model of pri-
mary prophylaxis of violations of health 
and providing of children necessary 
knowledge, abilities and skills.

Ключові слова:
здоров’я, навчання, активний, спо-
соби, дидактичний, ігри, техноло-
гії.

здоровье, обучение, активный, способы, ди-
дактический, игры, технологии.

health, teaching, active, methods, 
didactic, games, technologies.

Вступ.1

Забезпечення дітей знаннями, уміннями і навичка-
ми, необхідними для захисту власного здоров’я, є най-
більш ефективною моделлю первинної профілактики 
порушень здоров’я. В Україні цей напрям відбуваєть-
ся у тому числі через впровадження інтегрованого 
курсу „Основи здоров’я” (у початковій школі та 5-9 
класах), метою якого є формування в учнів свідомого 
ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння осно-
вами здорового способу життя, навичками, у тому 
числі й життєвими, безпечної для життя і здоров’я 
поведінки. Успішна реалізація даної мети можлива за 
умовами використання активних методів навчання; 
стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів 
учнів, відпрацьовування практичних дій при вивченні 
кожної теми; створення умов для активного діалогу 
між учасниками-партнерами навчально-виховного 
процесу та вільного вибору учнями навчальних за-
вдань і способів поведінки; багатоваріантністю форм 
різних видів діяльності учнів. Як наслідок, актуаль-
ними є проблеми практичної реалізації цієї мети, що 
пов’язане із пошуком найбільш ефективніших форм 
і методів навчання здоров’ю. Саме тому особливої 
уваги потребує розгляд питань, пов’язаних із застосу-
ванням дидактичних ігор у викладанні інтегрованого 
курсу „Основи здоров’я”.

Теоретичні засади навчання здоров’ю розгляда-
ли С.В.Василь’єв, М.С.Гончаренко, В.П.Горащук, 
С.В.Страшко, Л.П.Сущенко та ін. Серед засобів на-
вчання здоров’ю на засадах життєвих навичок особли-
ве місце займає використання різноманітних дидак-
тичних ігор, створення на уроках ігрових ситуацій. У 
сучасній дидактиці, під час навчання основам здоров’я, 
ігри дуже широко застосовуються у початковій школі 
(П.І.Бей, Н.О.Будна, Л.В.Будинська, Ж.А.Голінщак, 
З.Л.Головко та ін.). Т.Воронцова і В.Пономаренко 
пропонують використовувати деякі ігрові ситуації як 
© Дрізуль А.В. , 2010

елемент тренінгів [3]. Окремі приклади застосування 
ігор або ігрових ситуацій на уроках з основ здоров’я 
приводять Л.С.Ващенко і Т.Є.Бойченко [2]. Однак, у 
сучасній методичній літературі бракує даних аналізу 
практичного досвіду застосування дидактичних ігор у 
викладанні навчальної дисципліни „Основи здоров’я” 
у 5-7 класах.

Робота виконана за планом НДР Кримського рес-
публіканського інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є аналіз власного практичного до-

свіду використання дидактичних ігор у викладанні 
навчальної дисципліни „Основи здоров’я”.

Результати дослідження.
Дидактичні ігри - спеціально створені або присто-

совані для навчання ігри. Специфічною ознакою ди-
дактичних ігор є поєднання умовного ігрового плану 
діяльності учнів з її навчальною спрямованістю (на-
явність наміру, плану, навчальної мети і передбачу-
ваного результату). Дидактичні ігри, як правило, об-
межені у часі, ігрові дії підпорядковані фіксованим 
правилам. В межах дидактичних ігор мети навчання 
досягаються через вирішення ігрових завдань [7]. 
У сучасній літературі існує декілька різноманітних 
підходів до визначення поняття „дидактичні ігри”. 
Ю.К.Бабанський розглядає дидактичну гру як „цін-
ний метод стимулювання інтересу до навчання; як 
засіб, що збуджує інтерес до навчання” [6, c. 198]. Як 
метод навчання дидактичні ігри розглядає і М.Фіцула 
[8, с. 135]. На думку П.Підкасистого, дидактична гра є 
методом навчання і одночасно це - „активна навчальна 
діяльність з імітаційного моделювання систем, явищ, 
процесів, які вивчаються; колективна цілеспрямована 
навчальна діяльність, коли кожен учасник і команда 
в цілому об’єднані рішенням головного завдання 
і орієнтують свою поведінку на виграш” [5, с. 251]. 
Ю.І.Мальований характеризує дидактичну гру як 
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форму навчання, де „засвоєння учнями змісту освіти 
під керівництвом учителя опосередковано їхньою 
ігровою взаємодією, що регулюється певними 
встановленими правилами гри, порядком, режимом” 
[9, с. 90]. Аналогічної думки дотримується і 
П.М.Щербань, який вважає дидактичну гру „творчою 
формою навчання, виховання і розвитку студентів, 
школярів, дошкільників” [10, c. 31]. Отже, дидактична 
гра розглядається як засіб, метод і форма навчання. 
На наш погляд, з позицій дидактики, доречно вважати 
її методом навчання, але враховуючи, що частіше 
вчитель використовує на уроках лише елементи ігри, 
ігрові ситуації, саме у таких випадках, дидактичну гру 
можна розглядати як педагогічний прийом.

Теоретичні аспекти проблеми дидактичної гри до-
сліджували Н.К.Ахметов, А.О.Деркач, А.Й.Капська, 
І.М.Носаченко, П.І.Підкасистий, В.Г.Семенов, 
Є.М.Смірнов, А.О.Тюков, Ж.С.Хайдаров, С.Ф.Щербак, 
П.М.Щербань та інші. Ряд спеціальних досліджень 
ігровій діяльності дошкільників здійснили видатні пе-
дагоги нашого часу (П.П.Блонський, Л.С.Виготський, 
С.Л.Рубінштейн, Д.Б.Ельконін та інші) Більшість 
праць з проблеми дидактичної гри виконано на мате-
ріалі молодшої та, у суттєво меншій мірі, середньої 
ланки загальноосвітньої школи (Ю.А.Калинецька, 
І.І.Осадчук, Т.П.Павлова, О.Я.Савченко, М.Ф.Стронін, 
Т.П.Устєнкова та інші). На нашу думку, використання 
дидактичних ігор у середній ланці школи є доцільним, 
і може бути дуже ефективним методом організації на-
вчальної діяльності, особливо у учнів з низькою моти-
вацією до навчання. Узагальнюючи досвід зарубіжних 
педагогів, М.В.Кларін визначає наступні переваги ви-
користання дидактичних ігор: в ході навчальної гри 
учні оволодівають досвідом діяльності, схожим з тим, 
який би вони отримали в дійсності; навчальна гра до-
зволяє учням самим вирішувати важкі проблеми, а не 
просто бути спостерігачами; навчальні ігри створю-
ють потенційно більшу можливість перенесення знань 
та досвіду діяльності з навчальної ситуації в реальну; 
навчальні ігри забезпечують навчальне середовище, 
яке негайно реагує на дії учасників; навчальні ігри 
допомагають “стиснути” час; навчальні ігри психоло-
гічно привабливі для учнів; прийняття рішень в ході 
гри тягне за собою наслідки, на які учням неминуче 
доводиться зважати; навчальні ігри безпечні для учнів 
(на відміну від реальних ситуацій) [4, с. 120]. Поді-
ляючи наведені погляди, під час викладання „Основ 
здоров’я” серед арсеналу різноманітних активних ме-
тодів навчання, ми надаємо перевагу саме дидактич-
ним іграм.

Враховуючи велику кількість дидактичних ігор, 
актуальним стає питання їх класифікації. У літературі 
наведено багато спроб класифікувати ігри за різними 
критеріями. К.І.Баханов поділяє ігри за методикою 
проведення на сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, 
ігри-змагання, ігри-драматизації; за дидактичною 
метою – ті, що актуалізують, формують, узагальню-
ють, контролюють та корегують [1, с. 124]. Однак, 
критеріїв класифікації може бути набагато більше: за 
кількістю учасників - колективні, групові та індиві-
дуальні; за реакцією учасників – рухливі та тихі; за 

швидкістю виконання завдань – „швидкісні” та „якіс-
ні”; за характером діяльності учнів – репродуктивні, 
частково-пошукові, пошукові, творчі; за формою про-
ведення – гра-подорож, гра–вікторина, гра–вистава, 
гра-змагання, гра–припущення тощо…

Такий перелік не є повним, бо в ньому, наприклад, 
відсутні такі критерії, як детермінованість дій учасни-
ків (ігри з чітко оговореними діями учасників на кож-
ному її етапі та ігри – імпровізації); діяльність вчителя 
(безпосередній учасник, спостерігач, організатор, суд-
дя) та інші. Отже, на наш погляд, у питаннях класифіка-
ції дидактичних ігор потрібні подальші дослідження, 
які спрямовані на її вдосконалення, поглиблення й по-
ширення. Спираючись на власний практичний досвід 
викладання „Основ здоров’я”, враховуючи особли-
вості даного предмету, вимоги програми та дотриму-
ючись принципів здоров’язбережувальних технологій 
навчання, ми пропонуємо на уроках з цієї дисципліни 
використовувати наступні дидактичні ігри – колектив-
ні (тому що саме вони створюють „ситуацію успіху”, 
яка потрібна для формування сприятливого навчаль-
ного середовища); групові (тому що, привносячи еле-
менти змагань, вони сприяють розвитку пізнавальної 
активності, спонукають до самовдосконалення, на-
вчають працювати у команді); розвивальні (тому що 
спрямовані на розвиток особистості учня); рухливі (у 
якості невід’ємної складової здоров’язбереження); ро-
льові (дозволяють моделювати життєві ситуації, про-
гнозувати їх розвиток, відпрацьовувати різні моделі 
поведінки); ігри-подорожі, ігри-змагання (тому що 
роблять процес навчання більш привабливим, ство-
рюють сприятливий емоційний фон, дозволяють роз-
критися творчім здібностям учнів).

Так, наприклад, у 5 класі, під час вивчання теми 
„Безпечне довкілля і служби захисту населення ” ми 
проводимо гру-подорож „Небезпеки шкільного світу”. 
На попередньому уроці вчитель повідомляє дітям про 
майбутню подорож, формулює спільну мету – виявити 
можливі небезпеки в школі та навчитися їх уникати. 
Далі разом з учнями обговорюється маршрут дослі-
дження, на аркуші паперу заздалегідь зображується 
маршрут, зупинки з дотепними назвами. Вчитель ого-
лошує склад груп дослідників, учням пропонується 
обрати командира групи, придумати назву та девіз. До 
вигадування назв діти підходять дуже відповідально 
і творчо. Кожна група отримує домашнє завдання: до 
наступного уроку обстежити певний відрізок марш-
руту – шкільну їдальню, спортзал, вестибюль, різні 
поверхи школи та ін. При обстеженні своєї ділянки 
учні заповнюють маршрутну карту, вказуючи можли-
ві витоки небезпеки, їх наслідки та шляхи уникання. 
Це – єдина обов’язкова вимога для всіх груп. Все інше 
дитячу фантазію не обмежує. Наступний урок – гра-
подорож школою „Небезпеки шкільного світу”. Він 
відбувається у вигляді екскурсії, де на кожній зупинці, 
рухаючись по маршруту, представники груп розпові-
дають про свої дослідження, дають поради щодо уни-
кання небезпек. Спільні результати цієї роботи учні 
оформлюють на великому аркуші паперу, де на схема-
тичному малюнку школи відображають найбільші не-
безпеки та поради щодо збереження життя і здоров’я. 
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Таким малюнком-попередженням можна користу-
ватися як пам’яткою або подарувати його школярам 
молодших класів. Після закінчення гри вчитель разом 
з класом робить підсумок, визначає переможців – ко-
манди, що були найбільш уважними та  переконливи-
ми. Впровадження даної гри виконує одразу декілька 
функцій – по-перше, передбачені програмою знання 
подані з урахуванням вікових потреб п’ятикласників, 
по-друге, вони максимально наближені до життя і 
формують необхідну життєву компетентність учнів, 
свідоме прагнення до збереження власного здоров’я. 
Ще одна перевага - учні вчаться самостійно здобувати 
і опрацьовувати інформацію, мають змогу реалізувати 
свої інтереси та здібності. 

Практичні роботи „Відпрацьовування повідомлен-
ня про небезпечні ситуації”, „Моделювання ситуації 
виклику служб захисту населення”, „Моделювання 
ситуації спілкування з однокласниками і друзями” та 
інші у 5 класі ми проводимо у вигляді рольових ігор. 
Дуже позитивний ефект дає прийом, коли вчитель, у 
деяких випадках, теж грає якусь роль – мами, пред-
ставника пожежної служби, лікаря або іншої дорос-
лої людини. Саме у таких ситуаціях не тільки вста-
новлюється міцний дружний контакт між учнями 
й вчителем, формується атмосфера невимушеності 
й довіри, але й відпрацьовується модель поведінки 
спілкування з людьми різного віку. Діти вчаться вес-
ти діалог з дорослими, становляться менш скутими 
та сором’язливими у критичних ситуаціях. Ще одна 
причина, за якою вчителю потрібно приймати активну 
участь у рольових іграх – це особливості сприйняття 
дітьми цього віку дорослих як безумовних автори-
тетів. Довірливість до дорослої людини, безперечна 
слухняність, намір бути чемною дитиною дуже часто 
стають причиною того, що дитина стає жертвою до-
рослих злочинців. На конкретних прикладах – рольові 
ігри „Діалог з „ворожкою”, „Діалог з „представника-
ми комунальних служб”, „Діалог із „знайомою” бать-
ків” - вчитель чітко обговорює з учнями особливос-
ті впливу дорослої людини на дитину, відпрацьовує 
з ними механізм відмови, вміння твердо і впевнено 
сказати:„Ні”. 

У 5-7 класах з метою узагальнити і систематизува-
ти знання по темі, ми проводимо уроки у вигляді ігор-
змагань. На початку уроку учні об’єднуються в групи 
(якщо дозволяє площа приміщення, такі об’єднання 
доцільно проводити під час виконання руханок). Далі 
вчитель пропонує учням за короткий час вигадати 
назви команд, повідомляє тему та мету гри, чітко об-
говорює з учасниками її правила. Початок гри – за-
вдання на швидкість: з слів, які написані на окремих 
картках, скласти прислів’я про здоров’я, правило здо-
рового способу життя, афоризм або загадку (у остан-
ньому випадку треба не тільки швидко і правильно 
скласти речення, але й розгадати його). Наприклад, 
з слів знає, здоров’я, вартість, той, втратив, хто, 
його діти складають прислів’я Вартість здоров’я 
знає той, хто його втратив. Наступне завдання: 
„Третій – зайвий”, у якому командам пропонується з 
трьох термінів або понять знайти те, що не пов’язане 
логічним зв’язком з двома іншими. Серед інших за-

вдань, що виконують команди – „Обери потрібне”, в 
якому учням пропонується знайти відповідність між 
предметами гардеробу і місцем, куди дитина збира-
ється піти (футбольний матч, концерт, туристичний 
похід); „Поради друзям” – скласти та пояснити пра-
вила безпечного відпочинку біля води, або безпечної 
поїздки у громадському транспорті; „Знайди помил-
ку” - скласти на задану тему мини-розповідь з по-
милками і запропонувати іншої команді знайти ці по-
милки. Обов’язковою частиною таких ігор-змагань є 
включення до їх сценарію завдань-пантомім („Поїзд-
ка в автобусі”, „Машини і пішоходи”, сценок („Якщо 
дзвонять у ваші двері”, „Пожежа в лісі”), виконання 
фізичних вправ (наприклад, яка з груп продемонструє 
найкращій комплекс вправ на один і той самий вірш 
або відому пісню). Використання таких завдань  не 
тільки пожвавлюють проведення гри, але, насампе-
ред, сприяють руховій активності учнів, і тим самим 
є невід’ємною складовою здоров’язбережувальних 
технологій. Проводячи гру-змагання, вчитель на кож-
ному її етапі оцінює швидкість та якість виконання 
завдань. Складність і кількість завдань в грі-змаганні 
добираються з урахуванням можливостей учнів і осо-
бливостей колективу класу. Саме в цьому і втілюється 
диференційований та особистісно-зорієнтований під-
хід до навчання здоров’ю. Важливо, щоб участь у грі 
приймали всі учні класу, а завдання охоплювали осно-
вні питання з теми, що вивчають. Перелічені завдання 
ми пропонуємо також використовувати як елементи 
уроку, створюючи ігрові ситуації на етапах актуаліза-
ції опорних знань або закріплення нового матеріалу. 
Слід зауважити, що підготовка і використання ігрових 
ситуацій потребують набагато менше часу, ніж про-
ведення дидактичних ігор, і одночасно є більш „де-
мократичними”, тому що не вимагають дотримання 
жорстких ігрових правил, надаючи вчителю простір 
для маневрування. 

Застосування дидактичних ігор у 8-9 класах має 
свої особливості. По-перше, ці класи є допрофільни-
ми, тому під час проведення уроків доречно знайоми-
ти учнів з різними професіями, з перспективами об-
рання того чи іншого подальшого профілю навчання. 
По-друге, як показує наш досвід, учні відповідного 
віку з більшим задоволенням виконують індивідуаль-
ні та групові завдання, ніж колективні. Саме тому у 8 
класі ми використовуємо рольову гру, яка проходить 
у вигляді прес-конференції „Харчуємося правиль-
но” (тема „Оздоровчі системи”). Учні заздалегідь 
отримують ролі і завдання – підготувати відповідні 
повідомлення. Так, наприклад, „дієтолог” готує роз-
повідь про основні правила здорового харчування, 
застерігаючи підлітків від захоплення різноманітни-
ми дієтами, „ендокринолог” – про наслідки йододе-
фіциту та його запобігання, „гастроентеролог” – про 
причини виникнення захворювань травної системи у 
школярів, „біолог” – про отруйні гриби та рослини, 
а „лікар „Швидкої допомоги” – про правила першої 
допомоги при харчових отруєннях. Завдання у класі 
розподіляються з урахуванням можливостей кожно-
го учня – тому, крім тих, хто самостійно або за до-
помогою вчителя добирає матеріал і готує виступ, є 
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учні, які отримують інші завдання – наприклад, про-
слухавши повідомлення, описати свої думки та почут-
тя, що виникли, запропонувати свої пропозиції задля 
вирішення проблеми – тобто ця група учнів виконує 
ролі журналістів – представників різних видань. Групі 
учнів, які за різними причинами не бажають прийма-
ти участь у прес-конференції, пропонується за резуль-
татами слухання виконати тест. Таким чином, у грі 
максимально задіяні всі учні класу, що робить процес 
навчання максимально ефективним. Під час виконан-
ня гри реалізується не тільки її головна дидактична 
мета - формування навичок здорового способу життя, 
але й здійснюється профільна і, частково, професійна 
орієнтація школярів, крім того учням надається мож-
ливість розкрити свої творчі здібності.

У підручниках з „Основ здоров’я” часто зустріча-
ється завдання обговорити у групах ту чи іншу життє-
ву ситуацію. Подібні обговорення ми проводимо у ви-
гляді дидактичних ігор – вправ „Бюро прогнозів”, „За 
і проти”, „Точка зору”. Учнів 8-9 класів непокоять від-
носини між однолітками – своєї та протилежної статі, 
дорослими – батьками, вчителями. Їх турбують пи-
тання любові, дружби, самоповаги та самовизначення 
своєї особистості, які іноді доводиться відстоювати, 
протидіючи тиску. Вправи, які ми використовуємо, до-
зволяють не просто обговорити життєву ситуацію, а й 
ретельно розглянути її з різних кутів зору, змоделюва-
ти можливі сценарії розвитку подій. Наприклад, при 
розгляданні конкретних ситуацій з числа учнів ство-
рюється група „Бюро прогнозів”, завдання якої - ре-
тельно розібрати ситуацію, яку розіграли перед ними 
учні, розглянути можливий розвиток подій у разі при-
йняття того чи іншого рішення. Вправа „За і проти”, 
під час якої учасники перелічують всі переваги та не-
доліки моделі поведінки, примушує підлітків ретельно 
враховувати можливі наслідки дій. Приймаючи участь 
у грі-вправі „Точка зору”, учні обговорюють ситуацію 
з позиції інших людей – виконуючи ролі друзів, при-
ятелів, батьків. Така гра навчає підлітків враховувати 
не тільки свої думки, але і погляди інших людей, раху-
ватися з іншою точкою зору, бути толерантними. 

Висновки. 
Навчальна дисципліна „Основи здоров’я” є ефек-

тивною моделлю первинної профілактики порушень 
здоров’я і забезпечення дітей знаннями, уміння-
ми і навичками, необхідними для захисту власного 
здоров’я. У викладанні курсу „Основи здоров’я” по-
трібно широко застосовувати активні методи навчан-
ня, у тому числі й дидактичні ігри. Використання ди-
дактичних ігор та ігрових ситуацій підвищує якість 
навчання, створює сприятливе навчальне середовище, 
сприяє свідомому ставленню підлітків до свого життя 
і здоров’я. Перспективним є використання рольових 
ігор, які дозволяють імітувати та моделювати життєві 
ситуації, тим самим виконують не тільки пізнавальну, 
але й світоглядну і емоційно-особистісну дію на роз-
виток учня.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку передбачають розгляд підготовки вчителів до 
використання дидактичних ігор та ігрових ситуацій у 
викладанні навчального курсу „Основи здоров’я”.
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Етапи розвитку ідей формування здорового способу 
життя старшокласників у вітчізняній педагогіці 

(друга половина ХХ століття)
Єрмакова Тетяна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Визначено етапи становлення та 
розвитку проблеми формування 
здорового способу життя старшо-
класників у вітчизняній педагогіці 
другої половини ХХ століття. Про-
аналізовано та розкрито особли-
вості формування здорового спо-
собу життя старшокласників на 
кожному етапі. Встановлено вне-
сок вітчизняних учених та педаго-
гів другої половини ХХ століття у 
вирішення проблеми формування 
здорового способу життя старшо-
класників. Визначено недоліки, 
які заважали прогресивному роз-
витку питань формування здоро-
вого способу життя учнів старших 
класів на етапах, що вивчалися. 

Ермакова Т. С.Этапы развития идей фор-
мирования здорового образа жизни стар-
шеклассников в отечественной педагоги-
ке (вторая половина ХХ века). определены 
этапы становления и развития проблемы 
формирования здорового образа жизни стар-
шеклассников в отечественной педагогике 
второй половины ХХ века. Проанализирова-
ны и раскрыты особенности формирования 
здорового образа жизни старшеклассни-
ков на каждом из этапов. Установлен вклад 
отечественных ученых и педагогов второй 
половины ХХ века в решение проблемы 
формирования здорового образа жизни 
старшеклассников. определены недостатки, 
которые мешали прогрессивному развитию 
вопросов формирования здорового образа 
жизни старшеклассников на исследуемых 
этапах.
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pupils in native pedagogy (2nd part of 
XX century). The stages of formation and 
development the problem of healthy way 
of life of senior pupils were defined in na-
tive pedagogy of 2nd part of XX century. 
The peculiarities of forming healthy way 
of life of senior pupils at every stage were 
analysed and disclosed. The contribu-
tion of native scientific and pedagogues 
of the 2nd part of XX century in solution 
of the problem of forming healthy way of 
life of senior pupils were determined. On 
the investigated stages were defined the 
imperfections that prevent progressive 
development of healthy way of life of se-
nior pupils.
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Вступ1

Піклування про здоров’я зростаючого покоління, 
особливо в післявоєнні роки, мало велике значення 
для радянського народу. У роки війни радянське 
шкільництво країни спрямовувало зусилля передусім 
на збереження школи та перебудову її роботи 
відповідно до умов воєнного часу [7]. У післявоєнні 
роки перед суспільством постала проблема формуван-
ня здорового покоління. Відповідальність і піклуван-
ня про охорону здоров’я зростаючого покоління по-
вністю взяла на себе держава. Турбота про виховання 
й навчання здорової молоді була характерною рисою 
прогресивного розвитку Радянської соціалістичної 
держави. У Програмах КПРС відмічалося, що майбут-
нє покоління повинно рости здоровим та гармонійно 
розвинутим, тому школа знаходилася під пильною 
увагою широких кіл радянського суспільства. Урядом 
СРСР було висунуто перед школою такі завдання: 
підвищення якості освіти та виховання, забезпечення 
всебічного розвитку особистості, а також піклуван-
ня про здоров’я школярів. З огляду на це значущим 
компонентом шкільної освіти стала фізична культу-
ра, що має величезне значення у вирішенні проблеми 
зміцнення здоров’я та формування здорового способу 
життя учнів [10].

Проблема формування в зростаючого покоління 
здорового способу життя, виховання бережливого 
ставлення до свого здоров’я достатньо широко пред-
ставлені у науково-педагогічних джерелах. Розгляд 
питань формування здорового способу життя старшо-
класників в контексті шкільного виховання знайшло 
своє відображення у наступних предметах: фізичне 
виховання в школі та поза її межами (В.Белинович, 
Л.Жданов, Н.Кулинко); гігієнічне виховання 
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(М.Антропова, С.Бриль, Е.Кривицька); трудове вихо-
вання (Б.Величковський, В.Вишневський). 

Аналіз літературних джерел свідчить про недо-
статність висвітлення історичних аспектів формуван-
ня здорового способу життя старшокласників, тому 
існує необхідність у більш досконалому вивченні про-
блеми формування здорового способу життя старшо-
класників, розділивши другу половину ХХ століття на 
етапи.

Робота виконана згідно плану НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати теоретичний зміст 

вирішення проблеми формування здорового способу 
життя старшокласників у досліджуваний період.

Результати дослідження.
Урахування особливостей суспільно-політичного, 

економічного та культурного розвитку країни, 
взаємозв’язку державної освітньої політики та 
суспільно-педагогічного руху, розвитку педагогічної 
науки, підвищення вимог і розробки нових підходів 
до формування здорового способу життя особистості 
дозволило виділити три етапи становлення та розви-
тку проблеми формування здорового способу життя 
старшокласників у вітчизняній педагогіці другої по-
ловини ХХ століття, а саме: 

• перший етап (50-ті – 60-ті рр. ХХ ст.) – етап ста-
новлення питань формування здорового способу жит-
тя школярів як педагогічної проблеми;

• другий етап (70-ті – 80-ті рр.) – етап інтенсивно-
го розвитку теоретичних засад формування здорового 
способу життя старшокласників;

• третій етап (90-ті рр. ХХ ст.) – етап розвитку про-
блеми формування здорового способу життя як систе-
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ми на гуманістичних засадах.
Особливістю 50-60-х років ХХ століття було, по-

перше, вступ Олімпійського комітету Радянського Со-
юзу до Міжнародного комітету (1951 р.). У результаті 
цього фізична культура та фізичне виховання населен-
ня отримали активний розвиток, значно підвищився 
рівень масовості та залучення всіх верств населення 
до занять фізичною культурою. По-друге, було при-
йнято низку законів і урядових постанов, що були 
спрямовані на розвиток фізичної культури. По-третє, 
на початку 50-х років, після залежності системи осві-
ти від ідеологічної політики і після війни та подолання 
розрухи, держава потребувала зміни всієї суспільно-
педагогічної ситуації, тобто необхідним був «педаго-
гічний підйом». Тому важливе значення у формуванні 
здорового способу життя старшокласників даного пе-
ріоду мала доцільна організація навчально-виховного 
процесу шкіл. 

Формування здорового способу життя у процесі 
фізичного виховання було невід’ємним складником 
фізичної культури та спорту, що стали надбанням 
широких мас працюючих, підпорядкувалися завдан-
ням зміцнення здоров’я всього народу. Контроль за 
фізичним розвитком учнів здебільшого покладався на 
шкільну систему освіти, яка була однією з найбільш 
важливих структур, що мала закладати основи фор-
мування здорового способу життя, сприяти розвитку 
психічного, фізичного та морального здоров’я зроста-
ючого покоління [6]. Однак школа 50-х років у підхо-
дах до фізичного виховання учнів недостатньо уваги 
приділяла виробленню у школярів свідомого ставлен-
ня до свого здоров’я, прищеплюванню гігієнічних на-
вичок, вихованню інтересу до систематичних занять 
фізичними вправами [6]. 

Однією з причин цього було те, що контроль за 
станом фізичного розвитку школярів покладався на 
вчителя фізичної культури, а не на увесь педагогічний 
колектив (тобто всі вчителі повинні були б звертати 
увагу на те, як учні сидять за партами, як стоять біля 
дошки, яка в них хода та ін., щоб запобігти розви-
ток скривлення хребта та інші порушення постави). 
Унаслідок цього з переходом школярів із класу в клас 
зростала кількість учнів з порушеннями постави, 
плоскостопістю, короткозорістю та ін. [8]. Більшість 
старшокласників після закінчення школи виключали 
з свого режиму дня фізичні вправи та зводили до міні-
муму гігієнічні процедури [6]. 

У зв’язку з цим науковцями (Л.Жданов, 
В.Філиппович) особлива увага зверталася на не-
припустимість недооцінки фізичного виховання як 
шкільного предмету, на необхідність підвищення його 
статусу та вдосконалення організації для забезпечен-
ня належного стану здоров’я школярів, достатнього 
рівня їхньої фізичної підготовки [8].  

У 50-60-х роках активно пропагувалося та здій-
снювалося гігієнічне виховання школярів. Так, на-
уковцями (М. Антропова, С. Бріль, А. Ликова, В. 
Крижанівська) було виділено основні складові гігіє-
нічного виховання школярів, а саме: режим дня, гігі-
єна сну, умови перебування вдома та в школі, домаш-
ня робота, гігієна праці, гігієна фізичного виховання, 

особиста гігієна, харчування та гігієна одягу та взуття. 
Усі ці компоненти гігієнічного виховання здебільшого 
відносилися до формування здорового способу життя 
особистості у школі, а не у родині.

До справи гігієнічного виховання учнів активно 
залучалися шкільні лікарі, котрі повинні були здій-
снювати контроль за фізичним розвитком дітей та гі-
гієнічний контроль за фізичною культурою в школі; 
виявляти хворих дітей та запобігати хворобам; сприя-
ти забезпеченню гігієнічного режиму у школі, контр-
олю за навчальним навантаженням дітей у школі та 
вдома, режимом дня; вести гігієнічний контроль за 
шкільними меблями, шкільним харчуванням, санітар-
ним обладнанням й благоустроєм шкільного будинку і 
шкільної земельної ділянки; проводити профілактику 
інфекційних захворювань у школі [25, с. 262-264]. 

Шкільними лікарями було розроблено низку ре-
комендацій щодо дотримання гігієнічного режиму в 
школах, покращення санітарного стану шкіл, відмо-
ви від навчання в другу зміну, скорочення навчальних 
програм та обсягу підручників, а також домашніх за-
вдань. Пропонувалося також відмінити іспити при 
переході в наступний клас, скасувати вступні іспити 
до навчальних закладів. Ці рекомендації у вигляді 
доповідної записки було направлено до директивних 
органів України (ЦК КП (б) України і Рада Міністрів 
України), які позитивно поставилися до цієї ініціати-
ви та здійснили низку заходів з оздоровлення режиму 
дня школярів [20, с. 157]. 

Слід звернути увагу на те, що в розглядуваний 
період питання необхідності контролю правильнос-
ті чергування праці й відпочинку учнів, запобігання 
перенавантаження їх навчальною, громадською робо-
тою та виробничою працею стали пріоритетними за-
вданнями педагогічної громадськості. 

Характерною ознакою досліджуваного етапу було 
також усвідомлення педагогічною громадськістю зна-
чущості спільної роботи педагогів і лікарів та скоор-
динована діяльність учителів, педіатрів, гігієністів, 
шкільних лікарів. Цілеспрямована взаємодія керівни-
ків шкіл, учителів, шкільних лікарів мала позитивні 
результати: відбулося певне покращення фізичного 
розвитку школярів, зниження частоти хронічних за-
хворювань, туберкульозної інтоксикації, викликаних 
труднощами післявоєнного життя [1].

Важливим засобом формування здорового способу 
життя школярів у досліджуваний період було трудове 
виховання. В розглядуваний період трудове вихован-
ня школярів набуло особливої значущості. Це було 
наслідком прийняття закону СРСР «Про зміцнення 
зв’язку школи з життям та про дальший розвиток сис-
теми освіти в СРСР» (1958 р.) [10, с. 11-12.]. Цей за-
кон головним завданням радянської школи визначав 
підготовку учнів до життя та до суспільно корисної 
праці, що вимагало встановлення тісного зв’язку між 
навчанням та працею.

Поєднання навчання з виробничою працею спри-
яло включенню школярів у систематичний та орга-
нізований труд, посильний для їхнього здоров’я та 
віку. Разом з тим особливий наголос на виробничій 
праці школярів закономірно актуалізував питання 
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необхідності дотримання гігієни труда учнівської мо-
лоді. Шкільні медичні працівники активно вивчали 
вплив умов праці на здоров’я працюючих школярів, 
розробляли оздоровчі заходи, що сприяли створенню 
оптимальних умов праці, зміцненню й формуванню 
здоров’я.

На етапі, що досліджується, принципово інший 
підхід до формування здорового способу життя шко-
лярів розроблявся і втілювався в освітню практику 
українським дидактом-практиком В.Сухомлинським, 
у виховній системі якого піклування про здоров’я 
школярів було на першому місці [27].

Дослідження В.Сухомлинського, його особистий 
досвід роботи з дітьми та підлітками, умови та засоби 
формування здорового способу життя стали яскравим 
прикладом для звичайних шкіл, зробили вагомий вне-
сок у розвиток педагогічної думки. Педагогічна сис-
тема В.Сухомлинського дає максимум можливостей 
для формування та збереження здоров’я школярів. 
Педагог докорінно змінив уяву викладачів про форму-
вання, зміцнення, збереження та розвиток фізичних й 
духовних сил учнів [14, с. 47-50.].

50-60-ті роки ознаменувалися проведенням пер-
ших комплексних психолого-педагогічних досліджень 
(М.Антропова, В.Волкова), що були орієнтовані на 
виявлення впливу факторів освітнього середовища 
(насамперед навчального навантаження, включаю-
чи заняття як у школі, так і вдома) на здоров’я учнів 
(працездатність, ступінь втоми, увага, стан зорових 
функцій) [1, 3]. 

Для розглядуваного етапу характерною була та-
кож активізація громадсько-педагогічної думки й об-
говорення проблеми формування здорового способу 
життя школярів на науково-практичних конференціях 
різного рівня, зокрема на започаткованих у 1962 р. 
конференціях з фізичного виховання [16]. 

Водночас разом із певними позитивними змінами 
в розв’язанні питань формування здорового способу 
життя школярів, необхідно відмітити недостатню ува-
гу вчених досліджуваного періоду до розкриття сут-
ності, змісту здорового способу життя старшокласни-
ків, розробки форм і методів його формування. 

Другий етап (70-80-ті рр.. ХХ століття) характе-
ризувався активним розвитком проблеми формуван-
ня здорового способу життя старшокласників, якому 
сприяло насамперед залучення нашої країни до ді-
яльності світової спільноти під егідою ВООЗ (Всес-
вітньої організації охорони здоров’я), спрямованої на 
пошук нових шляхів покращення здоров’я людини. 
Започаткування такої діяльності відбулося в Канаді, 
де на початку 70-х рр.. було опубліковано звіт міні-
стра охорони здоров’я і добробуту про «Новий підхід 
до охорони здоров’я канадців», який фактично змінив 
уяву суспільства про підхід до формування власного 
здоров’я [23, с. 205-212.]. У звіті зокрема було чітко 
вказано на те, що медичне обслуговування, на яко-
му б рівні воно не знаходилося, має лише незначний 
вплив на стан здоров’я, здебільшого все залежить 
від способу життя людини. До того ж, дослідником 
М.Лалондом було визначено основні перспективи 
формування здорового способу населення, які виявля-

ються значно дешевшими, а ніж фінансування меди-
цини. Оприлюднення звіту було позитивно сприйнято 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я та зумо-
вило проведення низки  досліджень з даної проблеми 
в різних країнах світу під егідою цієї організації.

Гучного розголосу набула Міжнародна конферен-
ція з першочергових заходів у галузі охорони здоров’я 
в м. Алма-Ата (1978 р.). На конференції було при-
йнято так звану Алма-атинську декларацію, де було 
розроблено й проголошено концепцію досягнення 
здоров’я для всіх як глобальний рух. Ця концепція, як 
і «Звіт Лалонда», була оприлюднена у вигляді доку-
менту ВООЗ «Глобальна стратегія «Здоров’я для всіх 
до 2000 року» [12]. 

Широко відомою у світі стала «Оттавська хартія» 
(1986 р.), тези, положення та принципи якої й до на-
шого часу слугують орієнтирами для країн-членів 
ВООЗ щодо покращення здоров’я та формування здо-
рового способу життя населення. Особливістю хар-
тії було те, що в ній було виділено основні напрями 
для формування здорового способу життя (сприяння 
впровадженню «здорової політики»; створення спри-
ятливих природних і соціальних середовищ; розвиток 
активності громад і організацій; розвиток персональ-
них навичок здорового способу життя; переорієнтація 
пріоритетів систем охорони здоров’я від лікування на 
профілактику) та визначено передумови для забезпе-
чення здоров’я людини (мир, дах над головою, соці-
альна справедливість, освіта, харчування, дохід, ста-
більна екосистема, сталі ресурси) [28, с. 35-61.].

Усесвітньою організацією охорони здоров’я на пе-
ріод з 1984 по 1989 рр. було прийнято Генеральну про-
граму, в якій указувалося на необхідність «посилити 
виховну та просвітницьку роботу серед населення, 
що буде спрямована на пропаганду здорового спосо-
бу життя, придбання знань про заходи зі зміцнення 
здоров’я та профілактики захворювань». Особлива 
увага в цій програмі зверталася на формування на-
вичок здорового способу життя у дітей та підлітків, 
тому що ці основи закладаються вже на ранніх етапах 
життя. З використанням основних положень цієї про-
грами вченим усього світу пропонувалося розробити 
нові більш ефективні програми як шкільного, так і 
позашкільного фізичного виховання дітей та підлітків 
[32, с. 3-4.].

Важливе значення для розвитку проблеми фор-
мування здорового способу життя мала Міжнародна 
нарада з питань шкільного фізичного виховання, що 
відбувалася за участю делегатів з 21 країни в Жене-
ві (1986 р.). У доповіді ВООЗ «Допомогти мільярдам 
дітей засвоїти навички здорового способу життя» 
здоров’я людини проголошувалося основною цін-
ністю життя та було запропоновано вирішити таке 
завдання: «пошук та практична реалізація можливих 
шляхів формування в школярів навичок здорового 
способу життя». Щодо програми з формування нави-
чок здорового способу життя, то вона повинна бути 
складена з урахуванням вікових особливостей дітей 
шкільного віку та містити як теоретичну частину, так 
і навчання практичним навичкам. Тобто кожна дитина 
повинна стати активним учасником програми [32, с. 
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3-4.].
Серед головних досягнень у Радянському Союзі 

в галузі вирішення проблеми формування здорового 
способу життя школярів стало обговорення даної 
проблеми на державному рівні, відбиття її в низці 
державних документах, а саме: Конституція СРСР 
(1977 р.), постанови Кабінету Міністрів СРСР 
«Всесоюзний фізкультурний комплекс «Готовий до 
праці і оборони СРСР (ГПО)» (1972 р.), «Про подальше 
піднесення масовості фізичної культури і спорту» 
(1981 р.), «Комплексна програма розвитку фізичної 
культури і спорту в країні на 1982–1985 роки і на період 
до 1990 року», «Про реформу загальноосвітньої та 
професійної школи» (1984 р.), «Комплексна програма 
робіт з посилення профілактики захворювань та 
зміцнення здоров’я населення СРСР на період до 1990 
року» (1989 р.) та ін.

Унаслідок актуалізації питань і виділення завдань 
виховання здорового молодого покоління в державних 
документах значно зміцнився авторитет фізичного 
виховання. 

Піднесенню авторитету фізичного виховання, ши-
рокому та свідомому залученню учнівської молоді до 
формування здорового способу життя значною мірою 
сприяло проведення у СРСР Олімпійських ігор (1980 
р.). Усе більше й більше заходів проводилось під гаслом 
олімпійських надій та підготовки учнівської молоді до 
олімпійських стартів. У цей час визначався для майже 
кожного школяра та кожного класу кожної школи свій 
рівень олімпійських стартів. Така етапність проведен-
ня здоров’язберігаючих та здоров’ярозвивальних за-
ходів сприяла все більш широкому охвату та свідомо-
му залученню учнівської молоді до занять фізичною 
культурою та спортом. 

На досліджуваному етапі міцні позиції завоював й 
гігієнічний складник формування здорового способу 
життя. На думку вчених, гігієнічне виховання школярів 
мало стати невід’ємним складником усього шкільного 
навчально-виховного процесу та бути спрямоване 
на виробку усвідомленого ставлення до виконання 
гігієнічних правил, розуміння користі гігієни для 
здоров’я, на формування знань та вмінь з охорони 
та зміцнення свого здоров’я й здоров’я оточуючих, 
гігієнічно правильну організацію трудової діяльності 
та її вплив на всебічний розвиток особистості, на 
виховання звичок здорового способу життя [11].   

Закріплення позицій гігієнічного виховання учнів 
значною мірою було зумовлено оздоровчим аспектом 
освітньої реформи (1984 р.). 

Так, відповідно до «Основних напрямів реформи 
загальноосвітньої та професійної школи» [22], де була 
сформульована провідна концепція розвитку тогочас-
ної системи народної освіти та вперше офіційно було 
поставлено питання про здоров’я дітей, перед школою 
були поставлені такі завдання:

- усунути перевантаження школярів та покращити 
постановку трудового виховання; 

- організувати щоденні заняття з фізичної культу-
ри; 

- приділити більшу увагу питанням оволодіння 
учнями знаннями в галузі гігієни з метою ознайом-

лення підростаючого покоління з особливостями 
людського організму, з результатами впливу на нього 
різних факторів навколишнього середовища, прище-
плювання вмінь та навичок з догляду за своїм орга-
нізмом; 

- дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог у 
оформленні шкільного приміщення, коридорів, кла-
сів;

- посилити роль родини у вихованні дітей та 
зв’язок сім’ї й школи у справі виховання здорового 
покоління. 

Слід відмітити, що цей документ готувався в умо-
вах тоталітарного режиму, а отже, питання здоров’я 
учнів, як і інші проблеми реформи школи, мали пев-
ною мірою декларативний характер.

Разом з тим реформа школи спонукала науковців 
до проведення значної кількості досліджень, спрямо-
ваних на виробку рекомендацій щодо дотримання гі-
гієнічних вимог до навчально-виховного процесу, до 
розробки комплексних експериментальних програм 
медико-гігієнічного виховання учнів (правила особис-
тої гігієни, питання профілактики шкідливих звичок, 
перш за все куріння, алкоголю тощо) учнів у вигляді 
спеціальних уроків (годин здоров’я), включення окре-
мих тем у шкільні дисципліни (переважно природни-
чонаукового циклу), факультативних занять.

Ученими була звернута увага на те, що більшість 
гігієнічних звичок та навичок школярів повинні виро-
блятись з урахуванням вікових особливостей психіч-
ного та анатомо-фізіологічного розвитку дитини й, як 
правило, прищеплюватися в родині. Як система, гігіє-
нічне виховання має складатися з гігієнічного навчан-
ня – передачі гігієнічних знань, що систематизуються 
вимогами батьків, підкріплені їхнім позитивним при-
кладом. З самого маличка батьки мають привчають 
дитину до чистоти. Для цього повинні створюватись 
певний режим, систематично перевірятися чисто-
та постілі, столу, рук тощо. Таким чином, виконання 
дитиною постійних вправ призведе до появи певних 
звичок та навичок [13].

Протягом розглядуваного періоду науковцями було 
здійснено низку досліджень виховання гігієнічних на-
вичок у родині. Було також налагоджено зв’язок педаго-
гічних та медичних установ – лікарсько-педагогічний 
контроль. Такий контроль передбачав спостерігання 
за школярами на уроках фізичної культури та підчас 
позакласних занять, медичне обстеження та контроль 
за фізичним розвитком та станом здоров’я школярів 
[21, с. 59].

Таким чином, шкільна реформа 1984 р. надала 
міцний імпульс розвитку питань зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління та формування здорового 
способу життя учнів.

На етапі, який вивчається, термінологічний апарат 
досліджуваної проблеми збагатився новим терміном 
– «валеологія». Уперше це поняття було введено І. 
Брехманом у його праці «Людина і біологічні актив-
ні речовини» (1980 р.), що була видана в Москві та 
Лондоні. На думку автора, валеологія об’єднує в собі 
провідні ідеї та положення з різноманітних галузей 
наукового знання: медицини, екології, психології, фі-
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зичної культури. Валеологія базується на принципово 
нових підходах до розуміння феномена здоров’я лю-
дини, його законів і механізмів зберігання, укріплення 
та удосконалення. Покликанням валеології є розробка 
оптимальних та результативних прийомів залучення 
людини в оздоровчу діяльність [2, с. 69]. 

Не дивлячись на те, що термін «здоровий спо-
сіб життя» широко використовувався в усьому світі 
(підтвердженням цьому були «Звіт Лалонда», Алма-
атинська декларація, Оттавська хартія та ін.), у ві-
тчизняному науковому колі ця категорія міцно затвер-
дилася лише в 1982 р. Це відбулося завдяки працям 
ученого Ю.Лисицина, який узагальнив численні до-
слідження цього поняття, що здійснювалися в межах 
міжнародного руху за здоровий спосіб життя під егі-
дою ВООЗ [28].

Установлено, що позитивний вплив на розвиток до-
сліджуваної проблеми на розглядуваному етапі мало 
утвердження концепції діяльнісного та особистісно-
орієнтованого підходів як теоретичної основи для 
розробки питань виховання взагалі та формування 
здорового способу життя школярів зокрема [4; 7; 3]. 

Орієнтація освіти на гуманізацію педагогічного 
процесу, накопичення сукупності знань про здоров’я 
людини, з одного боку, незадовільний стан шкільни-
цтва – з іншого, зумовили виділення в педагогіці ви-
щої школи (друга половина 80-х рр.) нового напряму, 
пов’язаного з підготовкою майбутніх учителів до фор-
мування здорового способу життя школярів [31].

Однак і на цьому етапі розвиток досліджува-
ної проблеми неможливо оцінювати однозначно. З 
одного боку, він був плідним, оскільки психолого-
педагогічний доробок того часу орієнтував школу на 
всебічне розв’язання питань формування здорового 
способу життя школярів. З іншого боку, спостерігав-
ся значний розрив між високим рівнем теоретичного 
обґрунтування підходів до забезпечення здорового 
способу життя учнівської молоді та обмеженістю їх 
утілення в життя (внаслідок відсутності необхід-
ного фінансування, нестачі відповідних педагогіч-
них кадрів). Отже, до кінця 80-х рр. ХХ століття не 
було сформовано комплексну систему зі збереження 
й зміцнення здоров’я школярів, формування їхнього 
здорового способу життя. 

Третій етап (90-ті рр. ХХ століття). Одержання 
Україною незалежності, зміна цінностей суспільно-
історичного розвитку викликали до життя значний 
інноваційний потік. Рух до незалежності держави 
прискорив процес реформування школи. За роки роз-
будови національної системи освіти у змісті шкільної 
освіти відбулися суттєві зміни. Однак процес її рефор-
мування далеко не завершено. Він відбувався й від-
бувається у виключно складних умовах: одночасно з 
прийняттям нової законодавчої бази, економічної не-
стабільності, недостатнього наукового забезпечення, 
відсутності широкомасштабних експериментів та ін. 

Проведений теоретичний аналіз свідчить про те, 
що приєднання України до Конвенції ООН про пра-
ва дитини та Всесвітньої декларації про забезпечення 
виживання, захисту та розвитку дітей (1991 р.) вима-
гало певних конкретних урядових дій для створен-

ня сприятливих умов розвитку дітей та вплинуло на 
ставлення держави до питань охорони здоров’я дітей 
і підлітків. Україна активно сприйняла світові тенден-
ції відносно поліпшення стану здоров’я населення че-
рез освіту.

Економічні труднощі, погіршення екологічних 
умов, значне зниження рівня життя більшої частини 
населення, скорочення державної і особливо суспіль-
ної системи спортивних організацій для школярів та 
молоді, перехід фахівців в інші сфери діяльності, ско-
рочення матеріально-технічної бази спорту і системи 
змагань, що відбулись в державі, значно вплинули на 
стан здоров’я школярів.

Статистичні дані свідчать, що біля 60 % школярів 
шкіл України мали порушення статури, у 30 % – не-
врози, у 30-40 % – відхилення від норми у серцево-
судинній системі тощо. В той же час постійно зменшу-
валась кількість дітей, які залучені до системи занять 
у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ): так 
у 1994 році займалися в секціях 372 тисячі, а у 1997 
році – 275 тисяч [29]. 

З отриманням незалежності в Україні було при-
йнято низку документів, де здоров’я людини, форму-
вання її здорового способу життя визначено як пріо-
ритетні завдання держави та системи освіти, а саме: 
закон України «Про фізичну культуру і спорт» (1993 
р.); Державна програма «Освіта» (1993 р.); «Концеп-
ція неперервної валеологічної освіти в Україні» (1994 
р.); Конституція України (1996 р.); Національна про-
грама «Діти України» (1996 р.); Комплексна програма 
«Фізичне виховання – здоров’я нації» (1998 р.); закон 
України «Про загальну середню освіту» (1999 р.), На-
ціональна програма патріотичного виховання населен-
ня, формування здорового способу життя, розвитку 
духовності та зміцнення моральних засад суспільства 
(1999 р.) та ін.

Значущим моментом для розвитку проблеми фор-
мування здорового способу життя учнів було при-
йняття «Концепції неперервної валеологічної освіти», 
спрямованої на збереження та зміцнення здоров’я 
учнівської молоді шляхом формування валеологічного 
світогляду, виховання свідомого й дбайливого став-
лення до власного здоров’я [15].

Серед основних завдань валеологічної освіти було 
виділено такі: формування в учнів дбайливого та бе-
режливого ставлення до свого здоров’я як найвищої 
цінності; створення в учнів сталих мотиваційних уста-
новок на здоровий спосіб життя як на одну з головних 
умов формування та зміцнення фізичного, психічного, 
духовного та соціального здоров’я; прищеплення на-
вичок особистої гігієни як важливого компонента фор-
мування особистості; профілактика шкідливих звичок 
і наркотизму та боротьба з ними [32, с.13.]. До того 
ж, валеологічна освіта передбачала низку різновидів 
позакласної роботи з оздоровлення, які мали тісний 
зв’язок з такими дитячо-юнацькими організаціями як 
«Пласт», «Соколи», «Зелений світ», «Рух за здоровий 
спосіб життя», роботою спортивних клубів [17].

Прийняття концептуальних нормативних доку-
ментів щодо освіти України зумовило перегляд підхо-
дів до конструювання змісту шкільної освіти, зокрема 
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введення такої навчальної дисципліни, як «Основи 
безпеки життя», спрямованої на засвоєння учнями те-
оретичних та практичних знань з власної безпеки й 
формування здорового способу життя [30, с. 36-38.].

Паралельно постало й питання про забезпечення 
шкіл учителями, які б володіли відповідними знання-
ми, вміннями та навичками, були здатні до впрова-
дження в навчально-виховний процес новітніх техно-
логій, спрямованих на формування у школярів основ 
знань про здоров’я та безпечний спосіб життя. Але, 
нажаль, Міністерством освіти України тільки в 1998 
р. була затверджена «Навчальна програма норматив-
ної дисципліни «Безпека життя» для вищих закладів 
освіти» [31, с. 8-10.].

Слід зазначити, що розв’язання проблеми форму-
вання здорового способу життя школярів протягом 
90-х роках здебільшого спиралося на основні принци-
пи валеології (збереження, зміцнення та формування 
здоров’я) [9]. Це зумовило введення в загальноосвіт-
ніх школах, окрім дисципліни «Основи безпеки жит-
тя», таких курсів, як «Основи валеології» та «Основи 
здоров’я».

На етапі, що вивчається, з огляду на проблему фор-
мування здорового способу життя школярів не втра-
тило своєї значущості фізичне виховання, орієнтоване 
на розвиток необхідних рухових якостей з урахуван-
ням морально-вольових якостей, потреби в система-
тичних самостійних заняттях фізичними вправами як 
в школі, так і поза її межами.

Як свідчить аналіз джерел, дещо поступилося 
своїми позиціями трудове виховання учнів (постійно 
зменшувалася кількість годин на трудове навчання, а 
згодом й з навчальних планів вилучалася обов’язкова 
суспільно корисна праця, допрофесійна та професій-
на підготовка старшокласників Це було зумовлено 
тим, що зі здобуттям незалежності перед школою по-
стало нове завдання формування творчої, освіченої, 
активної особистості, а трудова підготовка відійшла 
на другий план [19, с. 33-35.].

На розглядуваному етапі в загальній шкільній 
освіті вивчалися питання гігієнічного виховання, роз-
роблялися рекомендації з дотримання гігієнічних ви-
мог до організації навчальних занять, проводилася 
просвітницька робота з профілактики паління, алко-
голізму та наркоманії, а також розроблялися й широко 
впроваджувалися авторські програми, спрямовані на 
збереження, зміцнення та формування здоров’я шко-
лярів; формування в учнів ціннісного ставлення до 
свого здоров’я, а саме: «Основи здорового способу 
життя» І-ХІ класи (С.Волкова, Г.Кружило, М.Левін, 
І.Ляхова) [26], «Здоров’я школяра» для І-Х класів 
(В.Горащук) [5].

На етапі, який вивчається, відбулося розширення 
категоріального апарату досліджуваної проблеми за 
рахунок уведення нових понять, зокрема таких, як: 

- «школа здоров’я» – навчальний заклад, що реа-
лізує комплексний підхід до збереження й зміцнення 
здоров’я школярів. Головним завданням такої школи 
є така організація режиму відпочинку та праці шко-
лярів, створення таких умов для навчання, які б за-
безпечили високу працездатність на протязі всього 

навчального часу та дозволили б відсунути стомлення 
та уникнути перевтомлення школярів [24, с. 18];

- «здоров’язберігаючий навчально-виховний про-
цес» і «здоров’язберігаючі освітні технології», тоб-
то такі, що відповідають віковим та індивідуальним 
можливостям учнів.

Особливо підкреслимо, що концептуальні поло-
ження педагогічної валеології протягом досліджува-
ного етапу плідно впроваджувалися в освітню практи-
ку, зокрема через організацію діяльності вітчизняних 
«Шкіл здоров’я».

Виникнення цих шкіл у системі освіти України 
пов’язано з тим, що наша країна в 1995 р. приєдналася 
до Проекту зі створення «Шкіл здоров’я» (або «Шкіл 
сприяння здоров’ю»), розробленого в 1991 р. Євро-
пейською Комісією, Радою Європи та Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я [33].

Надання педагогічній громадськості професійної 
свободи сприяло виникненню в Україні низки освіт-
ніх закладів («Школа розуміння», «Школа розвитку», 
«Школа діалогу культур» та ін.), що працювали за ав-
торськими програмами розвитку дитини. Ці програми 
успадкували ідеї відомих педагогів-гуманістів мину-
лого, а також базувалися на сучасних концепціях роз-
вивальної освіти, діалогічного навчання, особистісно-
орієнтованого підходу та ін.

З огляду на предмет нашого дослідження особли-
вий інтерес викликає заснування українських валь-
дорфських шкіл, що відбувалося протягом розгляду-
ваного етапу, починаючи з 1992 р.

Науково-методична система здоров’язбереження 
дитини, формування здорового способу життя учнів 
вальдорфської школи базується на концепції салюто-
генезу. Мета реалізації цієї концепції – забезпечення 
здорового виховання тілесно-фізичної сфери дитини 
як основи вільного розвитку її душевного-духовного 
складника. Завдання полягають у таких основних ас-
пектах: зміцнення фізичної конституції дитини; ви-
роблення відчуття «когерентності» (співпричетності 
зі світом); розвиток стресостійкості (гнучкості до зо-
внішніх впливів) [18, с. 92-94].

Провідними теоретичними ідеями, на яких ґрун-
тується процес здоров’язбереження вальдорфських 
школярів, є [18, с. 92-94]:

- сутність людини як тілесно-душевно-духовної 
істоти, психічна структура якої виявляється в єднос-
ті мислення, відчування й волі. Людське здоров’я 
є врегульованою взаємодією тілесних та душевно-
духовних функцій і видів діяльності, в якій пріоритет-
ну роль має найвищий принцип людини – її духовні 
індивідуальні сили; 

- кожна людина має своє власне індивідуальне 
здоров’я, на стан якого впливають як спадкові фак-
тори, так і навколишнє середовище, зокрема процеси 
навчання й виховання;

- уявлення про розвиток людини в ритмі семи років 
(основного салютогенетичного ритму). Об’єктом здо-
рового розвитку дитини в початковій школі переваж-
но є її емоційно-почуттєва сфера, фізіологічна основа 
якої – ритмічна система (система органів дихання й 
кровообігу), в основній та старшій школі – розумова 
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сфера, фізіологічна основа якої нервово-відчуттєва 
система.

Основними вимогами до вальдорфського 
здоров’язберігаючого процесу є: підвищення ролі 
предметів художньо-практичного циклів до рівня за-
гальноосвітньої галузі; використання у процесі ви-
вчення академічних дисциплін художнього елементу; 
розвиток рухової активності; подолання вікових та 
індивідуальних криз за допомогою «терапевтичного 
потенціалу» всіх шкільних предметів; цілеспрямова-
на робота з учнівською ритмікою [18, с. 92-94].

Як свідчить освітня практика, реалізації вальдорф-
ської системи здоров’язбереження школярів дозволяє: 
сформувати здорові звички (раціонального харчуван-
ня, особистої гігієни, рухової активності, ритму пра-
ці й відпочинку), забезпечити високу працездатність, 
спритність, координованість тіла і рухів, адекватність 
тактильних відчуттів, витривалість, стійкість до хво-
роб (високий імунітет); розвити душевну стабільність 
(відчуття впевненості й радості в житті, уміння пово-
дитися з емоціями і почуттями; внутрішнє ставлення 
до морального, прекрасного, істинного), соціальну 
компетентність і мобільність (відкритість і поглибле-
ний інтерес до взаємодії з навколишнім світом, уміння 
співчувати й співпереживати, здатність до співпраці з 
іншими людьми); сформувати адекватну самооцінку 
своїх можливостей, довіру до своїх здібностей; наста-
нову на успіх у житті; інтелектуальну активність (роз-
виненість пам’яті, фантазії, уяви, спостережливості), 
індивідуальну ініціативність; творчість, самостій-
ність, відповідальність у прийнятті рішень; самовід-
даність, наполегливість, захопленість своєю роботою 
[18, с. 92-94].

Висновки.
Проведений науковий пошук дозволив виявити й 

недоліки, які заважали прогресивному розвитку пи-
тань формування здорового способу життя старших 
учнів на етапі, що вивчається. 

По-перше, окремі проекти, що реалізовувалися в 
межах експериментальних здоров’язберігаючих шкіл, 
не були масовими. Учні традиційних шкіл не отри-
мували системні знання про своє здоров’я й про те, 
як його зберегти. Це було зумовлено розпорошеніс-
тю, несистематизованістю інформації, що школярі 
отримували на уроках біології, фізичної культури, 
основ безпеки життєдіяльності. До того ж, валеологія 
з навчальних планів шкільної освіти була виключе-
на (1997 р.) через відсутність повноцінно розробле-
ної фундаментальної наукової бази, кваліфікованих 
спеціалістів-учителів, навчальних посібників. 

По-друге, через недостатність державного фінан-
сування відбувалося значне зменшення кількості орга-
нізацій (клубів, гуртків), що проводили фізкультурно-
оздоровчу роботу серед школярів; скорочувалися 
робочі місця як учителів загальноосвітньої школи, так 
і педагогів, котрі працювали з учнівською молоддю за 
місцем мешкання. Такий стан реальної освітньої прак-
тики, поряд з іншими негативними чинниками (еколо-
гічними, соціально-політичними), негативно вплинув 
на учнівське здоров’я: воно протягом 90-х рр. значно 
погіршилося. 

Отже, на межі третього тисячоліття виник значний 
розрив між методолого-теоретичним обґрунтуванням 
механізмів розвитку здорового способу життя та не-
достатньою розробкою науково-методичного, органі-
заційного забезпечення формування здорового спосо-
бу життя учнів.
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Формування духовної культури майбутніх 
учителів фізичного виховання

Золочевський В.В., Рощенко О.О.
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Анотації:
обґрунтовується необхідність 
формування духовної культури 
майбутніх учителів фізичного 
виховання засобами музично-
ритмічних занять. Показано не-
обхідність побудови навчально-
виховного процесу підготовки 
майбутніх учителів на засадах 
оновлення та спрямовання змісту 
на розвиток культури мислення. 
Визначено мету, завдання, зміст 
і методику викладання курсу рит-
міки й хореографії. Запропонова-
но викладання спецкурсу «Мето-
дика музично-ритмічних занять у 
школі». Спецкурс сприяє підви-
щенню рівня фахової підготовки 
майбутніх учителів до проведен-
ня музично-ритмічних занять на 
уроках фізичної культури в школі.

Золочевский В.В., Рощенко О.О. Фор-
мирование духовной культуры буду-
щих учителей физического воспитания. 
обосновывается необходимость формиро-
вания духовной культуры будущих учите-
лей физического воспитания средствами 
музыкально-ритмических занятий. Пока-
зана необходимость построения учебно-
воспитательного процесса подготовки бу-
дущих учителей на началах обновления и 
направленности содержания на развитие 
культуры мышления. определена цель, 
задачи, содержание и методика препода-
вания курса ритмики и хореографии. Пред-
ложен спецкурс «Методика музыкально-
ритмических занятий в школе». Спецкурс 
оказывает содействие повышению уровня 
профессиональной подготовки будущих 
учителей к проведению музыкально-
ритмических занятий на уроках физиче-
ской культуры в школе.

Zolochevskiy V.V., Roschenko O.O. Form-
ing spiritual culture of future teachers of 
physical education. The necessity of form-
ing spiritual culture of future teachers of 
physical education of musical rhythmic em-
ployments facilities is grounded. Is shown 
the necessity of construction of teaching 
and educational process of preparation fu-
ture teachers on a basis of update and ori-
entation of maintenance on development of 
culture of thought. A purpose, tasks, mainte-
nance and method of teaching of course of 
ритмики and choreography, is certain. The 
special course is offered “Method of musical 
rhythmic employments at school”. The spe-
cial course is rendered by an assistance the 
increase of level of professional preparation 
of future teachers to the leadthrough musi-
cally-rhythmic employments on the lessons 
of physical culture at school.

Ключові слова:
духовний, культура, вчитель, 
фізичне виховання, ритміка.

духовный, культура, учитель, физическое 
воспитание, ритмика.

spiritual, culture, teacher, physical education, 
ритмика.

Вступ1

Однією з найбільш значущих тенденцій розвитку 
сучасної вищої педагогічної освіти України є, 
безперечно, її гуманізація, що передбачає докорінний 
перегляд мети, завдань, змісту й методики навчально-
виховного процесу. 

Законом України “Про вищу освіту”, “Про фізичну 
культуру і спорт”, Національною доктриною розвитку 
освіти України в XXI ст., концепціями національного 
виховання, педагогічної освіти та іншими документами 
головною метою освіти та виховання на сучасному 
етапі визначено створення умов для розвитку та 
самореалізації кожної особистості, яка сповідує 
загальнолюдські цінності, а також формує покоління, 
здатне навчатись упродовж життя. 

Указом Президента України „Про заходи щодо 
розвитку духовності, захисту моралі та формування 
здорового способу життя громадян” від 27.04.1999 р. 
N 456/99 одним із основних напрямів визначено впро-
вадження в суспільну свідомість переваг здорового 
способу життя, формування національного культу со-
ціально активної, фізично здорової та духовно багатої 
особистості.

Педагогічні навчальні заклади покликані сьогодні 
не тільки забезпечити професійну підготовку май-
бутнього вчителя, а й створити сприятливі умови для 
гармонійного розвитку інтелектуальних якостей сту-
дентів. 

Важливим аспектом гуманізації освіти є процес 
формування духовної культури студентів педагогіч-
них навчальних закладів, оскільки саме духовність 
виражає ступінь “олюднення” педагогічного процесу 
й розглядається як особлива форма самовизначення 
вчителя, розвитку його творчих здібностей. Уміння 
наповнювати теоретичну та практичну діяльність ви-
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соким духовним змістом – необхідна якість вчителя 
сучасної школи. 

Окремі питання досліджуваної проблеми в різні 
часи були предметом вивчення в педагогіці, психоло-
гії та естетиці. Проблемі душевної, духовної й тілес-
ної цілісності, духовного й фізичного взаємозв’язку 
в людині в процесі її розвитку велику увагу при-
діляли ще античні філософи (Платон, Арістотель, 
Демокрит, Сократ), учені середніх віків (Д. Дідро, 
Т. Кампанелла, Я.А. Коменський, Т. Мор), німецькі фі-
лософи - класики (Г. Гердер, І. Кант, Г. Гегель, Л. Фе-
йєрбах, Ф. Шеллінг, Б. Паскаль); загальні питання 
розвитку особистості досліджували вітчизняні вчені 
(І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, М. Євтух, Є. Іс-
аєв, К. Карнилов, А. Петровський, С. Рубінштейн), 
українські філософи (П. Юркевич, Г. Сковорода), фі-
лософи сучасності (В. Андрущенко, В. Баранівський, 
Л. Буєва, Л. Губерський, В. Кремень, А. Комарова, 
Б. Кримський, С. Пролєєв та інші). Психологічні ас-
пекти духовності віднайшли відображення в працях 
М. Боришевського, О. Зеліченка, В. Зінченка, В. Зна-
кова, Е. Помиткіна, В. Пономаренка, Ж. Юзвак та ін-
ших учених. 

Різні аспекти проблеми духовності, духовної куль-
тури особистості учнівської молоді, фізичного й ду-
ховного взаємозв’язку в розвитку дитини розглядали 
В. Бутенко, О. Виговська, І. Карпенко, М. Овсяников, 
О. Олексюк, Л. Столович, А. Фасоля, Г. Шевченко, 
П. Щербань та інші; у теорії та методиці фізичного 
виховання питання естетичного виховання учнів на 
уроках фізичної культури досліджувались В. Бело-
усовою, Н. Глушак, Г Сатировим; розвиток особис-
тості школяра у взаємодії фізичного та естетичного 
виховання – Т. Ротерс; питання музично-ритмічного 
виховання дітей – Г. Александровою, Р. Варшавською, 
Є. Коноровою С. Рудневою, Е. Фіш. 
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Духовність як визначальну складову професійної 
діяльності педагога, питання єдності професійної та 
духовної культури вчителя розглядали учені К. Арта-
монова, Б. Вульфов, І. Зязюн, Н. Корякіна, В. Кушнір, 
А. Маркова, Л. Мітіна, М. Мукамбаєва, В. Мурашов, 
О. Рувінський, Т. Рабченюк, Є. Рогов, Г. Сагач, М. Тай-
чинов, С. Хамматова, Л. Фрідман, Н. Щуркова та інші 
науковці.

Незважаючи на значну увагу педагогів і психоло-
гів до досліджуваної проблематики ці питання важ-
ливі для сучасної педагогіки, для нинішньої школи, 
що покликана, як зазначено в Національній доктрині 
розвитку освіти України в XXI ст. створити умови для 
розвитку й самореалізації кожної особистості як гро-
мадянина України [1].

Ураховуючи соціокультурну й педагогічну значу-
щість проблеми духовного становлення молодого по-
коління, формування його духовного світу, навчальні 
заклади дедалі більшої уваги мають надавати пробле-
мі формування духовної культури вчителя – професі-
онала. 

Актуальність проблеми розвитку духовної куль-
тури майбутнього вчителя фізичного виховання за 
сучасних соціокультурних умов та недостатня розро-
бленість проблеми в теорії та практиці зумовили ви-
бір теми дослідження.

Робота виконана відповідно до зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2005-2010 н.р. № 0101 U 006469 у меж-
ах тематики комплексної програми науково-дослідної 
роботи проблемної науково-дослідної лабораторії 
Харківської державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у визначенні змісту й мето-

дики проведення музично-ритмічних занять як засо-
бу формування духовної культури майбутніх учителів 
фізичного виховання.

Методи дослідження. Теоретичні - аналіз філо-
софської, культурологічної, психолого-педагогічної 
літератури з проблеми дослідження; метод теоретич-
ного моделювання при визначенні мети, предмета, 
об’єкта дослідження. Емпіричні – аналіз програмно-
нормативних документів, педагогічні спостереження, 
анкетування, бесіди, педагогічний експеримент.

Об’єкт дослідження – процес розвитку духовної 
культури майбутніх фахівців фізичного виховання.

Предмет дослідження – механізм формування ду-
ховної культури майбутніх учителів фізичного вихо-
вання засобами ритміки.

Результати дослідження 
Термін „духовність” як професійна якість учите-

ля виник відносно недавно й відображає олюднену 
компетентність учителя, яка спрямована на духовне 
збагачення учнів. Одухотвореними стають не лише 
професійні, а й особистісні якості вчителя, його ін-
дивідуальні захоплення. Духовну культуру вчителя 
можна розглядати з позиції відбиття ціннісних на-
станов, а також у регулятивному плані як основу для 
цілепокладання та побудови професійно-педагогічної 
діяльності [5]. 

У цьому аспекті формування в учителя фізичного 

виховання духовних цінностей здоров’я та краси як 
естетичного компонента тілесно-духовного вдоско-
налення складають підґрунтя духовної культури вчи-
теля. Духовна культура вчителя фізичного виховання 
є сукупністю високого рівня професійної підготовки 
та духовного світу особистості. Активний творчий 
характер самого процесу розвитку духовної культури 
випливає зі специфіки його професійно-педагогічної 
діяльності, спрямованої на взаємодію фізичного й ес-
тетичного виховання школярів [6]. 

Це питання загострюється у світлі Концепції 
художньо-естетичного виховання учнів у загальноос-
вітніх навчальних закладах згідно з якою набувають 
значення ритміка й хореографія у вихованні школярів, 
оскільки танець, а також пов’язані з ним ігри, вправи з 
рухами, музикою тощо, розвивають розумові й фізич-
ні здібності дітей, їхні почуття та творчу орієнтацію 
[2]. 

У загальноосвітніх школах приділяється недостат-
ньо уваги ритмічному розвитку особистості школяра 
у взаємодії фізичного та естетичного виховання. Ці-
леспрямованим розвитком у школярів відчуття ритму, 
відчуття часу, відчуття простору, відчуття точності 
м’язових зусиль, краси й виразності рухів під музику 
вчителі не займаються. Стає все більш очевидним, що 
ритмічний розвиток особистості школяра у взаємодії 
фізичного й естетичного виховання лежить у прямій 
залежності від рівня професійної підготовки вчителя 
[6].

Тож постає об’єктивна потреба у формуванні ду-
ховної культури майбутніх учителів фізичного вихо-
вання засобами музично-ритмічних занять. 

Курс ритміки й хореографії серед спортивно-
педагогічних дисциплін нормативної складової під-
готовки фахівців фізичного виховання є одним із най-
більш істотних у підготовці студентів до професійної 
діяльності вчителя загальноосвітньої школи [3; 4]. Він 
спрямований на музично-ритмічне виховання та фор-
мування духовної культури студентів. Ритміка й хо-
реографія являє собою самостійну дисципліну, куди 
входять лекційні, практичні заняття й самостійна ро-
бота. Базується вона на теорії й методиці фізичного 
виховання і як будь-яка педагогічна дисципліна об-
ґрунтовує свої положення соціальними, психологіч-
ними й біологічними факторами з позицій системно-
структурного підходу в єдності з теоретичними, 
методичними, практичними узагальненнями й висно-
вками. У змісті дисципліни розглядаються такі питан-
ня: загальні основи теорії, зміст та методика органі-
зації й проведення занять із ритміки й хореографії в 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 
техніка виконання та методика навчання танцюваль-
них елементів; зміст та організація хореографічної 
роботи в танцювальному гуртку; забезпечення місць 
і безпеки проведення занять із ритміки й хореографії; 
організація та проведення культурно–спортивних за-
ходів; науково-дослідна робота студентів із проблем 
ритміки й хореографії. [3; 4].

У навчальнім процесі здійснюється комплексний 
вплив на студентів: підвищення загальної та спе-
ціальної фізичної підготовленості; збагачення про-
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фесійними знаннями, уміннями й навичками; вихо-
вання особистості вчителя. Воднораз специфічним у 
музично-ритмічному вихованні є позитивний вплив 
єдності музики й руху на емоції й почуття.

Змістом підготовки майбутнього вчителя до 
естетичного виховання школярів засобами музично-
ритмічного виховання є: наукові знання про ритмі-
ку й хореографію як про художнє й музичне явище; 
розвиток музично-ритмічного відчуття як основної 
здібності відображення музики в русі; педагогічні зна-
ння, уміння та навички, необхідні для розвитку хорео-
графічних здібностей дітей.

Засобами музично-ритмічного виховання є спе-
ціальні вправи на узгодження рухів із музикою, тан-
цювальні кроки й комбінації, музичні ігри, вправи 
художньої гімнастики й сама музика.

Головне завдання курсу - формування у студентів 
музично-ритмічних навичок, уміння аналізувати му-
зичні твори, передавати в русі ритм, темп, динаміку, 
образ музичного твору; розвиток художнього смаку та 
художнього-творчих здібностей.

Зміст і методика викладання ритміки й хореографії 
передбачають вирішення таких завдань:

1) ознайомити студентів із основами музичної гра-
моти;

2) навчити техніки виконання вправ художньої гім-
настики;

3) сформувати вміння погоджувати рухи з музи-
кою;

4) виробити професійно-педагогічні навички про-
ведення різних ритмічних вправ і складання з них 
комбінацій;

5) ознайомити з методикою застосування техніч-
них засобів навчання (програвача, магнітофона) на 
уроках фізичної культури [4].

Учитель фізичної культури повинен усвідомлюва-
ти, що труднощі екологічного й економічного харак-
теру в нашій країні негативно вплинули на загальний 
стан здоров’я школярів. Рухова діяльність є необхід-
ною, оскільки рухи всіляко зміцнюють організм. 

Ритмічно-хореографічні заняття сприяють корек-
ції фігури, постави, розвитку фізичних якостей учнів. 
За допомогою ритмічних вправ можна корегувати 
фізичні та психічні вади (перевтомлення, надмірне 
збудження, мускульну в’ялість, викривлення хребта 
тощо). важливими засобами музично-ритмічного на-
вчання на уроках фізичної культури є виконання рухів 
під музику, завдяки чому рухи набувають таких якос-
тей, як легкість, пружність, пластичність, точність 
[6]. 

Одним зі структурних компонентів формування 
духовної культури є усвідомлення майбутнім учи-
телем фізичного виховання необхідності музично-
ритмічних занять як для школярів, так і для своєї 
фахової підготовки. Таке усвідомлення ініціює у май-
бутніх учителів із одного боку потребу до вироблення 
музично-ритмічних умінь і навичок, виконання тан-
цювальних і хореографічних вправ, вправ ритмічної й 
художньої гімнастики, умінь використовувати музич-
ний супровід тощо на музично-ритмічних заняттях. Із 
другого боку – це потреба в самовдосконаленні, ак-

тивне ставлення до свого фізичного стану в процесі 
музично-ритмічних занять: ритмічна гімнастика, ае-
робіка, шейпінг, степ-аеробіка тощо. Усі ці напрями 
музично-ритмічних занять об’єднує ритмічна музика. 
Саме вона, торкаючись душі майбутнього фахівця фі-
зичного виховання, впливає на психіку особистості, 
формує духовну культуру. 

У зв’язку з цим пропонується запровадити на 4 році 
навчання до варіативної складової навчальних планів 
підготовки фахівців фізичного виховання спецкурс 
„Методика музично-ритмічних занять у школі”. 

Впроваджуючи спеціально розроблену технологію 
формування духовної культури, основну увагу треба 
приділяти формуванню у студентів уявлення про єд-
ність у людині тілесного й духовного, що найбільш 
удало виявиться через взаємодію фізичного та есте-
тичного виховання школярів. Основним компонентом 
взаємозв’язку фізичного й естетичного виховання 
є ритм. Отже, студенти повинні зрозуміти, що саме 
через ритм яскраво виявляється індивідуальна духо-
вність суб’єкта процесу взаємодії фізичного та есте-
тичного виховання. 

Форма проведення занять спецкурсу передбача-
ється в два варіанти: 

1) вироблення студентами вмінь і навичок із тех-
ніки виконання ритмічних вправ, осмислення їх вну-
трішньої суті; 

2) виконання ритмічних рухів під музику, демон-
страція своїх професійних здібностей у показі цих ру-
хів, виявлення та виправлення помилок. 

На педагогічній практиці в школі студенти повинні 
включати ритмічні рухи під музику до уроків фізич-
ної культури. Це допоможе їм формувати у школярів 
культуру рухів, красиву поставу й ходу, почуття ритму 
та узгодженості своїх дій із внутрішнім станом. 

Така цілеспрямована робота сприятиме підвищен-
ню професійного рівня підготовки студентів щодо 
проведення музично-ритмічних занять на уроках фі-
зичної культури в школі.

Побудова навчально-виховного процесу підготов-
ки майбутніх учителів фізичного виховання потребує 
відмови від підходу традиційного засвоєння заданої 
кількості інформації, оновлення та спрямовання зміс-
ту на розвиток культури мислення, почуттів, поведін-
ки особистості навколо яких знання, уміння й нави-
чки перетворюються на неповторну духовно-творчу 
індивідуальність майбутнього вчителя.

Висновки. 
Необхідність формування духовної культури 

майбутніх фахівців фізичного виховання засобами 
музично-ритмічних занять обумовлено специфікою 
професійно-педагогічної діяльності вчителя фізичного 
виховання як одного з основних учасників навчально-
виховного процесу розвитку особистості школяра у 
взаємодії фізичного та естетичного виховання.

Для якісного формування духовної культури май-
бутніх учителів фізичного виховання спеціально роз-
роблена технологія викладання спецкурсу, що полягає 
в орієнтації студентів на самовдосконалення краси 
фізичної й духовної засобами музично-ритмічних за-
нять. 
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Для створення відповідних організаційно-
педагогічних умов духовного розвитку майбутніх 
учителів фізичного виховання засобами ритміки й 
хореографії подальшої розробки потребують питання 
вивчення досліджуваної проблеми в позааудиторній 
діяльності в процесі фізкультурно-масової роботи, а 
саме: під час участі студентів у спортивних змаган-
нях усіх рівнів із оздоровчої аеробіки, масових фіз-
культурних парадах, показових виступах та інших 
фізкультурно-оздоровчих заходах, що проводяться під 
музичний супровід.
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Темпи приросту фізичних якостей хлопців старшого 
шкільного віку різних соматотипів (факторний аналіз)

Зубаль Майя
Кам‘янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Анотації:
Розглянуто особливості тем-
пів розвитку фізичних якостей 
в юнаків різних соматотипів у 
15-17 років. Показано зміни в 
структурі приросту фізичних 
якостей представників різних ти-
пів соматичної конституції. На-
ведено розрахунки величин змін 
кожного окремого компоненту з 
наступною факторизацію отри-
маних значень. Вихідними дани-
ми для обрахунків були величи-
ни щорічного приросту фізичних 
якостей. Структура щорічного 
приросту фізичних якостей сут-
тєво відрізняється між собою.

Зубаль М.В. Темпы прироста физических 
качеств у мальчиков старшего школьного 
возраста разных соматотипов (факторный 
анализ). Рассмотрены особенности темпов 
развития физических качеств у юношей раз-
ных соматотипов в 15-17 лет. Показаны из-
менения в структуре прироста физических 
качеств представителей разных типов со-
матической конституции. Приведены расче-
ты величин изменений каждого отдельного 
компонента с последующей факторизацией 
полученных значений. Исходными данными 
для расчетов были величины ежегодного 
прироста физических качеств. Структура 
ежегодного прироста физических качеств су-
щественно отличается между собой. 

Zubal’ M.V. Growth of physical qualities 
of boys of senior school age of different 
somatotаpes rates  (factor analysis). The 
features of rates of development of physical 
qualities are considered for youths of differ-
ent somatotape in 15-17 years. Rotined 
change in the structure of increase of physi-
cal qualities of representatives of different 
types of somatic constitution. The calcula-
tions of sizes of changes of every separate 
component are resulted with subsequent 
factorization of the got values. Basic data 
for calculations were sizes of year-on-year 
increase of physical qualities. The structure 
of year-on-year increase of physical quali-
ties substantially differs between itself. 

Ключові слова:
якості, фізичний, розвиток, со-
матотип, тести, факторний, 
аналіз.
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Вступ.1

Важливим у цілеспрямованому розвитку фізичних 
якостей є врахування сенситивних періодів. Аналіз 
наукової літератури [2] свідчить про певні розбіжнос-
ті у віці, впродовж якого фізичні якості хлопців на ета-
пі 15-17 років відзначаються найбільшим приростом, 
тобто знаходяться в сенситивному періоді.

З іншого боку,  важливою умовою ефективності 
фізичного виховання  в загальноосвітньому навчаль-
ному закладі є реалізація диференційованого й інди-
відуального підходів [12]. Незаперечним є існування 
значних розбіжностей між індивідуальними і серед-
ньогруповими показниками фізичних якостей навіть 
в однаковій за статтю і віком групі учнів, що свідчить 
про необхідність пошуку інших ознак для їх поділу 
на відносно однорідні групи. Однією з ознак, що до-
зволяє комплексно враховувати значну кількість мор-
фофункціональних (у тому числі рухових) та деяких 
інших характеристик є соматичний тип конституції 
індивіда [4].

Дані наукової літератури свідчать, що вивчен-
ню факторної структури  окремих фізичних якостей 
у хлопців різних соматотипів присвячено незначну 
кількість досліджень. Цілеспрямований розвиток 
будь-якої фізичної якості завжди відзначається пере-
несенням тренувального ефекту. Одним з найбільш 
ефективних варіантів планування спрямованості та 
обсягу фізичних навантажень впродовж навчального 
року є врахування даних факторної структури фізич-
ної підготовленості дітей в певному віці [8].

Для цього використовувались тести, що дозволяли 
вивчити такі фізичні якості: швидкісні, швидкісно-
силові, силові, а також швидкісну, загальну, статичну 
силову витривалість, гнучкість, координаційні зді-
бності в циклічних локомоціях, акробатичних рухових 
діях, метаннях на дальність провідною і непровідною 
рукою [13, 14]. 

© Зубаль Майя,20101

Робота виконується згідно плану науково-
дослідної роботи проблемної лабораторії Кам’янець-
Подільського національного університету на 2002-2010 
рр.,  зведеного плану науково-дослідної роботи у сфе-
рі фізичної культури і спорту Державного комітету 
молодіжної політики, спорту і туризму України на 
2001-2005 рр. за темою 2.1.6. «Комплексний підхід 
до вирішення завдань фізичного виховання учнівської 
молоді» (номер державної реєстрації 0102U005721). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – у навчально-тренувальному процесі з фі-

зичного виховання школярів розробити програму по-
кращення фізичних якостей хлопців різних соматоти-
пів.  

Відповідно до мети вирішували такі завдання:     
1. Вивчити особливості темпів розвитку фізичних 

якостей в юнаків різних соматотипів у 15-17 років. 
2. Для більш детального опису темпів приросту 

фізичних якостей хлопців-підлітків різних соматоти-
пів провести факторний аналіз. 

Методи дослідження. Під час вирішення вста-
новлених завдань використовували комплекс таких 
взаємопов’язаних методів:

• теоретичних – аналіз, систематизацію й узагаль-
нення наукових  літературних джерел, документаль-
них матеріалів; 

• медико-біологічних – антропометрію, соматоско-
пію і соматометрію,  спірометрію, пульсометрію, ди-
намометрію, тонометрію; 

• педагогічних – спостереження, тестування.
• методи математичної статистики з використан-

ням пакету прикладних комп’ютерних програм.
Результати дослідження.      
Для більш детального аналізу темпів приросту фі-

зичних якостей хлопців різних соматотипів у кожний 
віковий період від 15 до 17 років провели факторний 
аналіз. Вихідними даними для нього були не величи-
ни прояву, а величини щорічного приросту досліджу-
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ваних в хлопців різних соматотипів фізичних якостей. 
Отримані результати свідчили про таке. 

Період з 15 до 16 років. Структура приросту фі-
зичних якостей в юнаків усіх соматотипів, за винят-
ком дигестивного, визначалася п’ятьма статистично 
незалежними чинниками, але їх внесок у загальну 
дисперсію був неоднаковий і склав: в астеноїдного со-
матотипу на 74,9%, торакального – 77,8%, м’язового 
– 69,6%, дигестивного – 82,9% (рис. 1 – 4). При цьому, 
на першому факторі в юнаків астеноїдного соматоти-
пу (внесок у загальну дисперсію – 20,4%) найбільшим 
факторним навантаженням відзначалися перемінні, 
пов’язані з бігом 20 м, 5-секундним бігом на місці і 
нахилом уперед, що дозволило впевнено інтерпрету-
вати його як «швидкісні якості». У торакального со-
матотипу на першому факторі (17,3%) зазначеними 
характеристиками відзначалися такі перемінні: 6-хви-
линний біг, човниковий біг, вис на зігнутих руках. 
Ураховуючи, що покращення силових якостей, яке 
забезпечують вправи в статичному режимі, сприяють 
покращенню прискорення після гальмування в човни-
ковому бігові та різні механізми енергозабезпечення 
роботи, що потребує прояву загальної і статичної си-
лової витривалості цей фактор інтерпретували як «ви-
тривалість в різних режимах роботи».

У юнаків м’язового соматотипу на першому фак-
торі (17,4%) найбільшим факторним навантаженням 
відзначалася тільки одна перемінна – три перекиди 
вперед, юнаків дигестивного (17,4%) – біг 100 м і чов-
никовий біг, що дозволило інтерпретувати цей фактор 
відповідно як «координаційні здібності в акробатич-

них рухових діях» та «швидкісна витривалість в ци-
клічних локомоціях».

На другому факторі в астеноїдного соматотипу 
(внесок у загальну дисперсію – 13,8%) виокремлено 
вис на зігнутих руках і станову динамометрію, в то-
ракального (16,7%) – викрут мірної лінійки за спину 
і станову динамометрію, м’язового (14,0%)- біг 20 м і 
метання на дальність непровідною рукою, дигестив-
ного (13,9%) – тільки метання на дальність непро-
відною рукою.  Ураховуючи склад інших факторів та 
взаємозв’язки між виокремленими перемінними, цей 
фактор в перших двох групах розглядали як «силові 
якості»,  інших – як «координаційні здібності в мета-
ннях на дальність».

Третій фактор в юнаків астеноїдного соматотипу 
(внесок у загальну дисперсію – 19,6%) характеризу-
вався перемінною, пов’язаною з метанням тенісного 
м’ячика на дальність непровідною рукою, в юнаків 
торакального  соматотипу (16,7%) – із стрибком у до-
вжину з місця, м’язового (14,0%) – викрутом мірної 
лінійки за спину і становою динамометрією, дигес-
тивного (13,9%) – 6-хвилинним бігом, що дозволило 
впевнено інтерпретувати його відповідно як «коорди-
наційні здібності в метаннях на дальність», «силові 
якості», «силові якості» та «загальна витривалість».

На четвертому факторі в астеноїдного соматотипу 
(11,7%) найбільшим факторним навантаженням від-
значався 6-хвилинний біг, в торакального (14,4%) – 
біг 20 м, м’язового (13,1%) – 5-секундний біг на місці 
й метання на дальність провідною рукою, дигестив-
ного (15,0%) – метання на дальність провідною рукою 
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і нахил уперед, що дозволило розглядати цей фактор 
відповідно як «загальна витривалість», «швидкісні 
якості» та рухливість в поперековому відділі хребта».

На п’ятому факторі в юнаків астеноїдного сомато-
типу (9,4%)  найбільшим факторним навантаженням 
відзначалась одна перемінна – метання набивного 
м’яча, в юнаків торакального соматотипу (12,7%) – 
метання тенісного м’ячика на дальність непровідною 
рукою, м’язового (10,2%) – загальна витривалість, ди-
гестивного (10,4%) – викрут мірної лінійки за спину, 
що дозволило впевнено інтерпретувати цей фактор 
відповідно як  «швидкісно-силові якості в метаннях», 
«координаційні здібності в метаннях на дальність», 
«загальна витривалість» та «рухливість у плечових 
суглобах».

Шостий фактор, виокремлений в юнаків дигес-
тивного соматотипу (12,3%) характеризувався двома 
вірогідно значущими перемінними – бігом 20 м та 
стрибком у довжину з місця, що з урахуванням схожих 
механізмів енергозабезпечення цих видів діяльності, 
дозволив інтерпретувати його як «вибухова сила».

Отже, з 15 до 16 років структура приросту фізич-
них якостей юнаків різних соматотипів відрізняється, 
насамперед, величиною загальної дисперсії, складом 
і внеском кожного фактору в цю дисперсію. Зокрема, 
вона обумовлюється швидкісними, силовими якос-
тями – координаційними здібностями  в метаннях на 
дальність – загальною витривалістю – швидкісно-
силовими якостями в метаннях та на 25,1% іншими 
невстановленими чинниками. В юнаків торакально-
го соматотипу досліджувана структура визначається 

витривалістю в різних режимах роботи – силовими 
якостями – швидкісно-силовими якостями в стриб-
ках швидкісними якостями і – координаційними зді-
бностями в метаннях на дальність та на 22,2% – не-
встановленими чинниками. У м’язового соматотипу 
вона визначалась координаційними здібностями в 
акробатичних рухових діях – метаннях на дальність 
– швидкісно-силовими якостями в стрибках – силови-
ми, швидкісними якостями – загальною витривалістю 
та на 30,4% – невстановленими чинниками. У пред-
ставників дигестивного соматотипу структура змін на 
17,1% обумовлюється невстановленими чинниками, в 
іншому швидкісною витривалістю в циклічних локо-
моціях – координаційними здібностями в метаннях на 
дальність – загальною витривалістю – рухливістю в 
поперековому відділі хребта – рухливістю в плечових 
суглобах – вибуховою силою.

Період з 16 до 17 років. Відзначався такими осо-
бливостями структури приросту фізичних якостей в 
юнаків різних соматотипів. В астеноїдного і дигес-
тивного соматотипів структура  визначалася шістьма, 
в м’язового – сімома, торакального – п’ятьма статис-
тично незалежними чинниками, внесок яких у загаль-
ну дисперсію  склав відповідно 77,5%, 74,1%, 74,5% 
та 77,5% (рис. 5 – 8).

Що стосується перемінних, які відзначалися на 
кожному з виокремлених факторів, то вони були такі. 
В астеноїдного соматотипу на першому факторі (вне-
сок у загальну дисперсію – 16,3%) виокремилося дві 
перемінні – викрут мірної лінійки за спину і стрибок у 
довжину з місця, в торакального соматотипу (12,8%) – 
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три перекиди вперед і вис на зігнутих руках, м’язового 
(12,1%) – біг 20 м, дигестивного (16,0) – 6-хвилинний 
біг і метання тенісного м’ячика провідною рукою.

Ураховуючи склад інших факторів, характер ста-
тистичних взаємозв’язків перемінних і фізіологічні 
процеси, що складають основу прояву фізичних якос-
тей, які відображають ці перемінні, перший фактор в 
юнаків астеноїдного соматотипу інтерпретували як 
«вибухова сила», торакального – «силова витрива-
лість», м’язового – «швидкісні якості», дигестивного 
– «швидкісно-силова витривалість».

На другому факторі найбільшими факторними 
навантаженнями в юнаків астеноїдного соматотипу 
(внесок у загальну дисперсію – 15,9%) відзначався біг 
20 м і 5-секундний біг на місці, що дозволило впевне-
но визначити цей фактор як «швидкісні якості». В то-
ракального соматотипу (16,1%) такими характеристи-
ками відзначалися човниковий біг і метання тенісного 
м’ячика на дальність провідною рукою, в м’язового 
(4,7%) – викрут мірної лінійки за спину, дигестивного 
(13,1%) – вис на зігнутих руках, що інтерпретували 
відповідно як «координаційні здібності», «гнучкість» 
і «статична силова витривалість».

На третьому факторі в юнаків астеноїдного сомато-
типу (13,3%) найбільшими факторними навантажен-
нями відзначався біг 100 м і метання тенісного м’ячика 
на дальність провідною рукою, що враховуючи зна-
чну залежність результатів у цих рухових завданнях 
від швидкісно-силового компоненту, інтерпретували 
фактор як «швидкісно-силова витривалість». У юна-
ків торакального соматотипу (16,1%) виокремилися 
також дві перемінні – викрут мірної лінійки за спину 
і стрибок у довжину з місця, в м’язового соматотипу 
(10,0%) – човниковий біг, дигестивного (15,2%) – на-
хил уперед і стрибок у довжину з місця, що дозволило 
інтерпретувати цей фактор відповідно як «вибухова 
сила», «координаційні здібності в циклічних локомо-
ціях» і «вибухова сила».

Четвертий фактор характеризувався тим, що в ас-
теноїдного соматотипу (12,6%) на  ньому виокрем-
лювалася одна перемінна з найбільшим факторним 
навантаженням – 6-хвилинний біг, в торакального 
(16,2%) – 5-секундний біг на місці, м’язового (11,5%) 
– метання на дальність непровідною рукою, дигестив-
ного (14,3%) – три перекиди вперед і викрут мірної 
лінійки за спину. Ураховуючи склад інших факторів, 
цей фактор в юнаків астеноїдного соматотипу інтер-
претували як «загальна витривалість», торакального 
соматотипу – «швидкісні якості», м’язового – «коор-
динаційні здібності в метаннях на дальність», дигес-
тивного – «координаційні здібності в акробатичних 
рухових діях».

На п’ятому факторі в юнаків астеноїдного сомато-
типу (10,1%) найбільшими факторними навантажен-
нями відзначалися перемінні, пов’язані з метанням на 
дальність непровідною рукою і метанням набивного 
м’яча, що дозволило розглядати його як «швидкісно-
силові якості в метаннях». В юнаків торакального со-
матотипу (12,9%) високими значеннями характеризу-
валася тільки одна перемінна – метання на дальність 
непровідною рукою, в юнаків м’язового (10,0%) і 

дигестивного (8,4%) – біг 100 м, що інтерпретували 
відповідно як «координаційні здібності в метаннях на 
дальність» та «швидкісна витривалість».

Шостий фактор, виокремлений в усіх соматоти-
пах, за винятком торакального, відзначався таким 
складом. В юнаків астеноїдного соматотипу (9,3%) 
на ньому виокремлювалася одна перемінна – станова 
динамометрія, в юнаків м’язового (10,2%) – 5-секунд-
ний біг на місці, дигестивного (10,5%) – біг 20 м, що 
дозволило впевнено інтерпретувати цей фактор відпо-
відно як «силові якості», «максимальна частота рухів» 
та «швидкісні якості в бігу».

На сьомому факторі, виокремленому тільки в 
юнаків м’язового соматотипу (16,0%), найбільшим 
факторним навантаженням відзначався стрибок у до-
вжину з місця і станова динамометрія, що дозволило 
розглядати фактор як «вибухова сила».

Отже, з 16 до 17 років в юнаків різних соматотипів 
структура приросту фізичних якостей суттєво відріз-
няється між собою. В астеноїдного соматотипу вона 
визначається вибуховою силою – швидкісними якос-
тями – швидкісно-силовою витривалістю – загаль-
ною витривалістю – швидкісно-силовими якостями в 
метаннях – силовими якостями та на 22,5% іншими 
невстановленими чинниками. В юнаків торакального 
соматотипу структура приросту визначається силовою 
витривалістю – координаційними здібностями – ви-
буховою силою – швидкісними якостями та на 25,9% 
– невстановленими чинниками. У м’язового сомато-
типу структура представлена швидкісними якостями 
– гнучкістю – координаційними здібностями в ци-
клічних локомоціях – координаційними здібностями 
в метаннях – швидкісною витривалістю – вибуховою 
силою та на 25,5% – невстановленими чинниками, ди-
гестивного соматотипу – швидкісною витривалістю – 
статичною силовою витривалістю – вибуховою силою 
– координаційними здібностями в акробатичних рухо-
вих діях – швидкісною витривалістю – швидкісними 
якостями та на 22,5% – невстановленими чинниками. 

Висновки.
Структура щорічного приросту фізичних якостей 

у хлопців-підлітків різних соматотипів суттєво відріз-
няється між собою за якісним складом в деякі періоди 
– також і за кількістю факторів, що її визначають.    

Аналогічними розбіжностями характеризуються 
й усі інші вікові періоди в школі у хлопців однаково-
го соматотипу. Зазначене свідчить про неоднаковий 
внесок кожної фізичної якості в загальну структуру 
їх приросту, а отже про різну кількість занять, спря-
мованих на розвиток певної фізичної якості впродовж 
навчального року.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на 
вдосконалення шляхів і способів реалізації отри-
маних емпіричних даних у напрямку підвищення 
ефективності змісту фізичного виховання в загально-
освітньому навчальному закладі для вирішення оздо-
ровчих завдань, на розробку диференційованих на-
лежних нормативів оцінки фізичної підготовленості 
школярів, перевірку ефективності використання цих 
даних при спортивному відборі та підготовці  юних 
спортсменів.  
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Теоретичні і технологічні основи структурування педагогічної 
моделі формування у учнів загальноосвітньої школи мотивації 

до систематичних занять фізичною культурою
Іванченко Л.П.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотації:
Викладені теоретичні та 
організаційно-педагогічні осно-
ви структурування педагогічної 
моделі формування у учнів мо-
тивації фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної діяльності. На-
ведено принципи практичного 
функціонування цієї моделі в 
освітньо-виховному просторі. 
Показано необхідність система-
тичних і свідомих занять фізич-
ною культурою. Представлено 
технологію корекції мотиваційно-
потребносної сфери учнів. Розро-
блено підходи до реалізації уро-
ків фізичного виховання, форм 
позакласної спортивно-масової 
та фізкультурно-оздоровчої ро-
боти.

Иванченко Л.П. Теоретические и техноло-
гические основы структурирования пе-
дагогической модели формирования у 
школьников общеобразовательной шко-
лы мотивации к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом. 
Изложены теоретические и организационно-
педагогические основы структурирования пе-
дагогической модели формирования у учени-
ков мотивации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности. Приведены прин-
ципы практического функционирования этой 
модели в образовательно-воспитательном 
пространстве. Показана необходимость си-
стематических и сознательных занятий физи-
ческой культурой. Представлена технология 
коррекции мотивационно-потребносной сферы 
учеников. Разработаны подходы к реализации 
уроков физического воспитания, форм вне-
классной спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы.

Ivanchenko L.P. Theoretical and 
technological basis of structuring 
the pedagogical model of forming the 
motivation to the systematic physi-
cal training for the pupils of second-
ary school. Theoretical and organiza-
tional pedagogical bases of structuring 
of pedagogical model of forming are ex-
pounded for the students of motivation 
of athletic health and sporting activity. 
Principles of the practical functioning of 
this model are resulted in educational-
ly-educate space. The necessity of sys-
tematic and conscious employments is 
rotined by a physical culture. Technol-
ogy of correction of motivational neces-
sary sphere of students is presented. 
Going is developed near realization of 
lessons of physical education, forms 
extracurricular sporting mass and to 
athletic-health-improvement works.
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мотивація, критерії, свідомість, 
модель, самоконтроль, само-
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correction. 

Вступ. 1

Основні положення нової парадигми освіти в га-
лузі фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої 
роботи в загальноосвітній школі орієнтують вче-
них, педагогів на розробку інноваційних підходів до 
структурування фізичного виховання, як педагогічної 
системи відкритого типу з ознаками інтерактивних 
педагогічних технологій [1, 2, 6, 7, 11]. Актуальність 
розбудови цих технологій визначається за аргумен-
тованим твердженням К. Баханова, І. Беха, В. Гри-
горенка, С. Канюка, Г. Шевченко вихідною концеп-
туальною схемою розв’язання педагогічних завдань, 
проблем, яка в новій парадигмі освіти ґрунтується 
на орієнтації навчання, виховання, фізичного вихо-
вання на особистість учня, визнання учня рівноправ-
ним суб’єктом взаємодії, на діалог як основну форму 
навчально-виховного та фізкультурно-оздоровчого 
спілкування [1, 2, 3, 12]. Згідно з основними положен-
нями нової парадигми освіти дидактичні принципи 
та принципи теорії і методики фізичного виховання 
розглядаються у невід’ємному зв’язку із загально пе-
дагогічними принципами і спрямовані на розвиток і 
виховання особистості учнів [1, 2, 3, 6, 11, 12]. Такий 
взаємозв’язок базових концептуальних положень фі-
зичного і духовного розвитку учнів обумовлює педа-
гогічну ситуацію технологічного підходу до струк-
турування дидактичних форм фізичного виховання 
дітей і підлітків [1, 2, 3, 6, 7, 8, 11]. В контексті на-
шого дослідження вважаємо за доцільне навести на-
укове узагальнення таких відомих вчених, як І. Бех, 
В. Григоренко, Т. Круцевич, Г. Шевченко, які в своїх 
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наукових працях довели, що одним із базових чинни-
ків реалізації технологічного підходу до фізичного і 
духовного виховання учнів загальноосвітньої школи 
є формування у них пізнавальних мотивів, інтересів і 
потреб до систематичних занять фізичною культурою 
на основі яких формулюється ціль розробки та прак-
тичного функціонування педагогічної технології [2, 3, 
4, 5, 6, 9, 11], яка при цьому виконує системоутворю-
ючу функцію. 

Спираючись на наукові роботи відомих фахівців в 
галузі педагогіки та психології І. Беха, К. Баханова, В. 
Григоренка, С. Занюка, Л. Сергієнка ми встановили, 
що в практиці фізичного виховання учнів загальноос-
вітньої школи мають місце науково-методичні проти-
річчя між: 

- високим рівнем попиту суспільства на сучасні 
ефективні програми, проекти, методики, технології 
розвитку, збереження та персоніфікованого удоскона-
лення психічного, соматичного здоров’я дітей і під-
літків та рівнем наукового обґрунтування особистісно 
орієнтованих педагогічних технологій фізичного ви-
ховання цих учнів [1, 2, 5, 6, 7, 12], 

- рівнем наукового обґрунтування педагогічних 
форм розвитку у учнів загальноосвітньої школи моти-
вів пізнавальної діяльності і реальним станом розроб-
ки та обґрунтування педагогічних технологій форму-
вання у цих учнів мотивації до систематичних занять 
фізичною культурою, виховання здорового способу 
життя [2, 5, 6, 7, 9, 12]. 

Подолання цих розбіжностей в практиці фізично-
го виховання, фізкультурно-оздоровчій роботі учнів 
загальноосвітньої школи буде обумовлювати удоско-
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налення їх організаційно-педагогічних та структурно-
функціональних параметрів, створення дидактичних 
умов розробки педагогічних технологій формування 
означеної мотивації у дітей і підлітків.

Робота виконана за планом науково-дослідницької 
діяльності Слов’янського державного педагогічного 
університету та кафедри теоретичних, методичних 
основ фізичного виховання і реабілітації.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розробці та теоретично-

му і експериментальному обґрунтуванні проективної 
моделі технологічного підходу до формування у учнів 
загальноосвітньої школи мотивації фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності.

Результати дослідження.
Методологічною та теоретичною основою розроб-

ки проективної моделі формування в учнів загально-
освітньої школи мотивації до систематичних занять 
фізичною культурою була концепція В. Григоренка мо-
тивований диференційно-інтегральний вплив оптиму-
мів педагогічних факторів на психофізичний розвиток 
дітей і підлітків та теорія І. Беха пізнавально-емоційна 
структура особистісно-ціннісного ставлення дітей і 
підлітків до свого здоров’я, як до духовно-соціальної 
та світоглядної категорії особистості [2; 4; 5].

В процесі розробки проективної моделі формуван-
ня в учнів загальноосвітньої школи позитивної моти-
вації до фізкультурно-оздоровчої діяльності це психое-
моційне утворення ми розуміли як систему спонукань 
цих учнів до свідомої фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності, розвитку, збереження, та персоніфікованого удо-
сконалення свого психічного і соматичного здоров’я. 
При цьому якісні параметри мотивації ми визначали в 
аспекті її спрямованості і інтенсивності зусиль необ-
хідних для досягнення мети діяльності [3; 10]. 

Сутність поняття мотивація до систематичних 
занять фізичною культурою дозволило нам визна-
чити основні атрибути технологічного структуру-
вання педагогічної системи розвитку мотиваційно-
потребносної сфери учнів загальноосвітньої школи в 
сфері їх фізичного виховання. Основу проективної мо-
делі склала етапна систематизація таких її структур-
них компонентів, як: мета та завдання мотиваційного 
розвитку учнів; психологічні та педагогічні механізми 
сприйняття учнями різного віку фізичної культури і 
спорту; інформація про якісний стан психофізично-
го їх розвитку та стан здоров’я; механізм формуван-
ня системи репрезентації та сприйняття структурних 
компонентів фізичної культури і спорту (міжпредмет-
ні зв’язки); система комплексних дидактичних засобів 
та методів впливу на формування мотивації. 

Структурування основних компонентів моделі 
було оформлене в три такі блоки (етапи її практичної 
реалізації):

Ввідно-мотиваційний етап фізичного виховання 1. 
учнів.
Мотиваційно-пізнавальний етап фізичного вихован-2. 
ня учнів.
Рефлексивно-оцінний етап фізичного виховання 3. 
учнів.

На кожному етапі фізичного виховання учнів 

було реалізовано такі психолого-педагогічні умови 
розвитку мотивації:

- оцінка та свідоме уявлення учнями їхніх фізич-
них і психічних можливостей у галузі фізичної куль-
тури і спорту;

- орієнтація учнів на продуктивну й свідому діяль-
ність в умовах уроків фізичної культури та спортивної 
підготовки;

- реалізація міжпредметних зв’язків з метою ре-
презентації фізичної культури і спорту;

- формування позитивних психологічних устано-
вок у кожного учня щодо його психофізичних можли-
востей, рівня рухової обдарованості;

- розвиток у кожного учня свідомого уявлення про 
виховні та розвиваючі можливості фізичної культури 
і спорту;

- систематичне підкріплення діяльності учнів в 
умовах їх фізичного розвитку стабільною динамі-
кою покращення результатів рухових досягнень та 
здоров’я (уроки ФК, секції, ФОЗ, консультації, лекто-
рії й т. ін.);

- набуття учнями специфічних фізичних якостей, 
рухових навичок та вмінь, навичок спілкування з од-
нолітками та дорослими як основи позитивного „Я” 
- концепції дитини;

- інтеграція спеціальних мотивів до систематич-
них занять фізичною культурою і спортом в широкі 
соціальні мотиви підлітка;

- свідоме розуміння учнями причинності їхніх 
психофізичних досягнень, задоволення від діяльнос-
ті, віра у власні можливості. 

Спираючись на теоретичні положення, сформу-
льовані В.Г. Григоренком [3;5] в аспекті актуальності 
контролю динаміки формування кумулятивного ефек-
ту розвитку означеної мотивації, ми розробили такі 
критерії оцінки афективного, когнітивного, аксіоло-
гічного та праксіологічного компонентів розвитку та 
діяльності кожного учня на уроках фізичної культури 
та в умовах позакласної роботи:

- критерії афективного компонента: здатність дітей 
отримувати задоволення та радість від систематич-
них занять фізичною культурою і спортом, естетич-
не сприйняття рухів, виявлення стійкого емоційно-
позитивного ставлення до результатів власного стану 
здоров’я, рухової та психічної сфер, передача власних 
почуттів засобами руху, мовлення, малюнку;

- критерії когнітивного компонента: наявність в 
учнів певної системи усвідомлених знань з теорії й 
методики фізичної культури, спортивної підготовки, 
суспільної та особистої гігієни, стійкий пізнавальний 
інтерес до фізичної культури і спорту, національних 
традицій щодо загартування тіла, здорового способу 
життя;

- критерії аксіологічного компонента: сформова-
ність системи ціннісного ставлення учнів до матері-
альних і духовних форм фізичної культури і спорту; 
здатність реально оцінювати власні психічні та функ-
ціональні можливості; розуміння здоров’я й фізичної 
досконалості як практичної, соціальної, особистісної, 
естетичної та загальнолюдської цінності;

- критерії праксіологічного компонента: сформова-
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ність рухових навичок і вмінь; фізичних якостей; здат-
ність учнів застосовувати їх у різних ситуаціях; рівень 
дотримання учнями норм, правил здорового способу 
життя, систематичних занять фізичною культурою і 
спортом; рівень їх позитивного ставлення до фізичної 
культури і спорту як соціально обумовленого явища.

Проективна модель формування в учнів позитив-
ної мотивації до систематичних занять фізичною куль-
турою і спортом містила також технологію розвитку в 
них самосвідомості. На нашу думку, це важливо, тому 
що самосвідомість не фіксує особистість учня в ста-
тичному стані, а відображає процес її безперервного 
розвитку, тому, розуміючи механізми формування уяв-
лень про власні можливості й роль фізичної культури 
і спорту в цьому процесі, педагог ефективно впливає 
на самосвідомість учнів і становлення їхньої особис-
тості, навчає вірити у власні можливості. Це дає під-
ставу розглядати фізичну культуру і спорт не тільки як 
чинник забезпечення свідомості дитини, але, перш за 
все, як важливу детермінанту структури мотиваційно-
го компонента її особистості.

У зв’язку з цим положенням ми розробили й на-
уково обґрунтували низку спеціальних принципів 
побудови та ефективного використання проективної 
моделі розвитку в підлітків – учнів загальноосвітніх 
шкіл позитивної мотивації на уроках фізичної культу-
ри та в умовах позакласної роботи:

1. Використання етапно структурованої про-
ективної моделі формування в учнів психолого-
педагогічного механізму мотивації сприйняття фі-
зичної культури і спорту дозволить сформувати в 
них центральний мотиваційний стан, унаслідок чого 
виникне стійка свідома потреба у використанні різно-
манітних засобів і методів фізичної культури і спорту 
з метою вдосконалення власного психофункціональ-
ного стану та здоров’я. Реалізація цієї потреби (опти-
мізоване фізичне виховання та індивідуалізована 
спортивна підготовка) викликає стимулюючі нервово-
м’язові відчуття, етичні та естетичні почуття й адек-
ватні ним емоційні стани, що в результаті позитивно 
позначається на формуванні свідомості та мотивацій-
ної сфери цільових, систематичних занять фізичним 
удосконаленням кожного учня.

2. У процесі реалізації проективної моделі форму-
вання позитивної мотивації до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом, до здорового способу 
життя в учнів загальноосвітньої школи учитель пови-
нен свою педагогічну діяльність спрямовувати на пер-
спективу, резерви, завдання розвитку мотивації в тій 
чи іншій віковій групі. Для цього потрібно в повно-
му обсязі враховувати вікові особливості фізичного, 
психічного, морально-вольового розвитку учнів мо-
лодшої, середньої та старшої вікової груп. У зв’язку 
з цим формування означеної мотивації повинне спи-
ратися на реальний рівень її розвитку, що склався в 
попередній віковій групі. Такий підхід забезпечить 
визначення найбільших перспектив її розвитку та 
перспективу вдосконалення позитивної мотивації до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом 
в учнів загальноосвітніх шкіл.

3. З метою мобілізації резервів мотивації в кожній 

віковій групі необхідно реалізувати залучення кожно-
го учня до активних видів систематичної діяльності в 
шкільній системі фізичного виховання (уроки фізич-
ної культури, форми позакласної роботи, самостійні 
заняття фізичними вправами), при цьому потрібно за-
безпечити оптимальні умови їх спілкування та творчої 
взаємодії одного з одним (однолітками, вчителями):

- розширити коло інтересів учнів, забезпечити про-
цес мислення й сприйняття теоретичного та рухового 
матеріалу, що вивчається на уроках фізичної культу-
ри, у спортивних секціях; 

- учні повинні брати активну участь й у постанов-
ці навчально-виховної проблеми, й у визначенні ме-
тодів її вирішення. Це випливає з того, що мотивація 
й інтерес до творчої та цілеспрямованої діяльності 
підтримується можливостями учнів розпоряджатися 
результатами власної діяльності;

- учитель фізичної культури повинен формувати 
мотивацію в учнів шляхом систематичного їх заохо-
чення до пізнавальної діяльності в галузі розвитку 
фізичних якостей, нервово-м’язової працездатності, 
удосконалення життєво важливих рухових навичок та 
умінь, оперативного вирішення завдань ситуативного 
характеру, до творчої діяльності в умовах спортивних 
змагань та самостійних занять фізичними вправами. 

4. Найважливішою умовою формування означеної 
мотивації є широта інтересів та потреб того, що ото-
чує учнів у процесі їх фізичного виховання та спор-
тивної підготовки, але це буде цінним лише за умови, 
що всі інтереси учнів об’єднані якимось основним, 
центральним мотивом, таким, що виражає їх прагнен-
ня до фізичного вдосконалення, до набуття здорового 
способу життя. Педагог повинен цей інтерес якомога 
раніше виявити й розвивати, тому що він є доміную-
чим і визначає стійку вибіркову спрямованість осо-
бистості учнів на все те, що пов’язане з практикою 
фізичної культури і спорту.

5. Позитивна мотивація до систематичних занять 
фізичною культурою та спортом ефективно розвива-
ється лише за умови, якщо педагог спеціально підго-
товлений професійно для того, щоб: 

- прогнозувати майбутні результати фізичного ви-
ховання та спортивної підготовки учнів різних віко-
вих груп, при цьому ставити перед ними досить висо-
кі, реальні й привабливі цілі;

- у стосунках з учнями використовувати тільки 
позитивні установки на успішну їх діяльність, сис-
тематично реалізовувати підкріплення їх діяльності 
на уроках фізичної культури, у спортивних секціях 
успішними результатами;

- не опікувати учнів постійно (в умовах вивчення 
нових рухових дій складної координаційної структури, 
змагальних дій ситуативного змісту) – це знижує в них 
упевненість у власних силах, учні повинні проявля-
ти наполегливість, самостійність, ініціативу, творчий 
підхід до індивідуального та колективного вирішен-
ня завдань уроку фізичної культури й навчально-
тренувальних завдань спортивної підготовки;

- проявити волю та рішучість, глибоку тактовність 
у спілкуванні з учнями, не втрачати самовладання, 
слугувати прикладом для них, бути готовим прийти їм 
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на допомогу на кожному уроці фізичної культури й за-
няттях із спортивної підготовки, але водночас знати й 
піклуватись про те, щоб вони виявляли самостійність 
й організованість;

- систематично забезпечувати реалізацію 
психолого-педагогічних чинників з метою дезактуалі-
зації хвилювань учнів з приводу їхніх психофункці-
ональних можливостей та напрацювання конкретних 
оптимістичних сподівань на майбутнє;

- на кожному уроці фізичної культури та в поза-
класній роботі формувати в учнів позитивні емоційно-
мотиваційні установки щодо власних можливостей у 
галузі фізичної культури та спортивної підготовки;

- досягати набуття учнями специфічних знань, ру-
хових навичок та вмінь як доказу їхньої здатності до 
певних індивідуальних досягнень у фізичному вихо-
ванні та спортивній підготовці;

- створювати на кожному уроці й у формах поза-
класної роботи рухові та психоемоціогенні ситуації, 
які дозволяють кожному учневі виявити й розвинути 
його індивідуальні здібності;

- педагог повинен бути обачливим, уважним і так-
товним у своїх оцінно-контрольних діях, систематич-
но формувати в учнів знання та навички самоконтро-
лю, оцінної діяльності дитини.

Таким чином, система фізичного виховання учнів 
повинна бути організована так, щоб забезпечити єд-
ність, збіг об’єктивної та суб’єктивної сторін навчаль-
ної діяльності кожного учня, що є однією із основних 
умов ефективного розвитку позитивної мотивації до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом 
дітей та учнівської молоді. Відомо, щоб зробити до-
мінуючим слабко виражений мотив у системі фізич-
ного виховання та спортивної підготовки учнів, треба 
збільшити кількість його афективних асоціативних 
зв’язків, на засадах котрих ущільнити цю ланку й тим 
самим посилити домінантність потрібного мотиву [2; 
3; 5; 6; 8; 9]. 

У процесі дослідження встановлено, що у фізич-
ному вихованні та спортивній підготовці учнів не-
достатньо провести корекцію мотиву, посилити його 
прояви, необхідно створити зовнішні умови реалізації 
цього мотиву, тільки тоді він набуває стійкого харак-
теру й стає основою систематичної потреби учнів у 
фізичній культурі і спорті. В умовах експерименталь-
ного дослідження динаміки психофізичного розвитку 
учнів різних вікових груп ми кожного з них інформу-
вали про результати тестування й давали установку 
на визначення перспективних цілей їхньої подальшої 
діяльності. Свідоме ставлення учнів до рівня власних 
психофізичних стандартів стимулювало їх самоор-
ганізацію та саморегуляцію як частковий прояв за-
гального рефлекторного принципу роботи централь-
ної нервової системи людини. Оскільки свідомість 
особистості не може існувати без самосвідомості, то 
тільки на основі єдності усвідомлення себе й усвідом-
лення іншого може бути забезпечена найвища форма 
саморегуляції учнів в умовах фізичного виховання та 
спортивної підготовки. Таким чином, саморегуляцію 
учнів в умовах їх фізичного вдосконалення на вищо-
му психічному рівні (усвідомлену, що дає можливість 

оперування в чисто ідеальному плані, яка випереджає 
реальні дії) можна розглядати як механізм самосвідо-
мості. Самосвідомість, у свою чергу, є базовою пе-
редумовою формування самоконтролю, самооцінки, 
самовдосконалення, які є компонентами мотиваційної 
сфери поведінки учнів в умовах їх фізичного вихован-
ня та спортивної підготовки (рефлексивно-оцінні дії). 
Такий підхід виявив стимулюючу дію на процес фор-
мування в учнів мотивації до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом.

Таким чином, розробка системи спеціальних 
принципів побудови педагогічної моделі формування 
в учнів загальноосвітньої школи мотивації до систе-
матичних занять фізичною культурою і спортом до-
зволила виділити низку теоретичних та методичних 
положень і конструктивних цільових установок роз-
робки інноваційної педагогічної системи управління 
розвитком означеної мотивації, яка містить спеціальні 
методичні та технологічні алгоритми.

Проведені теоретичні та експериментальні дослі-
дження дозволили нам сформулювати концептуаль-
ний висновок, який полягає в тому, що вплив фізич-
ної культури та спортивної підготовки на особистість 
учнів здійснюється через структурні елементи їхньої 
свідомості, які, у свою чергу, є складовими частинами 
мотиваційної структури свідомості та потреби кож-
ного учня в систематичному психофізичному вдоско-
наленні, орієнтирами яких є високий рівень здоров’я, 
розвиток рухових здібностей, спортивні досягнення, 
професійно-прикладна та духовна цінність фізичної 
культури і спорту. 

Результати теоретичного та експериментального 
дослідження, систематизовані в межах педагогічних 
технологій, свідчать про те, що свідоме ставлення під-
літків до фізичної культури і спорту реалізується на 
основі таких загальнопедагогічних алгоритмів:

1. У формуванні мотивації вчителеві слід орієн-
туватися на перспективи, резерви, завдання розвитку 
мотивації навчання в певному віці. Для цього треба 
виходити з вікової своєрідності діяльності й мотивації 
як важливої особистісної характеристики школярів 
певного віку. 

2. Для мобілізації резервів мотивації в кожному 
віці необхідно організувати включення дитини до ак-
тивних видів діяльності (навчальної, спортивної, сус-
пільно корисної, суспільно-політичної тощо) і видів 
суспільних взаємодій її з іншою людиною (учителем, 
однолітками).

3. Під час здійснення цих видів діяльності й со-
ціальних контактів у школяра виникають нові якості 
психічного розвитку - психічні новоутворення, які по-
лягають, за даними наших психологічних досліджень, 
у прояві в дитини нового, діючого ставлення, нової 
позиції: 1) до досліджуваного об’єкта (рухові дії, фі-
зичні якості, спортивний результат та ін.); 2) до іншої 
людині; 3) до себе й власної діяльності. 

У процесі дослідження психолого-педагогічних 
аспектів діяльності учнів було встановлено, що сто-
совно мотивації в галузі фізичної культури і спорту 
(навчання) ці нові психічні якості мають такі модельні 
характеристики: 
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1) новий тип ставлення до досліджуваного об’єкта 
постає як пізнавальна активність школяра. Пізнаваль-
ною активністю будемо називати всі види активно-
го ставлення до навчання як до пізнання: наявність 
смислу, значимості для дитини навчання як пізнання; 
усі види пізнавальних мотивів (прагнення до нових 
знань, до способів їх отримання, прагнення до само-
освіти; мети, яка реалізує ці пізнавальні мотиви; емо-
ції, що їх обслуговують). На основі цього школяр фор-
мується як суб’єкт навчальної діяльності;

2) новий тип ставлення до іншої людині постає як 
соціальна активність. Соціальною активністю ми на-
зиваємо всі види активного ставлення до навчання як 
до спілкування, до взаємодії, до співробітництва: на-
явність смислу, значимості для підлітка навчання в га-
лузі фізичної культури і спорту, як взаємодії з іншою 
людиною; усі види соціальних мотивів (мотиви гро-
мадського обов’язку, прагнення зайняти свою позицію 
в стосунках з іншими людьми, прагнення усвідомити 
способи співробітництва тощо); цілі, які обслугову-
ють ці соціальні мотиви; емоції, які супроводжують 
соціальні мотиви навчання. На основі цього школяр 
формується як суб’єкт взаємодії, спілкування з іншою 
людиною;

3) новий тип ставлення до себе постає як уміння 
усвідомлювати й перебудовувати власну мотивацій-
ну сферу, підпорядковувати мотиви кількох видів ді-
яльності, змінювати свої цілі й т. ін. Тут закладається 
основа для становлення підлітка як суб’єкта своєї мо-
тиваційної сфери.

На основі всіх цих змін, разом узятих, учень фор-
мується в галузі фізичної культури і спорту як суб’єкт 
навчання й виховання в широкому плані.

4. Показниками наявності новоутворень у моти-
ваційній сфері є не загальне зростання позитивного 
ставлення до фізичної культури і спорту, а якісна змі-
на їх окремих боків, ускладнення їх відношень і, отже, 
побудова мотиваційної сфери; більш довільної, тобто 
регульованої волею, її організації. Можна вважати, що 
в мотиваційній сфері відбулися необхідні якісні зміни, 
якщо підлітка вдається виховати як активну особис-
тість, якою рухає система діючих мотивів, де домі-
нують соціально-значимі мотиви з колективістичною 
спрямованістю, що може реалізувати ці мотиви через 
самостійну постановку гнучких, перспективних цілей 
і їх досягнення, тобто якій притаманний високий рі-
вень цілепокладання, що займає внаслідок цього ак-
тивну життєву позицію й спроможну включитися до 
суспільної практики, що вміє перетворити суспільну 
практику й усвідомлено вдосконалювати самого себе 
в процесі цих перетворень, узяти на себе всю відпові-
дальність за власні вчинки та дії в системі суспільних 
стосунків. Звичайно, ці особливості притаманні зрілій 
особистості, вони не завжди представлені навіть у до-
рослої людини, але прагнути до їх виховання треба 
протягом усього шкільного дитинства, у багаторічно-
му циклі фізичного вдосконалення дитини.

Таким чином, система спеціальних принципів 
розробки педагогічної моделі формування в учнів 
означеної мотивації є комплексом теоретичних, мето-
дичних та технологічних положень, що визначають і 

прогнозують інноваційні параметри комплексної про-
грами формування в учнів загальноосвітніх шкіл мо-
тивації до систематичних занять фізичною культурою 
і спортом, до здорового способу життя, до формуван-
ня й збереження власного здоров’я як особистісно-
соціальної цінності. 

Висновки. 
Впровадження розробленої проективної моделі 

формування в учнів загальноосвітньої школи мотивації 
до систематичних занять фізичною культурою забез-
печило впровадження технологічного підходу до реа-
лізації уроків фізичного виховання і форм позакласної 
спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої робо-
ти який обумовив позитивні результати формувально-
го педагогічного експерименту: 82,7% хлопців і 79,9% 
дівчат досліджуваних експериментальних груп поча-
ли систематичні заняття (контрольна: хлопці – 37,5%, 
дівчата – 28,5%); показник пропуску занять знизив-
ся у хлопців на 83,4%, у дівчат на 84,9% (контроль-
на: хлопці – 22,5%, дівчата – 31,6%); 86,5% хлопців і 
81,9% дівчат обрали основними формами фізичного 
вдосконалювання уроки фізичної культури й секції 
(контрольна: хлопці – 10,8%, дівчата – 9,5%); показ-
ник інформованості збільшився в експериментальних 
групах до 89,8% у хлопців і 86,7% у дівчат, а в контр-
ольних він досягав рівня 31,5% у хлопців і 26,8% у ді-
вчат; рівень аргументації в експериментальних групах 
виріс до 90,3% у хлопців і 89,9% у дівчат, а в контр-
ольних перебував у межах 18,2% у хлопців і 15,4% у 
дівчат; професійна привабливість діяльності вчителя 
фізичної культури, викладача-тренера зросла до 38,5% 
у хлопців і 20,9% у дівчат (порівняно з контрольними 
групами: хлопці – 4,2%, дівчата – 2,4%); 92,4% хлоп-
ців і 96,3% дівчат досліджуваних експериментальних 
груп критично ставляться до рівня власного фізично-
го розвитку й хочуть удосконалити конституцію тіла 
й здоров’я, а в контрольних – цей показник на рівні 
22,5% у хлопців і 19,8% у дівчат; 87,5% хлопців і 93,4% 
дівчат експериментальних груп позбулися шкідливих 
звичок (тютюнокуріння, алкоголь), у контрольних – 
цей показник дорівнював у хлопців 22,6%, а в дівчат 
18,4%. За показниками функціональної діагностики в 
експериментальних групах відбувся статистично до-
стовірний перерозподіл досліджуваних за ознаками 
стану здоров’я: 39,0% хлопців і 30,7% дівчат відне-
сено до групи з високим рівнем (контрольна: хлопці 
– 9,5%, дівчата – 7,5%); 51,0% хлопців і 60,3% дівчат 
мають середній рівень (контрольна: хлопці – 30,0%, 
дівчата – 29,5%); 10,0% хлопців і 9,0% дівчат відне-
сено до групи з низьким рівнем здоров’я (контрольна: 
хлопці – 60,5%, дівчата – 63,0%).

Результати статті повністю не вичерпують озна-
чену багатофакторну науково-педагогічну проблему. 
Перспективу подальшого нашого дослідження ми 
вбачаємо в напрямку розробки та наукового обґрун-
тування педагогічних технологій мотивованого фор-
мування рухових навичок і умінь, розвитку фізичних 
якостей, нервово м’язової працездатності, психічного 
і соматичного здоров’я учнів загальноосвітньої школи 
як базового суспільного інституту соціальної інтегра-
ції підростаючого покоління України.
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обізнаність хворих після інфаркту міокарду про роль 
фізичної активності у вторинній профілактиці 

та чинники, що її визначають
Індика С. Я., Ягенський А. В.

Луцький інституту розвитку людини Університету “Україна”

Анотації:
Викладені результати дослі-
дження обізнаності хворих піс-
ля інфаркту міокарда про роль 
фізичної активності у вторинній 
профілактиці. Проведено ан-
кетування 333 хворих. Зібрані 
соціально-демографічні дані 
щодо освіти пацієнтів, сімей-
ного стану, працевлаштуван-
ня та матеріального статусу. 
Встановлено, що лише 37,3 % 
хворих займаються фізичними 
вправами. У 28 % хворих від-
мічається недостатня рухова 
активність. Виявлено низький 
рівень обізнаності щодо ролі 
фізичної активності у зниженні 
ризику повторного інфаркту мі-
окарда.

Индыка С. Я., Ягенский А. В. Осведомлен-
ность больных после инфаркта миокарда 
о роли физической активности во вторич-
ной профилактике и факторы, которые ее 
определяют. Изложены результаты иссле-
дования осведомленности больных после 
инфаркта миокарда о роли физической ак-
тивности во вторичной профилактике. Прове-
дено анкетирования 333 больных. Собранные 
социально-демографические данные относи-
тельно образования пациентов, семейного 
состояния, трудоустройства и материального 
статуса. Установлено, что лишь 37,3 % боль-
ных занимаются физическими упражнениями. 
В 28 % больных отмечается недостаточная 
двигательная активность. Выявлен низкий 
уровень осведомленности относительно роли 
физической активности в снижении риска по-
вторного инфаркта миокарда. 

Іndyka S.Y., Yahehsky A.V. Knowledge 
of patients after myocardial infarc-
tion on the role of physical activity in 
secondary prevention and factors that 
determine its. The results of research of 
knowledge of patients are expounded af-
ter the heart attack of myocardium about 
the role of physical activity in the second 
prophylaxis. Questionnaires are conduct-
ed 333 patients. Collected socially-demo-
graphic information in relation to education 
of patients, domestic state, employment 
and financial status. It is set that only 37,3 
% patients engaged in physical exercises. 
In 28 % patients insufficient motive activity 
is marked. The low level of knowledge is 
exposed in relation to the role of physical 
activity in the decline of risk of the repeated 
heart attack of myocardium. 
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Вступ. 1

Виникнення і перебіг серцево-судинних захворю-
вань тісно пов’язані з наявністю факторів ризику, се-
ред яких вагомим і значно поширеним є недостатня 
фізична активність. 

За даними епідеміологічних досліджень, в попу-
ляції українців більше третини (39,1 %) чоловіків і 
майже половина (48,3 %) жінок ведуть малорухливий 
спосіб життя. Навіть у молодому віці (18-24 роки) рі-
вень фізичної активності кожного четвертого чоловіка 
і другої жінки визначається як недостатній [5]. Таким 
чином, особи з низьким рівнем фізичної активності 
ризикують мати серцево-судинну патологію у 2 рази 
частіше за тих, у кого її рівень достатній, при цьому 
малорухомий спосіб життя розглядається не лише як 
передумова, а й як постійно діюча причина розвитку 
цієї патології [1; 2; 4]. Активний відпочинок понад 4 
години у вихідні дні, помірні заняття садівництвом та 
регулярні прогулянки протягом 40 хв на день і більше 
істотно знижують загальну смертність [3; 6]. 

За рекомендаціями Європейського товариства кар-
діологів (European Society of Cardiology, ESC) з профі-
лактики серцево-судинних захворювань (2007), хво-
рим з серцево-судинною патологією рекомендовано 
проходити щоденно не менше трьох км у звичному 
темпі, або ж 30 хв любої фізичної активності. Фізичні 
навантаження ефективні у комплексі немедикаментоз-
ної терапії та реабілітації хворих з серцево-судинною 
патологією [7]. 

Хоча у кардіологічних хворих немає явних пато-
логічних змін, які обмежують їх рухову активність, 
проте стан серцево-судинної системи в значній мірі 
зменшує їх працездатність, а також недостатня поін-
формованість пацієнтів про роль фізичної активнос-
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ті, як важливої складової у реабілітаційному процесі, 
сприяють погіршенню якості життя хворого кардіо-
логічного профілю. Отже, вивчення стану фізичної 
активності пацієнтів після інфаркту міокарда (ІМ) на 
амбулаторному етапі реабілітації є актуальною науко-
вою проблемою. 

Робота виконана згідно теми “Комплексна фізична 
реабілітація після інфаркту міокарда та інсульту” (но-
мер державної реєстрації 0109U008697).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета  дослідження - оцiнити обізнаність хворих 

після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі ре-
абілітації про роль фізичної активності у вторинній 
профілактиці та соціо-демографічні чинники, що її 
визначають.

Методи і організація дослідження. Досліджен-
ня проводилось на базі Волинського обласного цен-
тру кардіоваскулярної патології та тромболізису та 
науково-дослідної лабораторії функціональної діа-
гностики і реабілітації Луцького інституту розвитку 
людини Університету „Україна”. 

Дослідження складалося з двох частин. 
- Перша частина проводилась в домашніх умовах 

і включала проведення антропометричних вимірів та 
анкетування, вимірювання артеріального тиску.

- Друга частина включала лабораторні досліджен-
ня, та реєстрацію електрокардіограми (ЕКГ) та сфіг-
мограми (СФГ) за допомогою апарату “Поли-Спектр 
ФС.”

З метою вивчення обізнаності хворих щодо осно-
вних факторів ризику серцево-судинної патології та 
заходів, які спрямовані для зменшення ризику можли-
вих ускладнень, було проведено анкетування 333 хво-
рих, що перенесли інфаркт міокарда й знаходились на 
амбулаторному етапі реабілітації. Також були зібрані 
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соціально-демографічні дані щодо освіти пацієнтів, 
сімейного стану, працевлаштування та матеріального 
статусу. 

Результати дослідження.
При аналізі основних факторів ризику серцево-

судинних захворювань було виявлено, що у 28 % 
хворих, з них у 26,1 % чоловіків та 32,3 % жінок, 
фіксувалась недостатня фізична активність, як один 
з найбільш поширених факторів ризику серед осіб до-
сліджуваної групи.

На запитання “Скільки часу Вам доводиться хо-
дити пішки на вулиці протягом дня” 15 % пацієнтів 
відповіли, що проходили пішки протягом дня менше 
15 хв, з яких 13,2 % чоловіків та 19,2 % жінок; 12,9 % 
хворих проходили від 15 до 30 хв, з них 12,8 % чолові-
ків, 13,1 % жінок; 22,5 % осіб ходили пішки протягом 
дня від 30 хв до 1 години, з них 21,4 % чоловіків та 
25,3 % жінок; більше години ходили пішки протягом 
дня 50 % пацієнтів, з них 52,6 % чоловіків та 42,4 % 
жінок (рис. 1).

З віком прослідковується тенденція до зменшен-
ня рухової активності хворих. Зокрема, середній вік 
хворих, які проходять пішки протягом дня менше 15 
хв становить 67,6±10,25 років (чоловіки – 65,71±10,53 
років, жінки – 70,68±9,22 років); від 15 до 30 хв - 
63,4±11,09 років (чоловіки – 62,57±10,57 роки, жін-
ки – 65,38±12,44 років); від 30 до 60 хв – 62,9±8,78 
роки (чоловіки – 62,06±10,57 роки, жінки - 64,44±6,84 
роки); середній вік пацієнтів, які ходили пішки про-
тягом дня більше 60 хв – 60,5±9,16 років (чоловіки – 
65,71±10,53 років, жінки - 64,55±7,49 роки).

Відмічається зворотній кореляційний зв’язок між 
віком та руховою активністю хворих (r = - 0,25). Ймо-
вірно, це пояснюється тим, що в популяції людей по-
хилого віку із серцево-судинною патологією відзна-
чаються психологічні та ментальні зміни, як правило, 
у них важчий перебіг захворювання, що зменшує 
їх активність, крім того, більшість людей похилого 
віку мають супутню патологію, в тому числі опорно-

рухового апарату, що є однією з причин зменшення 
рухової активності [4].

Знання хворих щодо ролі фізичної активності у 
вторинній профілактиці ІМ, оцінювалися шляхом ан-
кетування. На запитання анкети “Як можна знизити 
ризик повторного інфаркту ” з 333 респондентів лише 
14,4 %, з них 16,7 % чоловіків та 9,1 % жінок відпові-
ли – “Шляхом підвищення фізичної активності”. До-
стовірної різниці між віковими групами та чоловіками 
й жінками в середині вікових груп не виявлено.

Обізнаність пацієнтів про роль фізичної активнос-
ті у вторинній профілактиці серцево-судинної патоло-
гії аналізували залежно від рівня освіти. Підвищення 
фізичної активності, як вагому складову профілакти-
ки цереброваскулярної патології відзначали 23,5 % 
респондентів з вищою освітою, 11,5 % – середньою та 
6,8 % – початковою освітою. При цьому різниця між 
даними групами виявилась достовірною (p < 0,05) 
(рис. 2). 

Аналізуючи відмінності відповідей між чоловіка-
ми та жінками отримані наступні результати: обізна-
ність хворих про роль фізичної активності у вторин-
ній профілактиці серцево-судинної патології вища у 
чоловіків з вищою освітою – 26,7 % та дещо менша у 
чоловіків із середньою освітою – 12,9 %, з початковою 
освітою – 7,4 % (p < 0,05). Щодо жінок, то провести 
адекватний статистичний аналіз не вдалося через не-
велику кількість респондентів, які згадали про фізич-
ну активність (9 жінок). 

Була виявлена певна відмінність у відповідях 
щодо ролі фізичної активності у вторинній профілак-
тиці серцево-судинної патології залежно від сімейно-
го стану. Підвищення фізичної активності, як шлях 
до зниження ризику повторного ІМ відмітили 16,7 % 
одружених осіб, з них 18,2 % чоловіків та 10,6 % жі-
нок, тоді як серед неодружених таку відповідь дали 
8,7 % пацієнтів (p>0,05). 

Отже, лише 15 % хворих вказали на необхідність 
підвищення фізичної активності, як одного зі спосо-
бів зниження ризику повторного інфаркту міокарда. 

Рис. 1. Рухова активність пацієнтів протягом дня в залежності від статі

52,8%  60  

50  42,4%  

40  

25,3%  

% 

21,5%  

19,2%  
13,1%  

12,9%  12,9%  

> 60 хв                      30-60 хв                      15-30 хв                < 15 хв 

чоловіки                       жінки

30  

20  

10  

0



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

54

Єдиним чинником, який впливав на цей показник ви-
явився рівень освіти. 

Аналіз даних анкети показав, що 90,7 % пацієн-
тів, з них 90,6 % чоловіків 91,9 % жінок застосовують 
фізичні вправи як один із засобів профілактики змен-
шення ризику серцево-судинних захворювань.

На запитання “Які методи профілактики серце-
вих захворювань Ви застосовуєте” 11,1 % пацієнтів 
(10,7 % чоловіків й 12,1 % жінок) зазначили – “Підви-
щення фізичної активності”. Саме таку відповідь дали 
13,8 % (13,4 % чоловіків та 15,4 % жінок) хворих віко-
вої групи < 56 років; 9,9 % (9,5 % чоловіків та 10,7 % 
жінок) хворих 56-70 років та 11,6 % (10,3 % чоловіків 
і 13,3 % жінок) хворих вікової групи > 70 років. Проте 
різниця у частоті вищевказаної відповіді не досягла 
ступеню достовірності (р > 0,05).

На запитання “Які методи профілактики серцевих 
захворювань Ви застосовуєте” відповідь «Підвищен-
ня фізичної активності» дали 11,1 % пацієнтів, з них 
10,7 % чоловіків та 12 12,1 % жінок. 

У віковій групі < 56 років вищевказану відповідь 
дали 13,8 % (13,4 % чоловіків та 15,4 % жінок) хворих; 
у віковій групі 56-70 років – 9,9 % (9,5 % чоловіків 
та 10,7 % жінок) ; у віковій групі > 70 років – 11,6 % 
(10,3 % чоловіків і 13,3 % жінок) хворих (p>0,05). 

З урахуванням рівня освіти отримані наступні ре-
зультати. Підвищення рівня фізичної активності, як 
метод профілактики серцевих захворювань застосову-
ють 18,4 % осіб з вищою освітою, 8,9 % з середньою 
освітою та 4,6 % з початковою освітою (p < 0,05) (рис. 
3). 

Серед жінок з вищою освітою підвищення фізич-

Рис. 2. Обізнаність пацієнтів про роль фізичної активності у вторинній профілактиці серцево-судинної 
патології залежно від рівня освіти
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Рис. 3. Частка хворих, залежно від рівня їх освіти, що застосовують підвищення фізичної активності як 
метод профілактики серцевих захворювань
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ної активності, як метод профілактики серцевих за-
хворювань, застосовує 26,1 %, із середньою освітою 
– 10,2 %, серед жінок з початковою освітою вказано-
го варіанту відповіді не було зазначено взагалі. (p< 
0,05). 

Серед чоловіків таку ж відповідь дали 16,2 % чо-
ловік з вищою освітою, 8,3 % – із середньою освітою 
та 7,4 % – із початковою освітою (p>0,05). 

Беручи до уваги сімейний стан та статеві відміннос-
ті щодо варіантів відповідей про підвищення фізичної 
активності, як профілактичного методу, встановлено, 
що особливих відмінностей серед одружених –12,1 % 
та одиноких пацієнтів –8,7 % не відзначалось.

З 333 респондентів 66,5 % (68,8 % чоловіків та 
61,6 % жінок) зазначили, що лікар їм рекомендував з 
метою профілактики захворювань займатись фізични-
ми вправами, проте, тільки 37,3 % з них займаються 
фізичними вправами, а 62,7 % пацієнтів – не займа-
ються. Хоча 18,5 %, які зазначили в анкеті, що лікар 
не давав рекомендацій стосовно застосування з про-
філактичною метою фізичних вправ, теж займаються 
фізичними вправами чи іншою фізичною активністю 
(їзда на велосипеді, плавання, гімнастка і т.д.).

Слід зазначити, що серед пацієнтів, які виконують 
фізичні вправи за рекомендаціями лікаря, найбільше 
осіб чоловічої статі – 87,3 % та 63,0 % жінок.

Висновки.
Таким чином, в процесі дослідження було виявле-

но, що лише 37,3 % хворих, що перенесли інфаркт мі-
окарда, займаються фізичними вправами; у 28 % хво-
рих (26,1 % чоловіків та 32,3 % жінок) відмічається 
недостатня рухова активність. За результатами анке-
тування фізичну активність, як один із способів зни-
ження ризику повторного інфаркту міокарда, вказали 
менше 15 % хворих. Єдиним чинником, який впли-

вав на цей показник, виявився рівень освіти (хворі з 
вищою освітою більше обізнані про користь фізич-
них навантажень як одного з методів профілактики 
серцево-судинної патології). 

Перспективи подальших досліджень: планується 
розробка комплексної програми реабілітації у домаш-
ніх умовах для пацієнтів після інфаркту міокарда на 
амбулаторному етапі реабілітації.
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Становлення й розвиток людини: антропософський підхід
Іонова О.М.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Систематизовано антропософськи 
зорієнтовані погляди Р.Штайнера 
на розвиток людини протягом усьо-
го життя. Антропософська концеп-
ція розвитку людини базується на 
таких основних положеннях: єд-
ність тілесно-душевно-духовного 
буття; зв’язок складників психіки 
з фізіологічною організацією лю-
дини; взаємозумовленість фізіо-
логічного, душевного і духовного 
розвитку в ритмі семи років. Пока-
зано, що здоров’я, душевний покой 
і щастя є підсумком гармонійного 
розвитку. Усі три аспекти є закон-
ними свідченнями складових жит-
тя людини.  

Ионова Е.Н. Становление и развитие 
человека: антропософский подход. Си-
стематизированы антропософские сори-
ентированные взгляды Р.Штайнера на раз-
витие человека на протяжении всей жизни. 
Антропософская концепция развития чело-
века базируется на таких основных положе-
ниях: единство телесно-душевно-духовного 
бытия; связь составных частей психики с 
физиологической организацией человека; 
взаимообусловленность физиологиче-
ского, душевного и духовного развития в 
ритме семи лет. Показано, что здоровье, 
душевный покой и счастье является итогом 
гармонического развития. Все три аспекта 
являются законными свидетельствами со-
ставляющих жизни человека.  

Ionova E.N. Becoming and develop-
ment of man: anthroposophistic ap-
proach. Anthroposophistic orientated 
view of R.Shtayner to development of a 
man during all life is systematized. Anthro-
posophistic conception of development of 
a man is based on such substantive pro-
visions: unity corporal-heartfelt-spiritual 
life; connection of component parts of 
psyche with physiological organization of 
man; an interconditionality of physiologi-
cal, heartfelt and spiritual development is 
in the rhythm of seven years. It is rotined 
that a health, heartfelt rest and happiness, 
is the result of harmonic development. All 
three aspects are the legal certificates of 
constituents life of man.  

Ключові слова:
антропософський підхід, людина, 
становлення, розвиток.

антропософский подход, человек, станов-
ление, развитие.

anthroposophistic approach, man, 
becoming, development.

Вступ. 1

Сучасні тенденції суспільного розвитку зумовлю-
ють зміни пріоритетних завдань вітчизняної освіти: 
підвищується роль внутрішніх детермінант у забезпе-
ченні особистісного й професійного зростання людини, 
вищої цінністю стає особистість фахівця з її потребами 
в самоактуалізації, саморозвитку, реалізації творчого 
потенціалу. Такі орієнтири освіти передбачають пошук 
нових ідей, підходів, технологій, форм і методів органі-
зації освітнього процесу, спрямованого на максималь-
не розкриття внутрішнього потенціалу людини. 

Проведений науковий пошук (К.Абульханова-
Славська, А.Деркач, В.Зазикін, І.Ісаєв, Т.Кудрявцев, 
Н.Кузьміна, А.Маркова, В.Сластьонін, В.Слободчиков, 
І.Шаршов та інші) свідчить про те, що в педагогіці, 
психології, акмеології інтенсивно досліджуються пи-
тання виховання творчо-активної особистості на різ-
них етапах вікового й індивідуального становлення, 
розвитку й саморозвитку, самовизначення й самореа-
лізації людини. Разом з тим у науковій літературі від-
сутній цілісний аналіз людського життя, представлен-
ня його як шляху розвитку людини. 

Зовсім інший підхід представлено в антропосо-
фії – духовно-науковому людинознавстві. Творцем 
антропософії є Рудольф Штайнер (1861-1925) –ви-
датний європейський мислитель, учений, соціолог, 
психолог, педагог, фундатор вальдорфської школи. 
Нові педагогічні ідеї, нововведення, що було запропо-
новано Р.Штайнером у перший третині ХХ століття, й 
до сьогодні залишаються актуальними, сучасними та 
інноваційними. Це стосується і його системи поглядів 
на розвиток людини. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є систематизація теоретичних 

ідей Р.Штайнера щодо становлення й розвитку осо-
бистості.
© Іонова О.М., 2010

Результати дослідження.
Аналіз творчої спадщини Р.Штайнера дозволяє 

дійти висновку про те, що зміст його концепції люд-
ського розвитку базується на низці антропософськи 
зорієнтованих положень, основними з яких є такі: 
сутність людини як тілесно-душевно-духовної істо-
ти, співвідношення душевного життя особистості й її 
тіла, з одного боку, та душі і духу, з іншого; уявлен-
ня про розвиток людини в ритмі семи років і про три 
взаємопов’язані, взаємозумовлені процеси розвитку – 
біологічний (фізіологічний), душевний (психічний) і 
духовний. Зупинимося на цьому детальніше.

Р.Штайнер, як багато його попередників, уважав, 
що проблему розробки істинної психології розвитку 
особистості можливо вирішити лише в разі, якщо в 
основу розгляду людської сутності буде покладене уяв-
лення про людину як про триєдність тіла, душі й духу. 
Те, що людська істота представляє собою як фізична 
істота, «кожною своєю частиною походить з духовно-
душевного; отже, немає нічого фізичного, що не було 
б одкровенням духовно-душевного» [15; с.59]. 

Формуючи образ людини як урегульовану вза-
ємодію тілесних та душевно-духовних функцій і ви-
дів діяльності, в якій пріоритетну роль має найвищий 
принцип людини – її духовні індивідуальні сили, 
Р.Штайнер  наголошує на тому, що антропософія як 
духовно-наукове людинознавство ні в якому разі не 
зменшує значення життя фізичного тіла. Так, зокре-
ма свою головну мету в галузі мистецтва виховання 
антропософія вбачає в тому, щоб зберегти здоровим 
фізичне тіло, «а це означає застосовувати такі духовні 
засоби – засоби виховання й освіти, завдяки яким фі-
зичний організм людини у зрілому віці буде наймен-
шим чином здійснювати опір духовному боку життя. 
Поставивши перед собою таку мету для педагогіки 
шкільного віку, ми зробимо все, що необхідно, щоб 
довірена нам людська істота виросла істотою віль-
ною» [16; с.54-55]. Іншими словами, головна мета 
процесів навчання й виховання полягає в забезпечен-
ні здорового розвитку тілесно-фізичного як основи 
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вільного вияву душевного-духовного дитини. І таким 
чином поняття «виховання до свободи» і «виховання 
до здоров’я», за Р.Штайнером, виступають як тотожні 
й синонімічні. 

Важливе значення для забезпечення гармонійного 
розвитку людини є усвідомлення взаємовпливу її ті-
лесного, душевного й духовного буття. 

У триєдності тіла, душі та духу людська душа 
охоплює два полюси – сферу фізичного й сферу духо-
вного. Із фізичного світу походять інстинкти й потяги. 
Тіло людини, підкоряючись певним законам, завжди 
розвивається до однієї, висунутої з самого початку, 
мети – до зрілого організму. У цьому процесі мають 
основну роль створювання, рівновага й занепад. У ду-
ховній сфері людська душа знаходиться в реальному 
духовному світі, де власне «Я» людини перебуває як 
духовна істота, яка осягається душею в усвідомлен-
ні власного «Я» та його осмисленні. На відміну від 
тіла дух, який проникає у свідомість людського «Я», 
орієнтований на майбутнє й прагне до свободи. Люд-
ська душа, знаходячись між сферами духовного та фі-
зичного, є тією ареною, на якій зустрічаються обидві 
сили й де людина стає як істота «тут і зараз».

За Р.Штайнером, для того щоб зрозуміти співвід-
ношення душевного життя людини та її тіла, з одного 
боку, та душі й духу, з іншого, необхідно виходити з 
троїчності людського організму (тіла) на нервово-
почуттєву систему, ритмічну систему (систему орга-
нів дихання і кровообігу) і систему обміну речовин і 
органів руху; душевного життя на уявлення (мислен-
ня), почуття і волю; духовного елементу – на стани 
неспання, сновидіння й сну [13, 15, 17].

Кореляція між душевними виявами та органічними 
процесами в людському організмі здійснюється таким 
чином: мислення (уявлення) спирається на нервово-
почуттєву систему; відчуття й емоції – на ритмічну 
систему; воля – на процеси обміну речовин і органів 
руху.

Зазначимо, що зв’язок між світом уявлень і 
нервово-почуттєвою системою достатньо відомий 
і добре вивчений науковцями. Водночас кореляція 
емоційно-почуттєвої та вольової сфер з людським 
організмом мало дослідженні в науці, насамперед у 
психології. Це, за Р.Штайнером, веде до перебільшен-
ня ролі нервово-почуттєвої системи, що у свою чер-
гу призводить до невизнання самостійного життя як 
емоцій і відчуттів людини, так і її вольового елементу. 
Окрім цього, три основні складники психічного життя 
людини – її мислення, відчуття і волю – пов’язують 
лише з нервово-почуттєвою системою. Разом з тим за-
вдання цієї системи – це тільки забезпечення розумо-
вої діяльності людини [15].

Так, нервово-почуттєва система через уявлення 
опосередкує життя волі й обміну речовин. Отже, не-
рви необхідно розглядати як носії сприйняття, а саме 
носії сприйняття самих рухів; носіями ж душевного 
вольового елементу в тілі людини є процеси обміну 
речовин, що пронизують людський організм аж до 
м’язової діяльності. Психологічно неважко віднайти 
душевний елемент, спостерігаючи за діяльністю об-
міну речовин у організмі. Якщо вольове життя лю-

дини в порядку, тобто вона бадьора, повна енергії, то 
людина переживає це як внутрішню силу, внутрішню 
активність, що живуть у неї аж до м’язів. У людини 
ж з порушеним вольовим життям, яка переживає кри-
зовий стан, виникає відчуття внутрішньої слабкості, 
в’ялості, що поширюється аж до м’язової та мускуль-
ної систем  [15].

Схожим чином необхідно розуміти тілесну осно-
ву почуттів. Будь-яка емоція супроводжується певним 
процесом ритмічного функціонування циркулярної 
системи, тобто внутрішнє життя відчуттів супрово-
джує те, що відбувається у крові, в утворенні лімфи, в 
кисневому обміні. Нерви ж лише сприймають те, що 
відбувається безпосередньо між душевними відчуття-
ми та ритмічними процесами в організмі. Наприклад, 
музичне переживання є врівноваженням слухового 
сприйняття і ритмічного процесу (дихання, крово-
обігу). Тобто вплив музики на людину безпосередньо 
переживається ритмічною системою, а те, що пере-
жито в ритмічній системі, потім людина опосередко-
вує через нерви і таким чином почуте народжується в 
нервово-почуттєвій системі як уявлення [15].

Ілюстрацією поглядів Р.Штайнера на взаємозв’язок 
душевного життя людини з усією тілесною організаці-
єю може слугувати не лише значний матеріал сучас-
них психоматичних досліджень, але й життєвий досвід 
будь-якої людини: кожному відомо, як сильні пережи-
вання впливають на процеси дихання й кровообігу, по-
рушують сон тощо. Так, у тяжкому душевному стані в 
людини виникає відчуття, ніби у груді все стикається, 
вона може вдихнути, але не може видихнути, у неї хо-
лодіють руки, сповільнюється пульс. Злякана людина 
блідніє, пульс стає частішим, а серце готово «вистриб-
нути» з груді. І сміх, і плач, і сором та ін. – усе це від-
бивається як на диханні так, і на кровообігу.

Про взаємозв’язок душевного та фізичного свідчать 
і численні вислови, пов’язані з людськими органами. 
Наприклад, якщо людина приголомшена якою-небудь 
подію, вона може сказати, що «в мене перехопило ди-
хання». Досить багато існує висловів, що стосуються 
серця людини. Так, у неординарних випадках людина 
може сказати, що її «серце у п’ятки сховалося» або 
«серце обливається кров’ю» аж до того, що «серце ро-
зірветься». Ми часто передаємо «сердечний привіт», 
говоримо про «сердечне рукостискання», «золоте сер-
це» (добру людину) та ін.

Твердження Р.Штайнера про те, що вся тілесність 
як ціле, а не тільки нервово-почуттєва система, утво-
рює фізіологічну основу душевного життя людини, 
протягом ХХ століття отримало підтвердження в су-
часній науці, насамперед завдяки досвіду психосома-
тичної медицини [18]. Яскравим і переконливим під-
твердженням результатів, отриманих Р.Штайнером, 
є також практичний досвід, досягнення в різних га-
лузях антропософськи орієнтованої діяльності (валь-
дорфська школа, лікувальна педагогіка, медицина та 
ін.) [2, 3, 5].

Як продовження і конкретизація досліджень сут-
ності людини Р.Штайнер розкриває людський образ, 
який випливає з вище розглянутої тілесно-душевно-
духовної побудови людської сутності. У своїх працях 
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він розвиває уявлення про чотирьохелементну струк-
туру людини, яка була відома ще з часів Аристотеля. 
Згідно з ученням Аристотеля людина є системою, 
що складається з чотирьох основних складників: 
мінерально-фізичного; вегетативного (споріднено-
го рослинному світу); інстинктивного (спорідненого 
тваринному світу) та власне людського.

Аналогічним чином Р.Штайнер розглядає людину 
як єдність і взаємодію чотирьох організацій (сутнісних 
складників), кожна з яких має свій принцип дії, а саме 
[12, 13]: а) фізична (тілесний організм), що дає фор-
му й образ людини у просторі; б) життєва, яка розгор-
тається в часі, в узгодженості й взаємодії численних 
ритмів людського організму, кожний з яких спричиняє 
певний процес, а в сукупності ці ритми підтримують 
організм як ціле. Ця організація забезпечує життєві 
функції людини, її зростання, розвиток, біографію. 
Вона є основою таких найважливіших процесів у 
людині, що забезпечують її мислення, здатність до 
запам’ятовування й забування (пам’ять), розгортання 
темпераменту, формування звичок та ін; в) душевна, 
що є носієм свідомості, прагнень, емоцій, бажань, ра-
дощів, пристрастей, інстинктів тощо. Ця організація як 
закономірно працююча система знаходиться поза про-
стором і часом, але впливає на ритмічну організацію 
життєвої організації (кожна емоція, кожне уявлення 
або устремління прискорює або уповільнює певні рит-
ми), а через неї – на фізичне тіло; г) «Я»- свідомість – 
найвищий принцип людини, її духовне сутнісне ядро, 
сумління, завдяки чому людина є індивідуальною істо-
тою, що відрізняє й піднімає її на рослинним і тварин-
ним світами. Саме людське «Я» відповідає за те, щоб 
життя й доля людини набули сенсу.

Важливим у концепції Р.Штайнера є уявлення про 
людський розвиток у ритмі семи років, що пов’язано 
з тим, що людина «вписана» у Всесвіт і підпорядкову-
ється космічним закономірностям: життя людини, як і 
життя народу не є хаотичним потоком подій; циклічні 
закономірності небесних явищ виявляються в житті 
людини та в усіх земних відношеннях і стосунках. 
«Якщо співвіднести хід зірок з людським життям, то 
не залишиться нічого іншого, як розглядати хід зі-
рок як небесні годинники, а людське життя як деякий 
ритм, що існує сам по собі, але в деякому відношенні 
визначається зірками. Навіть не відшукуючи причини 
в зірках у природничонауковому смислі, можна отри-
мати уявлення про те, як можна зрозуміти, що людське 
життя, через внутрішню спорідненість, відбувається 
за схожими ритмами» [8].

Організація людини як Мікрокосму, що вписаний 
у Макрокосм, є результатом спільної дії космічних і 
земних сил. У ембріональному періоді людина без-
посередньо формується зі Всесвіту за участю всьо-
го зодіакального кола – 12 сузір’їв. Підтвердженням 
цього є індивідуальна картина людського мозку, яка 
відбиває при народженні у своїй внутрішній струк-
турі картину зіркового простору, що знаходиться над 
місцем народження цієї людини. «Людина має в собі 
картину небесного простору, і при цьому кожна лю-
дина – свою власну картину, зважаючи на те, тут або 
там, у той чи інший час вона народилася. Це слугує 

вказівкою на те, що людина – суть породження Всес-
віту в цілому» [12]. 

Значним у психолого-педагогічний концепції 
Р.Штайнера є акцент на значенні для всього життя 
людини процесів виховання й навчання, які визна-
чають благополучність (здоров’я) або неблагополуч-
ність (нездоров’я) людини в дорослому житті – як у 
фізично-тілесній, так і душевно-духовній сфері. На 
відміну від досить поширених уявлень про те, що кож-
ний наступний віковий період випливає з попередньо-
го, Р.Штайнер наголошує на тому, що наслідки роз-
витку в дитинстві можуть виявлятися при досягненні 
людиною 20 або 30 років, а також і в ще більш стар-
шому віці. Деякі приклади, що наводив Р.Штайнер у 
своїх працях, представлено в табл.1.

Розглядаючи людський розвиток у ритмі семи ро-
ків, Р.Штайнер виділяє життєві фази – три рази по сім 
років (21 рік, 42 роки, 63 роки). Ці фази характери-
зуються різними виявами протікання процесів фізіо-
логічного (біологічного), психічного (душевного) та 
духовного розвитку. 

Так, до 21 року під впливом фізично-життєвих сил 
інтенсивно проходить фізіологічний розвиток люди-
ни. Це період зростання, в якому відбувається більше 
створювання, ніж руйнування. У 21-42 роки людина 
вступає в середню фазу життя, що характеризується 
рівновагою між створюванням та руйнуванням. З 42 
років настає період інволюції, зростаючого руйнуван-
ня, коли життєва організація починає залишати фізич-
ну. Спочатку це стає помітним по очам (для читання 
багатьом людям у цьому віці вже необхідні окуляри), 
грубішає тканина легенів (після швидкої ходьби або 
бігу довго відновлюється дихання) тощо.

Душевно-духовний розвиток спочатку значно ви-
переджає фізіологічний. Так, у перші 2-3 роки кожний 
тиждень додає щось до сил свідомості дитини – голо-
вним чином це нові слова, ігри, поведінка. За все по-
дальше життя, навіть у результаті наполегливих вправ 
і напруження сили волі людині не вдається створити 
так багато, як у перші три роки. Далі здатність до на-
вчання (якщо йде про її якість) стає слабкішою. У 
середній фазі (21-42 роки) життєво-душевний пульс 
людини йде за біологічним і таким чином у душевно-
духовному розвитку настає стабілізація. У віці 42 
роки, коли починається сходження тілесно-фізичних 
сил у людини з’являється дві можливості подальшого 
душевно-духовного розвитку: або душевно-духовний 
ритм йде за фізіологічним і разом з ним сходить; або 
відбувається «злет» і досягається рівень, що переви-
щує досягнутий у 20-22 роки (наприкінці життя цей 
рівень може повільно почати знижуватися внаслідок 
фізіологічного руйнування).

Розглянемо детальніше фази розвитку людини, в 
яких відбитком біологічного ритму розвитку більш за 
все відмічений період перед настанням дорослості (21 
рік). Психічний розвиток чіткіше за все виявляється у 
своїй своєрідності в середній фазі (21-24 роки). Ду-
ховний розвиток є вирішальним для останньої фази 
життя (після 42 років).

Перша фаза розвитку (людина від народження 
до періоду дорослості)
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Р.Штайнер наголошує на тому, що при народженні 
людини складники її єства – фізична, життєва, душев-
на організацій та «Я»- свідомість – по-різному виявля-
ються на фізичному плані й знаходяться на різних сту-
пенях становлення. Розвиток людини є нічим іншим, 
як поетапним формуванням цих складників людської 
особистості в результаті послідовного «народження» 
фізичної, життєвої, душевної та «Я» організацій у мо-
менти фізичного народження і у віці близько 7, 14 і 21 
років відповідно [9].

Ця теза є основою вікової періодизації Р.Штайнера, 
який виділяє такі три основні періоди становлення 
особистості до віку ранньої дорослості [9, 13, 16]: 
період від народження до зміни зубів (до 7 років) – 
період фізичної зрілості, переважного виховання тіла 
дитини; період від зміни зубів до статевої зрілості 
(7-14 років) – період психічної зрілості, коли акцент 
має робитися на вихованні душі; період від пубертата 
до ранньої дорослості (14-21 рік) – період соціальної 
зрілості, переважного виховання духу.

Узагальнення уявлень Р.Штайнера про сутність 
людини та її вікове ставлення від народження до віку 
ранньої дорослості представлено в табл. 2.

Як свідчить аналіз табл. 2, розвиток фізичного 
тіла відбувається ніби назустріч душевному розвитку 
людини. 

Так, фізичний розвиток йде від «голови» через 
«грудь» до «кінцівок», тобто «дитина виростає з голо-
ви» [1]. Дійсно, якщо подивитися на новонароджену 
дитину, то перш за все кидається у вічі досить велика 
– порівняно з іншими частинами тіла – голова дитини. 
У процесі подальшого росту співвідношення розмірів 
голови та інших частин тіла стає гармонійним – як у 
дорослої людини. Окрім цього, саме в голові людини 
сконцентровані органи відчуттів, які відіграють го-
ловну роль у житті немовляти. У другому семиріччі 
акцент переноситься на розвиток грудної організації: 
якщо у младенця дихання, пульс ще нерегулярні, не-
рівні, то після семи років вони стають ритмічними. У 
період статевого дозрівання в підлітках особливо ін-
тенсивно ростуть руки і ноги, а голова майже не змі-
нюється за розміром. 

Душевна складова людини розвивається переваж-
но від волі, яка закладається в першому семиріччі, че-
рез відчування до мислення. Розвиток вольової сфери 
дитини відбувається паралельно з формуванням фі-
зичних органів, усієї тілесності. Яскравою ілюстраці-
єю цього положення слугує поведінка дитини у віці до 
зміни зубів: вона постійно в русі, її ручки і ніжки не 
знають покою.

Для розуміння, чому саме у віці з 7 до 14 років го-
ловним чином розвивається відчування людини, мож-

Таблиця 1
Вплив процесів виховання на людину в дорослому й літньому віці

Елементи виховання Наслідки для життя людини

Переживання радості, уваги, щастя, любові
Фізичне тіло довше зберігає рухливість й 
пластичність, людина легше встановлює стосунки 
з людьми і світом

Здивування й захоплення Любов до світу

Можливість наслідування в дошкільному віці Вільна й відкрита взаємодія зі світом, відкритість 
характеру

Бачення краси життя, здібність прийняти щось через 
любов до авторитету

Глибоке задоволення життям, отримання задово-
лення від життя

Відсутність серйозних відношень (відсутність улю-
бленого авторитету)

Схильність до відчаю, нездатність знайти в собі 
сили, щоб допомогти самому собі

Сприйняття релігійних образів, релігійного настрою Релігійна терпимість і дружелюбна поведінка
Уміння молитися в дитинстві Здатність благословляти в літньому віці
Манера і спосіб, якими дитина вчиться грати Ставлення до життя та його проявів

Радість і задоволення від гри в дитинстві Тенденції до функціонування шлунково-кишкового 
тракту на здоровій основі

Любов й знання рослинного світу Схильність до живого й рухливого розуміння 
Любов й знання світу тварин Сильна воля

Захопленість загадками світу, вміння жити Правильне ставлення до проблеми влади та ероти-
ки

Пробудження інтересу до світу Інтерес до людей, що постійно зростає
Здібність вчитися у життя Внутрішня опора в житті
Матеріалістичне виховання Зменшення інтересу до світу
Формування критично-скептичного ставлення до 
життя (нестача ідеалізму)

Схильність до матеріалізму й душевної 
пригніченості

Занадто раннє навчання критиці й винесенню суд-
жень Схильність до бездушних й жорстоких суджень

Поверхове знання, яке «швидко схоплене»
Схильність до раннього душевного старіння, 
оскільки людина не може глибоко й вдумливо чи-
мось займатися

Самостійні пошуки істини Мужність й ініціатива
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на порівняти життя дитини-дошкільника і підлітка. 
У дошкільника життя почуттів спрямоване назовні: 
будь-які зміни в навколишньому одразу ж відбива-
ються на емоціях дитини. Життя почуттів підлітка на 
межі статевого дозрівання є замкнутим простором. Це 
пов’язане з народженням самостійної життєвої орга-
нізації і тим самим з початком формування внутріш-
нього життя почуттів, яке аж до статевого дозрівання, 
у свою чергу, тісно пов’язане з діяльністю фізичного 
організму, що викликає замкнутість дитини від усьо-
го світу. Емансипація відчування в період пубертату 
дозволяє підліткові знову відкритися навколишньому 
світу та доторкнутися до нього власними душевними 
силами.

У період статевого дозрівання у людини відбува-
ється народження самостійної душевної організації, 
яка є основою самостійного мислення, а отже, людина 
«отримує можливість розвивати об’єктивне пізнання 
природи і свою моральну свободу» [7; с.39]. Духо-
вний розвиток у віці від народження до ранньої до-
рослості, за Р.Штайнером, має три основні ступені: 
усвідомлення «Я», що виникає на третьому році жит-
тя; переживання «Я», яке починається в 9-10 років і 
повністю розвивається у віці, що передує статевому 
дозріванню; прагнення до реалізації «Я» в юності. 
При цьому з кожним кроком духовного розвитку його 
попередні форми набувають нового змісту [4].

Духовний розвиток впливає на розвиток свідо-
мості людини. Немовля ще не має усвідомленого ду-
шевного життя. Перші уявлення у дитини починають 
формуватися свідомо лише з появою постійних зубів. 
Стан свідомості дитини до семи років, яка переваж-
но все робить неусвідомлено, Р.Штайнер порівнює зі 
«станом сну». Зі зміною зубів свідомість людини стає 
образною, наповненою фантазією, тому вона схожа з 
«мріями наяву або сном зі сновидінням». З пуберта-
том людина може осягнути ясну, абстрактну думку і 
знає, як вона виникла, може пояснити складники ло-
гічної послідовності як для себе, так і для інших. І цю 
ступінь свідомості Р.Штайнер характеризує як «свідо-
мість, що не спить» [13].

Розвиток людини протягом семирічного циклу 
йде не плавно, а має певні «критичні точки», в яких 
душевний світ дитини зазнає значних змін. Зокрема, 
період від зміни зубів до статевого дозрівання має три 
стадії, що пов’язано з тим, що в житті дитини чітко 
виділяються два основних моменти – близько 9 (10) і 
11 (12) років. 

Так, у віці 9-10 років здатність до наслідування, 

що була характерною для дитини дошкільного віку і 
першо- другокласника, починає зникати. У свідомос-
ті дитини відбувається тонкий психологічний процес, 
що виявляється у втраті своєї єдності зі світом, в ди-
тині пробуджується інтенсивне переживання: «Я» та 
«світ». До усвідомлення свого «Я», яке виникло на 
третьому році життя, тепер додається відчуття цього 
«Я» – почуття самобутнє й таке, що не пов’язано без-
посередньо зі стосунками з батьками. Якщо до цього 
часу дитина була ніби всередині подій, то тепер вона 
починає відрізняти себе від зовнішнього світу, пере-
живає себе як окрему особистість і втрату єдності зі 
світом. Дитина, яка безтурботно й довірливо дивила-
ся навколо, раптом стає серйозною, поринає в себе, 
дивиться на дорослих критично. Уперше особистість 
чітко відчуває, що місце, яке вона посідає, зовсім не 
розуміється само по собі. Це відкриття відокремле-
ності від оточення часто супроводжується відчуттям 
самотності, викликає недовіру й деяке відчуження ді-
тей від оточення [11,14].

Отже, посилення почуття власної індивідуальнос-
ті є досить складним, кризисним періодом, певним 
«Рубіконом» у житті дитини (Р.Штайнер) [10; с.82]: 
як Цезар перейшов Рубікон і зробив відступ неможли-
вим, так і діти в цьому віці (часто вчителі або батьки 
можуть точно назвати цей момент з точністю до дня і 
навіть години) безповоротно уходять з дитинства.

Не менш складним періодом у житті людини є час 
пубертату, протягом якого вона дозріває як тілесно (у 
сенсі продовження роду), так і душевно, оскільки на 
власному досвіду починає глибоко усвідомлювати, що 
таке справжня дружба, любов, упевненість у собі, іс-
тинний інтерес до справи та ін. Зміни ставлення до 
оточення й до себе, з одного боку, виявляються в по-
требі розуміти причинно-наслідкові зв’язки, давати 
оцінки, висловлювати власні судження. З іншого боку, 
розвиток самоосягнення в перехідному періоді, інтер-
есу до себе, власного внутрішнього життя, до люди-
ни в цілому, а не до окремих її якостей, усвідомлення 
суперечності своїх прагнень, бажань, потреб – усе це 
стає змістом глибоких переживань, може викликати 
розчарування, нерідко призводить до внутрішньої 
спустошеності.

У психолого-педагогічній концепції Р.Штайнера 
визначне місце посідає детальна проробка підходів 
до гармонізації душевно-духовного життя людини, 
що переживає вікову кризу. У переламні періоди, за 
Р.Штайнером, мистецтво виховання, яке саме по собі 
як необхідний компонент несе «терапевтичний» (тоб-

Таблиця 2
Розвиток людини від народження до віку ранньої дорослості (21 рік)

Складники людської 
істоти

Вік людини, рік
0-7 7-14 14-21

Тіло
Нервово-почуттєва 

система
(«голова»)

Ритмічна система
(«грудь»)

Система обміну речо-
вин і органів руху

(«кінцівки»)
Душа Воля Відчуття Мислення

Дух Свідомість у стані сну» «Мрійна свідомість» «Свідомість, що не 
спить»
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то спрямований на збереження здоров’я) аспект, має 
бути цілющим. Специфіка системи вальдорфських 
«терапевтичних» засобів полягає в тому, що, не ви-
пускаючи з уваги власне навчання за шкільною про-
грамою, вчителі допомагають учням внутрішні супер-
ечності процесу становлення перетворити на активне 
дієве ставлення до світу й до себе [2, 13-17].

Р.Штайнер особливий акцент робить на тому, що 
хоча переміни в дитині тісно пов’язані з її віком, проте 
на кожному віковому ступені необхідно стимулювати 
і спрямовувати процеси розвитку через виховання й 
навчання.

Основні підходи до дитини з урахуванням специ-
фіки її віку полягають у тому, щоб у перші сім років 
вихованням прищепити дітям уявлення про те, що 
«світ добрий, моральний»; у другому семиріччі роз-
витку дитина має прийти до переконання, що світ по-
вний радості й краси, що «світ прекрасний»; у третє 
семиріччя в людині необхідно пробудити прагнення 
до пошуку істини, вона має усвідомити, що «світ іс-
тинний» [13].

За Р.Штайнером, завданням виховання інтелекту-
ала не є обов’язковим постійний і безпосередній роз-
виток розумових здібностей дитини. На ранніх етапах 
розвитку діти продуктивніше вчаться через дії й рухи, 
пізніше – через розвиток фантазії і життя почуттів, 
що поступово формується. Здатність же до власного 
абстрактного мислення, що з’являється зі статевим 
дозріванням часто плутається з розумовим осягнен-
ням уже обдуманого кимсь. По-справжньому творче 
мислення, яке може зробити незалежним людини від 
будь-яких нав’язаних ззовні уявлень, виявляється у 
підлітка лише в разі, якщо в нього вже наявні сформо-
вані душевні сили відчування і волі.

Отже, перші вісім років у школі охоплюють період 
формування внутрішнього життя й виховання почут-
тів; у старших класах (9-12 класи) основою розвитку є 
вироблення здатності до самостійного мислення. Час 
і тривалість даних стадій розвитку незначним чином 
варіюються у різних учнів – на відміну від розвитку 
розумових та інших спеціальних здібностей. Про-
те перехід від однієї стадії до іншої не відбувається 
стрибкоподібно. Так, протягом перших трьох навчаль-
них років відбувається ще значний розвиток волі, й у 
дітей виявляються особливості, характерні для віку 
наслідування. Дитяча всебічна схильність до насліду-
вання на початку шкільних років має активно вико-
ристовуватися через залучення в навчальний процес 
саме вольової сфери дитини. Водночас вольовий ас-
пект учня через художнє викладання формує емоційне 
життя, яке починає досягати самостійності. Відповід-
но в навчанні й вихованні треба брати до уваги той 
факт, що під час перших навчальних років самостійне 
емоційне життя (або на початку старших класів са-
мостійне мислення) ще не повною мірою розвинене: 
воно весь час знаходиться у процесі розвитку.

Друга, середня, фаза життя людини (21-42 
роки)

До 21 року власні сили людини розвиваються за 
зовнішнім спонуканням, оскільки ще не можуть спо-
нукатися власним «Я». Відомо, що дитина, яка опини-

лася серед тварин, не стає людиною, оскільки «Я» не 
може почати людський розвиток із самого себе. Якщо 
на «Я» впливає спонукальна зовнішня сила, то воно 
може відповісти зсередини. Таким чином, «Я» повніс-
тю залежить від оточення.

Багато чого з оточення в першій фазі життя діє на 
людину сприятливо, але багато може й заважати їй. 
Якщо індивідуальність сильна, то з малими спонукан-
нями вона може багато зробити, слабка ж індивідуаль-
ність й зі сильними спонуканнями мало чого досягне. 
Але спонукання має бути в будь-якому разі.

Помилки у вихованні призводять до неправиль-
ного формування фізичної, життєвої й душевної 
організації. Людина в 21 рік має справу з фізично-
життєво-душевною єдністю, де поряд з позитивними 
наслідками виховання є й чимало помилок. Проте в 
людини залишається шанс на виправлення цих поми-
лок. Це пов’язано з тим, що між 21 і 42 роками люд-
ське життя ніби відбиває всередині себе події й розви-
ток до 21 року, але у зворотному напрямі. Наприклад, 
якщо людина у 23 роки відчуває зневіру, меланхолію, 
пасивність волі, то можна сказати, що два роки від 21 
року (тобто в 19 років) з нею щось відбулося й це уві-
йшло в душевну організацію, а зараз людське «Я» з 
цим зштовхнулося. У людини є можливість виправи-
ти наслідки подій й помилки виховання, що були до 21 
року. Правда, ці помилки виступають не як конкретні 
факти. Вони глибоко входять у душу як непорозуміння 
або як збентеження почуттів, або як послаблення волі. 
Отже, людина не втрачає свободи через виховання.

Велика «сонячна фаза життя», як називає 
Р.Штайнер період від 21 до 42 років, – це час розвитку 
індивідуальної душі людини, це період, коли фізично-
життєво-душевна організація стає частково вільною, 
що є основою для активності «Я», а «Я», у свою чергу, 
дає новий зміст, нову форму силам душі. Зрозуміло, 
що в людини до 21 року вже було душевне життя. Воно 
розвивалося з трьох років під впливом сім’ї, оточення, 
школи, й у 21 рік душевна структура людини відби-
ває її культурне оточення. Але ця душевна структура є 
ніби «попередньою», оскільки у віці між 21 і 42 рока-
ми вона має перетворитися на індивідуальну. Тому, за 
Р.Штайнером, тільки у 42-річному віці можна вважати 
людину по-справжньому дорослою [8].

Між 21 і 42 роками в людському житті можна ви-
ділити три періоди зі своїми домінантами цінностей: 
робота «Я» над душевною організацією, тобто над 
інстинктивною силою життєво-душевних стремлінь 
(21-28 років). Це період «радіння до небес – смутку до 
смерті» (Й.Гете), час експансії й самовиховання, час, 
коли створюється сім’я, змінюються трудові відно-
сини; робота «Я» над життєвою організацією (28-35 
років) – період, коли переважають «матеріальні праг-
нення», час значної активності і видатних досягнень у 
системі цінностей, що базується на діловитості; робо-
та «Я» над фізичним тілом (35-42 роки) – період, коли 
починають прориватися душевно-духовні стремління, 
час, коли знову коливається впевненість тільки що 
завершеної матеріальної фази й завдяки цьому стає 
можливим гідний крок у зовсім нову важливу фазу 
життя – у третю велику фазу, коли людина зростає для 
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зрілого людського буття.
Робота «Я» над фізичною, життєвою, душевною 

організаціями, як правило, не відбувається без про-
блем, пов’язаних з співвідношенням спадковості та ін-
дивідуальності. Багатьом людям відомий конфлікт між 
потребами «природної», сформованої спадковістю, ви-
хованням людини – «повсякденного» людського «Я», – 
і «другої», внутрішньої, людини з її ідеями, ідеалами, 
цілями, яка оцінює свої дії відповідно до вищих норм. 
Ця «друга» людина, за хибними мірками деяких пред-
ставників сучасної культури (точніше – антикультури) 
– щось непотрібне, результат застарілих етичних норм 
і принципів, причина внутрішніх конфліктів і невро-
зів. Але ця «друга», внутрішня, людина дійсно існує. 
Це вище «Я» людини. Фізичне та життєве тіла людина 
отримує, в основному, з потоку спадковості. Душев-
не тіло – більш індивідуалізоване. Вище «Я» не хоче 
бути пов’язане лише з минулим, зі спадковістю. Воно 
прагне до нового, до майбутнього. У житті людини це 
відбувається через те, що «Я» впливає на три «обо-
лонки» й поступово їх змінює, надаючи душі власний 
характер. «Я» є господарем своїх слуг – душевного, 
життєвого та фізичного тіл. І, як у відомій притчі, ці 
слуги повинні розвити й примножити свої таланти. 
Під впливом «Я» душевне тіло стає носієм просвітле-
них почуттів радості й смутку, очищених стремлінь і 
потягів. Перетворюється й життєве тіло. Воно стає не 
просто носієм життєвих формосторювальних сил рос-
ту й розмноження, а носієм стійких звичок і схильнос-
тей, темпераменту, пам’яті, сумління. Ця робота може 
простягатися аж до фізичного тіла. Під впливом «Я» 
змінюються риси обличчя, характер жестів і рухів, змі-
нюється весь зовнішній вигляд людини [9].

Вище «Я», працюючи з душевною організацією 
людини, змінює душевні сили мислення, відчування й 
волі. У галузі мислення «Я» виражає себе як помірко-
ваність, здатність осмисленого впорядкування відчут-
тєвих вражень. Окрім цього, може розпочатися й усві-
домлення подій, що ведуть до пізнання особистого 
життєвого завдання, життєвої мети. У галузі почуттів 
«Я» пом’якшує різкі рухи душевної організації, воно 
розвиває життя почуттів, поступово «замінюючи» по-
чуття, що викликаються виключно тілом, іншими по-
чуттями, пов’язаними з духовними цінностями, як це 
відбувається в мистецтві й релігії. У галузі волі «Я» 
перетворює суто інстинктивно визначений взірець 
поведінки на поведінку, спрямовану на вищі цілі. «Я» 
стримує й керує «природними» потягами, що зумов-
лені фізично-життєвою організацією людини.

Вище «Я» привносить сили волі в мислення, а сві-
домість – у волю. Звичайні, повсякденні почуття за-
мінюються високими, світлими. Зустріч з вищим «Я» 
настає насамперед у галузі відчування. Потім йдуть 
інші душевні сили. У мислення вступають нові вольо-
ві сили, що сприяють набуттю ним творчого характе-
ру, відкривають нові точки зору, нові сфери інтересів. 
Усвідомлення людиною вольових сил виявляється в 
галузі моралі, з’являються нові цінності, нові норми, 
що висувають перед людиною нові життєві завдання.

Третя фаза життя (42-63 роки). Біологічний 
спад і можливості духовного росту

Біологічно це фаза характеризується зменшенням 
життєвих сил. Психічно – часто сумнівами, схиль-
ністю до прийняття ілюзорних рішень, зменшенням 
бажання активно діяти, дієво ставитися до життя. 
Людина витрачає більші зусилля для збереження тієї 
ж продуктивності праці, що раніш. Багато людей від-
чувають загрозу з боку молоді, яка приходять на змі-
ну й має значні життєві сили. Лише якщо в дитинстві 
були пробуджені й сформовані духовно-душевні сили, 
вони можуть замінити життєво-душевні функції в той 
момент, коли останні стають слабкішими. Так, у пері-
од між 40 і 50 роками закладаються дві типові можли-
вості подальшого розвитку: або в самооцінці виходять 
з того, чого до цього часу досягли зовнішньо, – тоді у 
людини настає криза; або отримують відчуття само-
оцінки з факту, що можеш жити для інших, – у цьо-
му разі людина входить у нову, соціальну фазу, в якій 
можна передати отриманий досвід іншим.

Першим шляхом йдуть ті, хто в середній фазі праг-
нув лише до особистісного успіху, хто хотів усе ро-
бити сам, виходив лише з себе, відкидаючи все, що 
заважало кар’єрі, або хто пасивно жив своєю роботою 
чи життєвими обставинами. Така людина входить у 
кризу існування після 40 років й стає в період між 50 і 
60 роками трагічною особистістю, яка сумує за часом, 
що минув, відчуває загрозу для себе в усьому новому.

Ті ж, хто вже в середній фазі життя розвинув у собі 
інтерес до мистецтва, науки або соціальної діяльнос-
ті, той майже непомітно після 40 років пройде вели-
кий поворот на своєму життєвому шляху, переступить 
через поріг, по той бік якого людина зможе черпати 
все більше життєвих сил з духовного джерела.

Людське «Я» в середній фазі життя має підняти 
«нагору», у свідомість, усі інстинкти й бажання і потім 
співставити їх у душі з прагненнями. Результатом цьо-
го процесу є розвиток різних аспектів душі. У період 
між 40 і 50 роками у володінні людини знаходяться всі 
ці душевні аспекти, і вони можуть бути застосовані в 
подальшому житті. У зв’язку з цим виникають важли-
ві питання: «Для чого я хочу їх використовувати? Яке 
моє життєве завдання? Що я повинен зробити в цьо-
му житті?» У пошуках відповідей на ці питання, що 
ставить перед людиною його вище «Я», індивідуаль-
ність підходить до світу духовних реальностей, де всі 
ці психічні якості стають силами, за допомогою яких 
людина може завоювати духовну дійсність.

Таким чином, розвиток людини має низку аспек-
тів: біологічний (фізіологічний), психічний (душев-
ний) і духовний. У різних фазах життя домінуючим є 
один з них. Так, до 21 року – фізичний розвиток, у віці 
21-42 роки – психічний, після 42 років – духовний. І 
лише розвиток всіх елементів людського життя в кож-
ній фазі є запорукою гармонійного розвитку.

Як же трактує поняття «гармонійний розвиток» 
Р.Штайнер?

Як зазначалося вище, людська душа постійно зна-
ходиться під впливом двох силових полів. Одна сила 
приходить зі сфери тілесного, де змінюються потреба 
та задоволення потреби, інша – зі сфери духовного, 
де свідоме «Я» поперемінно спрямовує душу то на 
зовнішній світ, то всередину себе. Екстраверсія й ін-
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троверсія йдуть одна за одною як бажання та його за-
доволення. В екстраверсії психіка (душа) звертається 
почуттями до світу, вона сприймає кольори й форми, 
захоплення та жахи, симпатії й антипатії. В інтровер-
сії душа звертається до власного внутрішнього світу. 
Тут вона згадує, переживає думки, почуття й бажан-
ня. Поряд з мисленням душу наповнюють досвід і 
стремління. Людський дух сприймається людиною як 
власне (більш високе) «Я», яке свідомо або підсвідомо 
спрямовує людське життя. Дух орієнтований на мету 
життя, він завжди спрямований на майбутнє. Ця жит-
тєва мета може відчуватися як покликання, розумітися 
як план життя або свідомо обраний життєвий шлях.

Як у тілесній галузі бажання й їх задоволення 
пов’язані один з одним як єдність протилежностей, 
так взаємопов’язані в духовній сфері постановка мети 
та її виконання. Мета життя може бути поступово до-
сягнута. Це означає задоволеність життям, відчуття 
радості буття, що на противагу інстинктивному від-
чуттю щастя не потребує нового задоволення.

Якщо «Я» активно звернуто назовні, воно виража-
ється у творчості. Творче начало – це активність духу 
в світі. Дух може проявити себе у витворах мистецтва, 
в науковій або соціальній роботі. У творчості можна 
зустрітися з істинним елементом людської індивіду-
альності: пізнати композитора в музиці, видатного 
вченого – в його науковому методі, керівну особис-
тість – у її соціальних зв’язках.

Діаметрально протилежна творчості мудрість. 
Мудрість виростає не з діяльності, спрямованої назо-
вні, а зі здатності чекати, зі стриманості, з активного 
душевного покою. Молодь лише зрідка буває терпля-
ча: все має відбуватися зараз же. Мудрість вчить, що 
всьому свій час. Мудрість базується на інспірації, що 
буквально означає «натхнення» – наповнення духом, 
моральними нормами і цінностями, ідеями, розсудли-
вістю, людськістю й тим, що стоїть над людиною, – 
вірою, надією, любов’ю.

Отже, фізичний розвиток людини здійснюється 
в полярності підйому й занепаду, психічний – у по-
лярності екстраверсії й інтроверсії, духовний – у по-
лярності творчого начала та мудрості. У молодості й 
зрілому віці основну роль має творчість, у другій по-
ловині життя – мудрість.

Вище зазначені протилежності мають середину. 
Вона не лише статична рівновага між двома протилеж-
но спрямованими силами, але й власна активна сила в 
людині. Ця середина й є сутністю людського життя. 
Серединою між біологічним підйомом та сходженням 
униз є здоров’я, серединою між психічними екстра-
версією й інтроверсією – благорозумність (активне 
самовладання), серединою між духовною творчістю 
та мудрістю – людське щастя, задоволення життям.

І саме здоров’я, душевний покой і щастя є підсум-
ком гармонійного розвитку. Усі три аспекти є закон-
ними свідченнями складових життя людини. І лише 
якщо розглядаються всі три процеси в їх взаємодії, 
виходить повна картина людського розвитку.

Висновки.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє 

зробити такі висновки. Антропософська концепція 

розвитку людини базується на таких основних поло-
женнях: єдність тілесно-душевно-духовного буття; 
зв’язок складників психіки з фізіологічною організа-
цією людини (мислення – з нервово-почуттєвою сис-
темою, емоцій і почуттів – зі системою органів дихан-
ня та кровообігу, волі – зі системою обміну речовин 
і органів руху); взаємозумовленість фізіологічного, 
душевного і духовного розвитку в ритмі семи років, 
у ході якого наслідки деформуючих факторів станов-
лення людини в дитинстві й юності можуть виявляти-
ся протягом усього подальшого життя.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
в порівняльному аналізі антропософського підхо-
ду до людського розвитку з існуючими сучасними 
психолого-педагогічними концепціями розвитку осо-
бистості.
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Практика застосування комп’ютерного програмного 
забезпечення для оптимізації навчально-тренувального 

процесу у вищій фізкультурній освіті
Клопов Р.В.

Запорізький національний університет

Анотації:
Розглядається сучасний стан за-
стосування комп’ютерного про-
грамного забезпечення для опти-
мізації навчально-тренувального 
процесу у вищій фізкультурній 
освіті. Проаналізовано та класи-
фіковано комп’ютерне програм-
не забезпечення по групам за 
ознакою цільового використан-
ня у навчально-тренувальному 
процесі: моделювання техніки 
рухових дій; тренажерні й ви-
мірювальні системи; педагогіч-
ний контроль за тренувальним 
процесом і розвитком рухових 
якостей; аналіз змагальної ді-
яльності. 

Клопов Р.В. Практика использования компью-
терного программного обеспечения для опти-
мизации учебно-тренировочного процесса в 
высшем физкультурном образовании. Рас-
сматривается современное состояние примене-
ния компьютерного программного обеспечения 
для оптимизации учебно-тренировочного про-
цесса в высшем физкультурном образовании. 
Проанализировано существующее компьютерное 
программное обеспечение, предложена его клас-
сификация согласно целевому использованию в 
учебно-тренировочном процессе: моделирование 
техники двигательных действий; тренажерные 
и измерительные системы; педагогический кон-
троль за тренировочным процессом и развитием 
двигательных качеств; анализ соревновательной 
деятельности.

Klopov R.V. The experience of us-
ing computer software for enhanc-
ing studying-training process in 
tertiary physical education. The 
article focuses on the present day 
situation with computer software 
which helps enhance the process of 
studying and training in tertiary physi-
cal education. It analyses and clas-
sifies the existing computer software 
according to its use in studying and 
training: modeling of technics of im-
pellent actions; training and measur-
ing systems; the pedagogical control 
over training process and develop-
ment of impellent qualities; the analy-
sis of competitive activity.

Ключові слова:
вища фізкультурна освіта, ін-
формаційні технології, профе-
сійна підготовка. 

высшее физкультурное образование, 
информационные технологии, профессиональ-
ная подготовка.

tertiary physical education, 
information technologies, vocational 
training

Вступ. 1

На сучасному етапі розвитку суспільства від-
бувається бурхливий розвиток інформаційних тех-
нологій. Інформатизація як провідна тенденція 
соціально-економічного прогресу розвинених країн 
є об’єктивним процесом усіх галузей людської діяль-
ності. Це неминуче приводить до підвищення темпів 
інформатизації вітчизняної освіти, у тому числі й про-
цесу професійної підготовки майбутніх фахівців з фі-
зичного виховання та спорту.

Сучасний рівень розвитку інформаційних техно-
логій та інформатизація освіти слугують потужним 
поштовхом у напрямку розробки й впровадження у 
процес професійної підготовки майбутніх фахівців з 
фізичного виховання і спорту комп’ютерного спеціа-
лізованого програмного забезпечення. 

Теоретичний аналіз науково-методичної літератури 
уможливив з’ясувати, що спеціалізоване комп’ютерне 
програмне забезпечення, яке використовується для 
оптимізації навчально-тренувального процесу у спор-
тивній діяльності поділяється за призначенням на: 
моделювання техніки рухових дій; тренажерні й ви-
мірювальні системи; педагогічний контроль за трену-
вальним процесом і розвитком рухових якостей; аналіз 
змагальної діяльності [1-13]. На підставі аналізу від-
повідної літератури, ми дійшли висновку, що в проце-
сі оптимізації тренувального процесу виникає низка 
проблем. На нашу думку без застосування сучасних 
інформаційних технологій неможливо реалізувати: 
компактність накопичення, швидкість обробки і ана-
лізу отриманих даних про навчально-тренувальний 
процес, графічне відображення результатів аналізу 
навчально-тренувального процесу.

Робота виконана за планом НДР Запорізького на-
ціонального університету. 

© Клопов Р.В., 2010

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала у аналізі сучасного стану 

застосування комп’ютерного програмного забезпе-
чення для оптимізації навчально-тренувального про-
цесу у професійній підготовці майбутніх фахівців з 
фізичного виховання та спорту.

Результати дослідження. 
На основі теоретичного аналізу науково-методичної 

літератури з’ясовано, що спеціалізоване комп’ютерне 
програмне забезпечення, що використовується для 
оптимізації навчально-тренувального процесу у спор-
тивній діяльності, поділяється за призначенням на: 
моделювання техніки рухових дій; тренажерні й ви-
мірювальні системи; педагогічний контроль трену-
вального процесу і розвитку рухових якостей; аналіз 
змагальної діяльності.

На думку деяких українських учених, розробка 
комп’ютерних імітаційних моделей рухових дій до-
зволяє вірогідно підвищити якість підготовки спортс-
менів високої кваліфікації [1-3]. 

С.С.Єрмаков вважає, що розробка комп’ютерних 
моделей містить організаційні аспекти: встановлення 
завдання або технічне завдання; технічні засоби ре-
алізації завдання − це персональний комп’ютер, тех-
нічні засоби оперативної інформації; кадровий склад 
виконавців.

Технічна сторона рішення завдання: Конкретиза-
ція виду діяльності, яку необхідно моделювати. До 
них належать моделі функціонального, психологічно-
го й фізичного стану спортсменів, змагальної діяль-
ності, побудови тренувального процесу тощо; вибір 
аналога, адекватного певному виду діяльності. Це 
може бути змагальна діяльність кращих спортсменів 
(натурна модель), опис модельованого процесу у ви-
гляді математичних формул тощо. Крім того, необхід-
ним є визначення компонентів моделі та параметрів 
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і змінних величин з відповідними функціональними 
співвідношеннями; оцінка адекватності обраного ана-
лога й модельованого виду рухової діяльності; роз-
робка комп’ютерної імітаційної моделі виду рухової 
діяльності.

Практичні рекомендації щодо оптимізації 
модельованого виду рухової діяльності. Збір 
вихідних даних для моделі. Це можуть бути тести 
фізичні, функціональні й технічні, результати 
педагогічних спостережень за змагальною діяльністю 
тощо; безпосередньо комп’ютерна імітація виду 
рухової діяльності; корегування виду діяльності за 
результатами комп’ютерної імітації; за необхідності 
повторний збір даних для моделі та її рішення [1, с. 3]. 
Запропоновані підходи до імітаційного моделювання 
рухової діяльності у спорті вищих досягнень, на думку 
С.С.Єрмакова, набувають ефективності за умови 
використання комп’ютерного моделювання [1, с. 3]. 

Тієї ж думки дотримуються В.В.Гамалій та 
І.П.Заневський. У працях учених відзначається, що 
застосування спеціалізованих програмно-апаратних 
комплексів у спорті вищих досягнень сприяє значному 
спрощенню моделювання рухових дій і дозволяє 
корегувати техніку рухів на різних етапах спортивної 
підготовки [2, с. 111; 3, с. 128].

Визначений нами підвид спеціалізованого 
програмного забезпечення, що використовується 
для оптимізації навчально-тренувального 
процесу у спортивній діяльності − тренажерні й 
вимірювальні системи. Основним завданням цього 
виду комп’ютерного програмного забезпечення є 
вивчення, удосконалення й моделювання рухових 
дій у навчально-тренувальному процесі професійної 
підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання 
й спорту, а також у процесі спортивної підготовки.

Аналіз відповідної науково-методичної літератури 
засвідчив наявність розроблених в Україні контрольно-
вимірювальних систем для оцінки рівня спортивної 
майстерності, контрольно-тренажерних систем для 
аналізу і удосконалення рухових дій (техніки рухів).

Так, у Львівському державному університеті 
фізичної культури розроблений комп’ютерно-
вимірювальний комплекс хронометражу техніко-
тактичних дій стрільців у швидкісних стрілецьких 
вправах [4, с. 3]. Цей програмно-апаратний комплекс 
дозволяє вдосконалювати майстерність стрільця 
у швидкісних вправах і діагностувати рівень 
підготовленості й ступінь досконалості виконання 
техніко-тактичних дій у швидкісних стрілецьких 
вправах. Програмно-апаратний комплекс складається 
з поворотної мішені, поворотного блоку керування 
мішенню, інфрачервоного локатора, мікрофона й 
підсилювача, персонального комп’ютера для керування 
тестом, нагромадження й обробки інформації, 
що надходить. Авторами з’ясована ефективність 
використання програмно-апаратного комплексу, що 
використовується в процесі викладання навчальної 
дисципліни «Стрілецький спорт», визначення рівня 
спортивної майстерності стрільців і рівня професійно-
прикладної підготовленості особового складу органів 
внутрішніх справ [4, с. 7].

Також львівськими авторами розроблений 
програмно-апаратний комплекс комп’ютерної 
психодіагностики сенсомоторики у спортивній 
діяльності [5, с. 5]. Комплекс призначений для 
дослідження багатьох якостей, актуальних для 
спортивної діяльності: сенсомоторних реакцій, 
оперативного мислення, уваги, тактичних умінь і 
темпо-ритмових здібностей.

Автори у своїх дослідженнях використовували 
методики діагностики простої та складної реакцій, 
рецепторної та перцептивної антиципації. Застосування 
комп’ютера дозволило авторам програмно-апаратного 
комплексу використати сигнали, неспецифічні й 
специфічні для кожного виду спорту. Наприклад, 
образи зброї у фехтуванні, м’яча у спортивних іграх, 
рукавички у боксі. Завдяки елементам мультиплікації 
вдалося запобігти дискретності під час подання 
сигналів.

Запропонований комплекс пройшов апробацію на 
спортсменах різної кваліфікації з фехтування, боксу, 
таїландського боксу, борцях, гандболу, водного поло й 
футболу. За результатами тестів комплексу будується 
сенсомоторний профіль, який дозволяє оцінити 
не тільки рівень наявної готовності спортсмена до 
змагань, а й визначити його стратегію підготовки і 
тактичної поведінки, яка є найбільш адекватною до 
індивідуальних особливостей нервової діяльності [5, 
с. 7]..

Деякі автори пропонують програмно-апаратні 
комплекси для аналізу структури рухової дії (техніки 
рухів) і вдосконалення цих елементів (тренажерні 
пристрої). Так, запропонований групою учених 
оптико-електронний комплекс виміру параметрів 
рухів, заснований на використанні стробоскопічного 
ефекту дозволяє вимірювати відстань до об’єкта у 
діапазоні 3-110 м; моментальну швидкість рухів; 
виводити інформацію на монітор і друкувальний 
пристрій; формувати базу даних результатів аналізу 
рухових дій [6, с. 5]. Розроблений комплекс може 
ефективно застосовуватися для вивчення нових 
рухових дій (техніки рухів) та вдосконалення набутого 
на практичних заняттях у професійній підготовці 
майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту та 
у процесі навчально-тренувальної діяльності у спорті 
вищих досягнень.

Для підвищення ефективності тренувального 
процесу в єдиноборствах ученими розроблені 
комп’ютерна тренажерна система й програмно-
апаратний комплекс [7, 8]. Програмно-апаратний 
комплекс дозволяє оцінювати ударні характеристики 
боксерів за допомогою тензодинамометричної 
платформи з ємнісним датчиком, аналогово-цифрового 
перетворювача, підключеного до комп’ютера, й 
спеціалізованого програмного забезпечення. Комплекс 
дозволяє оцінювати ефективність проведення 
нападаючих ударів в усіх видах єдиноборств. У 
результаті тестування сили нападаючого удару 
виникає можливість скорегувати силову й технічну 
підготовку спортсмена на різних етапах спортивного 
тренування. За ствердженням авторів, комп’ютерно-
тренажерна система сприяє вдосконаленню технічної 
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підготовки в єдиноборствах, а також вдосконаленню 
техніки виконання прийомів захисту. 

Розроблений тренажер за допомогою датчиків 
автоматично фіксує інформацію про швидкість, якість, 
виконання захистів і кількість допущених кікбоксером 
помилок. На початку кожного тренування тренажерна 
система за допомогою світлових індикаторів 
і акустичного зворотного зв’язку встановлює 
повільний темп захисних дій спортсмена, а також їх 
вид і швидкість. При успішному виконанні цього виду 
навантаження автоматично збільшується темп і вид 
виконання захисних дій кікбоксером. Автоматичне 
регулювання темпу виконання дій спрямовано на 
удосконалення фізичної та технічної підготовки 
спортсменів до максимально високого рівня [8, с. 11]. 

Результати педагогічного експерименту, отримані 
автором, свідчать про те, що запропонована 
комп’ютерно-тренажерна система дозволяє істотно 
підвищити надійність навчання спортсменів шляхом 
одночасного удосконалення їх фізичної, технічної 
та психофізіологічної підготовки. При цьому 
можливість моделювання у процесі тренувань 
нестандартних ситуацій створює умови для розвитку 
у психофізіологічній системі спортсмена нових 
адаптивних якостей [8, с. 17]. На нашу думку, 
застосування вищезазначеного комп’ютерно-
тренажерного пристрою у професійній підготовці 
майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту 
дозволить підвищити якість підготовки майбутніх 
тренерів з обраного виду спорту у рамках навчальної 
дисципліни «Теорія та методика обраного виду 
спорту».

У процесі педагогічного контролю за тренувальним 
процесом і розвитком рухових якостей виникає низка 
проблем, які неможливо вирішити без застосування 
сучасних інформаційних технологій, що й послужило 
причиною розробки алгоритмів керування 
педагогічним контролем у спорті й спеціалізованому 
програмному забезпеченні. Є.Н.Блещунова і 
співавтори відзначають, що автоматизовані системи 
педагогічного контролю, розроблені з урахуванням 
специфіки окремих видів спорту, допомагають 
упорядковувати інформаційні потоки, спрямовані 
від спортсмена до тренера, раціонально побудувати 
всю систему інформаційного забезпечення етапного 
керування тренувальним процесом, забезпечити 
цілеспрямовану обробку інформації у сполученні зі 
зручною для аналізу наочною формою подання  [9, с. 
54]. 

У цьому напрямку були розроблені програмні 
продукти для оптимізації розвитку гнучкості в 
таеквон-до, оцінки рухових якостей спортсмена на 
прикладі акробатичного рок-н-ролу й оптимізації 
тренувального процесу з урахуванням індивідуальних 
особливостей спортсменів [10-12]. 

Програмний продукт, призначений для оптимізації 
розвитку гнучкості в таеквон-до, складається з двох 
частин. Перша частина – це, власне, сама програма. 
Друга частина − це база даних, що містить вибірко-
вий і комплексний вибір вправ, розроблена в Microsoft 
Ехсе1-97. Вона містить повну інформацію з певної 

теми, фотографії і тексти. Програма припускає на-
явність альтернативного вибору, а саме: користувач з 
урахуванням практичних потреб здійснює вибір між 
контролем рівня гнучкості та створенням програми 
тренування [10, с. 43].

При тестуванні рівня гнучкості з’являється табли-
ця з різними прийомами базової техніки, що викорис-
товується у таеквон-до, на обраному кваліфікаційно-
му рівні (білий, жовтий, блакитний, червоний пояс). 

Для оптимізації педагогічного контролю за трену-
вальним процесом була розроблена програма оцінки 
рівня спеціальної фізичної підготовленості спортс-
менів вищої кваліфікації в акробатичному рок-н-ролі 
[11, с. 247]. Комп’ютерна програма містить відомості 
про учасників, модельні характеристики, результа-
ти тестів й оцінку рівня СФП (спеціальної фізичної 
підготовки) спортсмена. Ефективність застосуван-
ня програмного продукту підтверджена проведеним 
авторами педагогічним експериментом. Автори від-
значають, що розроблена програма може бути засто-
сована також у інших видах спорту, що мають відомі 
модельні характеристики. Відомості про спортсменів, 
які пройшли тестування, можуть накопичуватися про-
тягом декількох років, засвідчуючи динаміку розвитку 
досліджуваної якості, необхідної тренерові для пра-
вильної побудови навчально-тренувального процесу 
[11, с. 250]. 

Важливим аспектом тренувального процесу у 
спорті є облік індивідуальних особливостей спортс-
мена (тип статури, тип темпераменту, ступінь роз-
витку основних рухових якостей) на різних етапах 
спортивного тренування. Облік, контроль і корекція 
цих показників спортсмена є основою керування та 
оптимізації тренувального процесу. В.С.Ашанін зі 
співавторами розробили програмний продукт з ме-
тою допомоги тренерам, які здійснюють підготовку 
юних спортсменів-єдиноборців [12, с. 44]. Розробле-
на комп’ютерна програма дозволяє тренеру отримати 
рекомендації щодо диференціації тренувального про-
цесу залежно від індивідуальних особливостей юних 
спортсменів. Індивідуальні особливості (морфофунк-
ціональні, фізичні та психологічні) визначаються за 
допомогою тестування, розробленого у спеціальному 
підрозділі програми. Комп’ютерна програма викорис-
товувалась авторами як інформаційний засіб органі-
зації й управління навчально-тренувальним процесом 
юних єдиноборців. Також вона може бути рекомендо-
вана як допоміжній матеріал у побудові тренувально-
го процесу з урахуванням індивідуальних особливос-
тей юних спортсменів тренерам з карате і таеквондо 
[12, с. 45]. 

Однією з важливих складових спортивного трену-
вання є змагальна діяльність спортсмена. Зазвичай, у 
всіх видах спорту вона має багато компонентів. Об-
лік, контроль і аналіз змагальної діяльності визна-
чають стратегію спортивної підготовки на майбутнє, 
тому автоматизація цих процесів є актуальною. Ана-
ліз наукової літератури виявив незначну кількість пу-
блікацій, присвячених використанню інформаційних 
технологій для автоматизації контролю за змагальною 
діяльністю спортсменів в Україні. Ж.Л.Козіна запро-
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понувала автоматизувати контроль за змагальною ді-
яльністю у баскетболі за рахунок використання елек-
тронних таблиць Microsoft Exel [13, с. 35]. Автором 
наведений алгоритм обчислення ефективності зма-
гальної діяльності гравців у баскетболі за допомогою 
формули, що дозволяє звести велику кількість по-
казників до одного. Детально описана послідовність 
обчислення індивідуальної ефективності гри за до-
помогою програми «EXEL» і наведені результати об-
числення регресійних моделей динаміки індивідуаль-
ної ігрової результативності за допомогою програми 
«SPSS».

Висновки. 
Теоретичний аналіз науково-методичної літератури 

уможливив з’ясувати, що спеціалізоване комп’ютерне 
програмне забезпечення, яке використовується для 
оптимізації навчально-тренувального процесу у спор-
тивній діяльності поділяється за призначенням на: 
моделювання техніки рухових дій; тренажерні й ви-
мірювальні системи; педагогічний контроль за тре-
нувальним процесом і розвитком рухових якостей; 
аналіз змагальної діяльності. На підставі аналізу від-
повідної літератури, ми дійшли висновку, що в проце-
сі оптимізації тренувального процесу виникає низка 
проблем. На нашу думку без застосування сучасних 
інформаційних технологій неможливо реалізувати: 
компактність накопичення, швидкість обробки і ана-
лізу отриманих даних про навчально-тренувальний 
процес, графічне відображення результатів аналізу 
навчально-тренувального процесу.

Ми вважаємо що це стає поштовхом для розроб-
ки алгоритмів і комп’ютерного спеціалізованого про-
грамного забезпечення для керування педагогічним 
контролем у спорті. Кількість публікацій, присвя-
чених використанню інформаційних технологій для 
автоматизації контролю за змагальною діяльністю 
спортсменів в Україні є незначною, що доведено нами 
на основі здійсненого аналізу наукової літератури.

На нашу думку, застосування комп’ютерного про-
грамного забезпечення для оптимізації навчально-
тренувального процесу у вищій фізкультурній освіті 
дозволить підвищити якість професійної підготовки 
майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту і 
тренерів з обраного виду спорту. 

Подальші дослідженя планується провести у на-
прямку розробки і впровадження спеціалізованого 
комп‘ютерного програмного забезпечення у профе-
сійну підготовку майбутніх фахівців з фізичного ви-
хованя та спорту
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Розумова працездатність студентів вищого навчального закладу
Коробейніков Г.В., Петров Г.С., Улізько В.М. 

Національний університет фізичного виховання та спорту України
Дніпропетровський інститут фізичної культури і спорту

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотації:
Досліджували особливості розумо-
вої працездатності в студентів різних 
спеціальностей: технічних (27 чолові-
ків і 35 жінок), природніх (32 чоловіка 
й 30 жінок) і гуманітарних (20 чоловіка 
й 26 жінок) спеціальностей. Вивчали 
показники: сприйняття, уваги, пам’яті, 
мислення й розумову працездатність. 
На підставі результатів досліджень 
можна сказати, що формування пси-
хофізіологічної організації системи 
переробки інформації в студентів 
вищих навчальних закладів різних 
спеціальностей відбувається гете-
рохронно, залежно від спрямованос-
ті спеціальної підготовки. Виявлено, 
що навчання технічним спеціальність 
приводить до розвитку здатності до 
встановлення нових асоціативних 
зв’язків і формуванню абстрактних 
понять на основі аналізу конкретних 
об’єктів. Навчання природнім спеці-
альностям сприяє, поряд з розвитком 
когнітивних функцій, формуванню 
сприйняття тимчасових інтервалів. 
Гуманітарні спеціальності характери-
зуються розвитком функцій уваги й 
асоціативного мислення.

Коробейников Г.В., Петров Г.С., Улизько 
В.М. Умственная работоспособность у 
студентов высшего учебного заведения. 
Исследовали особенности умственной ра-
ботоспособности у студентов разных спе-
циальностей: технических (27 мужчин и 35 
женщин), естественных (32 мужчины и 30 
женщин) и гуманитарных (20 мужчины и 26 
женщин) специальностей. Изучали показа-
тели: восприятия, внимания, памяти, мыш-
ления и умственную работоспособность. На 
основании результатов исследований мож-
но заключить, что формирование психофи-
зиологической организации системы пере-
работки информации у студентов высших 
учебных заведений разных специальностей 
происходит гетерохронно, в зависимости от 
направленности специальной подготовки. 
Выявлено, что обучение техническим специ-
альностям приводит к развитию способности 
к установлению новых ассоциативных связей 
и формированию абстрактных понятий на 
основе анализа конкретных объектов. обу-
чение естественным специальностям спо-
собствует, наряду с развитием когнитивных 
функций, формированию восприятия вре-
менных интервалов. Гуманитарные специ-
альности характеризуются развитием функ-
ций внимания и ассоциативного мышления. 

Кorobeynikov G.V., Petrov G.S., 
Ulizko V.М. Mental capability of 
higher school students. Mental 
capability of higher school students 
of different specialties: technical (27 
male and 35 female), natural (32 
male and 30 female) and humanitar-
ian (20 male and 26 female) were 
studied. The parameters: percep-
tion, attention, memory, thinking and 
mental capability was studied. The 
results are showed that the forming 
of psychophysiological organization 
of informational processing system 
in higher school students of different 
specialties is characterized by get-
erocronyisms with direction relation 
of specialty preparation. The learn-
ing of technical specialties to results 
of associative links determined and 
abstracts concepts forming under 
the analysis of the concretes objects. 
The natural specialties to promote of 
cognitive functions determined and 
times interval perception forming. 
The humanitarian specialties char-
acterized of determined of attention 
and associative thinking functions.

Ключові слова:
розумова працездатність, технічні 
спеціальності, природничі спеціаль-
ності, гуманітарні спеціальності, 
абстрактне мислення, психофізіо-
логічні функції.

умственная трудоспособность, техничес-
кие специальности, естественные специ-
альности, гуманитарные специальности, 
абстрактное мышление, психофизиологи-
ческие функции.

mental ability to work, technical spe-
cialities, natural specialities, humani-
tarian specialities, abstract thought, 
psychophysiologic functions.

Вступ. 1

Якісна підготовка фахівців передбачає насамперед 
підвищення якості та ефективності процесу навчання 
у вищих навчальних закладах. Важливою умовою, 
яка визначає ефективність навчального процесу, є ви-
сокий рівень фізичної та розумової працездатності 
студентів, що обумовлюється багатьма чинниками, а 
також навчально-трудова активність студентів.

Проблемна ситуація, яка склалася на сьогодні, 
вказує на актуальність вивчення чинників, які забез-
печують високий рівень фізичної та розумової пра-
цездатності у процесі навчання у вищих навчальних 
закладах, на необхідність вивчення закономірностей і 
взаємозв’язку між рівнями рухової активності, показ-
никами фізичної підготовленості і характеристиками 
розумової діяльності студентів.

Проте в науковій літературі недостатньо висвітлені 
питання оптимізації фізичної і розумової працездат-
ності студентів з низьким рівнем фізичної підготовле-
ності саме засобами фізичного виховання. Нагальна 
потреба підвищення адаптивних можливостей орга-
нізму до впливу фізичного і розумового стомлення 
посилює актуальність дослідження. У системі фіз-
культурної освіти дотепер не знайшли відображення 
ті глобальні зміни, які відбулися у суспільстві й фі-
зичній культурі.

Усе вищезазначене дає підставу вважати, що вдо-
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сконалення системи фізичного виховання у вищій 
школі України, зокрема використання засобів і мето-
дів фізичного виховання для досягнення і підтримання 
високої фізичної та розумової працездатності студен-
тів, є однією з актуальних проблем теорії і практики 
фізичної культури.

Реформування вищої школи характеризується на-
данням студентам більшої самостійності, що призво-
дить до гуманізації освіти. Сучасні вимоги до вищої 
школа, як підготовки фахівців високого класу вимагає 
всебічного вдосконалення відбору та професійної орі-
єнтації. Для підвищення якості навчання в системі ви-
щої освіти необхідно застосовувати диференційовані 
підходи з урахуванням індивідуально-типологічних 
особливостей майбутніх спеціалістів. Адже неадек-
ватне навантаження в період навчання може призвес-
ти до зниження успішності виконуваної діяльності.

Вважається, що важливою особливістю інтелекту-
альної діяльності людини є наявність відповідної ор-
ганізації психофізіологічних функцій [6]. Основним 
чинником, який забезпечує ефективність сприйняття 
та переробки інформації є розумова працездатність 
людини. якої приділялося багато уваги, як вітчизняни-
ми, [2,5,8], так і закордонними авторами [13,14,16,17]. 
При розгляді факторів, які формують розумову пра-
цездатність Навакатікян [10] виділяє: моторику, сен-
сомоторні реакції, концентрацію і рухливість уваги, 
короткострокову пам’ять, інтелектуальні процеси. 
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Однак у динаміці онтогенезу спостерігаються етапи 
інтенсивного й екстенсивного розвитку психофізіоло-
гічних функцій, на основі чого Лизогубом [7] запро-
поновано принцип структурно-функціональної гете-
рохронності вікового формування нейродинамічних і 
сенсомоторних функцій людини. Виходячи з принци-
пу гетерохронності розвитку, можна розглядати осо-
бливості психофізіологічної організації у конкретно-
му діапазоні онтогенезу.

Існує достатня кількість праць, які досліджують 
особливості формування психофізіологічних функ-
цій в онтогенезі, властивості нервових процесів та їх 
зв’язок із сенсомоторними, психічними та вегетатив-
ними реакціями, а також із характером професійної 
діяльності людини [1,9,11,19]. Водночас не достатньо 
вивченими залишаються питання особливості розу-
мової працездатності у людей різних професійних 
груп. Враховуючи те, що серед багатьох видів діяль-
ності людини, навчальна діяльність студенців вищих 
навчальних закладів є окремим видом інтелектуальної 
і творчої праці [3], безумовно важливим є вивчення 
розумової працездатності у студентів різних спеціаль-
ностей.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою та завданням роботи було вивчення осо-

бливостей розумової працездатності серед студентів 
вищого навчального закладу різних спеціальностей.

Матеріал та методи
Обстежено 62 студентів технічних спеціальностей 

(фізико-механічний факультет, 27 чоловіків і 35 жі-
нок), 62 студенів природничих спеціальностей (при-
родничого факультет, 32 чоловіків і 30 жінок) та 46 
студенів гуманітарних спеціальностей (філологічний 
та історичний факультети, 20 чоловіків і 26 жінок) 
Дніпропетровського національного університету. 
Стан психофізіологічних функцій студентів оцінюва-
ли використовуючи автоматизовану систему «Iнтест», 
розроблену Козаком Л.М. і Єлізаровим В.А. [4]. 
Основним завданням цієї системи є визначення ха-
рактеристик психічних функцій: сприйняття, пам'яті 
та мислення. Функцію сприйняття вивчали за допо-
могою оцінки сприйняття часу, модифікованого тесту 
«індивідуальна хвилина» за F. Halberg [15]. Крім того, 
вивчали помилку сприйняття простору за результатом 
відтворення 10 см відрізку на екрані дисплею. Для 
вивчення функції пам'яті використовували методику 
визначення обсягу оперативної пам'яті [18] за визна-
ченням кількості цифр, які запам'ятав і правильно від-
творив випробуваний після вербального одержання 
цифрової інформації в зворотному порядку. Характе-
ристики функції мислення визначалися за допомогою 
субтестів, що відображають абстрактні і асоціативні 
види мислення. Обсяг довільної уваги, коефіцієнт 
операційного мислення та розумова працездатність 
(продуктивність розумової діяльності) визначали за 
даними символьного тесту [18].

Статистичний аналіз проводили за допомогою 
програми Statgraphics 5.1, із застосуванням методів 
непараметричної статистики.

Результати дослідження
Результати обстежень свідчать про наявність до-

стовірної різниці лише за помилкою сприйняття про-
стору між трьома групами студентів різних спеціаль-
ностей (P<0,05, за критерієм Вілкоксона). 

Кращі значення сприйняття простору виявилися 
у студентів технічних спеціальностей. Крім того, у 
них виявлено достовірно вищі значення коефіцієнта 
операційного мислення, ніж у студентів-гуманітаріїв. 
Достовірно вищі значення коефіцієнта асоціативного 
мислення виявлено у студентів природничих спеці-
альностей, порівняно із гуманітарних спеціальностей 
(табл. 1). Результати свідчать, що між студентами-
жінками технічних і природничих спеціальностей 
виявляються достовірні різниці за помилкою сприй-
няття часу, яка менша є у студенток технічних спеці-
альностей. Помилки сприйняття простору має досто-
вірно вищі значення у студентів-жінок гуманітарних 
спеціальностей, порівняно із студентами природни-
чих спеціальностей, що вказує на наявність зростання 
функції сприйняття простору у останніх. Також ви-
явлено, що коефіцієнт асоціативного мислення біль-
ший у студентів-жінок гуманітарних спеціальностей, 
в той час, як коефіцієнт абстрактного мислення – у 
студентів-жінок технічних спеціальностей (табл. 2).

Результати свідчать, що між студентами-жінками 
технічних і природничих спеціальностей виявляються 
достовірні різниці за помилкою сприйняття часу, яка 
менша є у студенток технічних спеціальностей. По-
милки сприйняття простору має достовірно вищі зна-
чення у студентів-жінок гуманітарних спеціальностей, 
порівняно із студентами природничих спеціальностей, 
що вказує на наявність зростання функції сприйняття 
простору у останніх. Також виявлено, що коефіцієнт 
асоціативного мислення більший у студентів-жінок 
гуманітарних спеціальностей, в той час, як коефіцієнт 
абстрактного мислення – у студентів-жінок технічних 
спеціальностей (табл. 2).

Таким чином, за середніми параметрами психо-
фізіологічних функцій виявлено зростання функцій 
сприйняття простору та операційного мислення у сту-
дентів технічних спеціальностей. У студентів природ-
ничих спеціальностей виявляються більші значення 
асоціативного мислення.

Аналіз гендерних особливостей свідчить про до-
стовірно вищі значення сприйняття часу та абстрак-
тного мислення у студентів-жінок технічних спеціаль-
ностей. Студенти-жінки природничих спеціальностей 
характеризуються наявністю більших значень сприй-
няття простору. У студентів-жінок гуманітарних спе-
ціальностей виявлено зростаючі значення асоціатив-
ного мислення.

Аналіз статевого диморфізму психофізіологічних 
функцій у студентів різних спеціальностей виявив 
значно більший обсяг довільної уваги і як наслідок, 
розумової працездатності у студентів технічних спе-
ціальностей (P<0,05). При цьому достовірно більши-
ми ці показники виявляються у жінок (див. табл. 1. 2). 
У студентів природничих спеціальностей достовірна 
різниця між статевими групами виявлено за показни-
ками помилки сприйняття часу та коефіцієнту асоці-
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ативного мислення, які є більшими у чоловіків (див. 
табл. 1,2). 

Серед студентів гуманітарних спеціальностей ви-
явлено достовірна різниця між показниками помилки 
сприйняття часу, обсягу довільної уваги, коефіцієнту 
асоціативного мислення та розумової працездатності. 
При цьому, лише сприйняття простору більшим є у 
жінок, решта - у чоловіків (див. табл. 1, 2).

Під час навчання у студентів вищої школи від-
бувається формування, як функціональної системи, 
відповідної за сприйняття та переробку інформації, 

яка сприяє ефективності й якості навчання. Врахо-
вуючи те, що в процесі навчання рівень розумової 
працездатності є результатом формування системи 
переробки інформації, для виявлення особливостей 
взаємозв’язків елементів цієї функціональної систе-
ми було проведено аналіз парний кореляційний аналіз 
(за Спірманом) між показниками психофізіологічних 
функцій у студентів різних спеціальностей.

З наведених результатів видно, що розумова пра-
цездатність як результат функціональної системи 
переробки інформації у студентів технічних спеці-

Таблиця 1 
Середні значення показників психофізіологічних функцій у студентів різної спеціалізації, чоловіки (Медіана, 

верхній і нижній квартиль)

Показники
Студенти

Фізико-механічний 
факультет (n=27)

Природничий факуль-
тет (n=32)

Гуманітарний факультет 
(n=20)

Помилка сприйняття 
часу , с

5
1; 12

5
2; 9,5

5
2; 9,5

Помилка сприйняття 
простору, см

0,7
0,9; 2,3

1,15*
0,85; 1,95

1,25***
0,8; 1,15

Обсяг довільної уваги, % 85
79; 93

90
82; 100

85,5
75,5; 95

Обсяг оперативної 
пам’яті, %

75
50; 88

75
63; 88

71
57; 72

Коефіцієнт операційного 
мислення, у.о.

7,2
7,0; 7,9

6,75
6,1; 7,4

6,35*
5,8; 7,1

Коефіцієнт 
асоціативного мислення, 

%

50
30; 60

60
55; 65

45**
30; 54

Коефіцієнт абстрактного 
мислення, %

80
60; 80

80
70; 80

80
70; 90

Розумова працездатність, 
у.о.

57
53; 60

60,5
55; 67

57,5
52; 63,5

Примітки: * - p < 0,05, порівняно із групою студентів фізико-механічного факультету; ** - p < 0,05, порівняно 
із групою студентів природничого факультету.

Таблиця 2 
Середні значення показників психофізіологічних функцій у студентів різної спеціалізації, жінки (Медіана, 

верхній і нижній квартиль)

Показники
Студенти

Фізико-механічний фа-
культет (n=35)

Природничий факуль-
тет (n=30)

Гуманітарний факультет 
(n=26)

Помилка сприйняття 
часу , с

4
2; 8

9*
9; 15

7,5
2; 13

Помилка сприйняття 
простору, см

1,1
0,4; 2

0,8
0,3; 1,1

1,35**
1,2; 2,2

Обсяг довільної уваги, % 100
95; 100

97
88; 100

95
88; 100

Обсяг оперативної 
пам’яті, %

75
63; 88

75
63; 75

71
71; 85

Коефіцієнт операційного 
мислення, у.о.

7,4
6,9; 7,8

7,15
6,6; 7,4

7,05
6,8; 7,7

Коефіцієнт 
асоціативного мислення, 

%

50
40; 60

40
40; 50

50**
52; 60

Коефіцієнт абстрактного 
мислення, %

80
80; 90

75
70; 80

70*
60; 78

Розумова працездатність, 
у.о.

67
62; 67

64,5
59; 67

63,5
61; 67

Примітки: * - p < 0,05, порівняно із групою студенток фізико-механічного факультету; ** - p < 0,05, порівняно 
із групою студенток природничого факультету.
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альностей має достовірний кореляційний зв’язок із 
обсягом довільної уваги та коефіцієнтом операцій-
ного мислення. В свою чергу, обсяг довільної уваги 
має позитивний зв’язок із коефіцієнтом операційного 
мислення та негативний із коефіцієнтом асоціативно-
го мислення.

Результати кореляційного аналізу між показника-
ми психофізіологічних функцій у студентів-чоловіків 
природничих спеціальностей показують, що розумова 
працездатність має достовірний кореляційний зв’язок 
із обсягом оперативної пам’яті та коефіцієнтом опера-
ційного мислення. Водночас обсяг оперативної пам’яті 
має достовірний кореляційний зв’язок із помилкою 
сприйняття часу та обсягом довільної уваги. Коефіці-
єнт операційного мислення має зв’язок із обсягом до-
вільної уваги та обсягом оперативної пам’яті.

Розумова працездатність у студентів-чоловіків гу-
манітарного факультету має достовірний зв’язок із об-
сягом довільної уваги та коефіцієнтом асоціативного 
мислення. Тоді як обсяг довільної уваги має досто-
вірний кореляційний зв’язок із помилкою сприйняття 
часу, обсягом оперативної пам’яті та коефіцієнтами 
операційного та асоціативного мислення. При цьому 
кореляційний зв’язок обсяг довільної уваги із помил-
кою сприйняття часу позитивний, а із обсягом опера-
тивної пам’яті негативний, що вказує на протилеж-
ність спрямованості вектора показника функції уваги 
та показників функцій сприйняття часу та оперативної 
пам’яті. Між показниками коефіцієнта абстрактного 
мислення та помилки сприйняття простору виявлено 
достовірний кореляційний зв’язок.

Аналіз свідчить, що функціональна система пере-
робки інформації у студентів-жінок технічних спеці-
альностей визначається наявністю більшої кількості 
достовірних внутрішньосистемних взаємозв’язків та 
існуванням достовірного кореляційного зв’язку ро-
зумової працездатності із коефіцієнтом операційно-
го мислення. У свою чергу, коефіцієнт операційного 
мислення має достовірний зв’язок із обсягом довіль-
ної уваги та помилкою сприйняття часу.       

Коефіцієнт асоціативного мислення має достовір-
ний кореляційний зв’язок із помилкою сприйняття 
простору, обсягом оперативної пам’яті та коефіцієнт 
абстрактного мислення. Водночас коефіцієнт асоціа-
тивного мислення визначає здатність до встановлення 
асоціативних зв’язків між поняттями. Обстеженому 
пропонували пару слів з метою визначити зв’язок 
між ними. Використати виявлений зв’язок необхідно 
було для третього слова, підібравши до нього анало-
гічну пару. Виявлені при цьому асоціації вказують на 
можливість встановлення нових понятійних зв’язків, 
тобто на рівень асоціативного мислення. Наявність 
позитивного кореляційного зв’язку між коефіцієнтом 
асоціативного мислення та помилкою сприйняття часу 
свідчить, що процес забезпечення розвитку здатності 
до встановлення асоціативних зв’язків між поняттями 
у студентів-жінок технічних спеціальностей супрово-
джується деяким уповільненням сприйняття часових 
інтервалів.

Результати парного кореляційного аналізу між 
показниками у студентів-жінок природничих спеці-

альностей свідчить, що розумова працездатність має 
достовірний зв’язок із обсягом оперативної пам’яті та 
коефіцієнтом операційного мислення. Обсяг опера-
тивної пам’яті має достовірний кореляційний зв’язок 
із помилкою сприйняття часу та обсягом довільної 
уваги. Коефіцієнт операційного мислення має зв’язок 
із обсягом довільної уваги та обсягом оперативної 
пам’яті. 

Згідно таблиці розумова працездатність у 
студентів-жінок гуманітарних спеціальностей має до-
стовірний зв’язок із обсягом довільної уваги, обсягом 
оперативної пам’яті та коефіцієнтом операційного 
мислення. Обсяг оперативної пам’яті має достовірний 
кореляційний зв’язок із коефіцієнтами операційного 
та асоціативного мислення. Обсяг довільної уваги має 
кореляційний зв’язок із коефіцієнтом операційного 
мислення.

Таким чином, студенти технічних природничих та 
гуманітарних спеціальностей мають відмінну психо-
фізіологічну організацію, із залучанням різної кіль-
кості елементів когнітивних функцій у формування 
функціональної системи переробки інформації.

Аналіз парного кореляційного аналізу (за Спірма-
ном) виявив фактори, які визначають рівень розумо-
вої працездатності, у студентів різних спеціальностей, 
основними з є обсяг довільної уваги та коефіцієнт 
операційного мислення. Враховуючи, що розумо-
ва працездатність відображає результат формування 
функціональної системи переробки інформації, яка 
пов’язана із основною професійною діяльністю сту-
дентів – процесом навчанням, головними системо-
утворюючими складовими є, насамперед когнітивні 
функції – пам’ять та операційне мислення. Отрима-
ний результат узгоджується із даними Г.М.Чайченка 
та Л.І. Томіліної [12]. 

В процесі професіоналізації навчання у студентів 
формуються різні елементи психофізіологічної ор-
ганізації [6]. У студентів технічних спеціальностей 
психофізіологічна організація розумової працездат-
ності окрім параметрів обсягу довільної уваги та ко-
ефіцієнту операційного мислення визначається також 
коефіцієнтом асоціативного та абстрактного (у жінок) 
мислення. У студентів природничих спеціальностей 
розумова працездатність визначається, разом із роз-
витком когнітивних функцій, параметром сприйнят-
тя часу. У студентів гуманітарних спеціальностей до 
психофізіологічної організації, також, залучається па-
раметри коефіцієнтів асоціативного та абстрактного 
(у чоловіків) мислення.

Отримані результати можна розглянути з точки 
зору концепції структурно-функціональної гетерохро-
нії розвитку механізмів мозкової діяльності людини, 
яка запропонована Лизогубом [7]. У ході онтогенезу 
виявляється нерівномірність формування різних за 
складністю психофізіологічних функцій. Формування 
психофізіологічних функцій залежить від внутрішніх 
та зовнішніх факторів. Згідно запропонованої концеп-
ції [7], внутрішніми факторами є психофізіологічні 
властивості. Зовнішніми факторами можна вважати 
оточуюче середовище, яке у даному випадку пред-
ставлено процесом навчання. Характеристиками на-
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вчального процесу є його професійна специфічність. 
Саме специфічність навчання на фізико-механічному 
факультеті приводить до формування відповідної пси-
хофізіологічної організації переробки інформації, де 
поряд із функціями сприйняття, уваги, оперативної 
пам’яті, та операційного мислення складовими еле-
ментами також є розвиток асоціативного та абстрак-
тного мислення. У студентів гуманітарних спеціаль-
ностей до формування відповідної психофізіологічної 
організації переробки інформації залучаються функції 
сприйняття, уваги, оперативної пам’яті, операційного, 
асоціативного та абстрактного мислення.

Особливості технічного навчання характеризують-
ся формуванням здатності до встановлення нових по-
нятійних зв’язків на асоціативному рівні, із здатністю 
формування абстрактних понять на основі конкрет-
них об’єктів. Навчання природничим спеціальностям 
призводить до розвитку, поряд із функціями пам’яті, 
уваги та мислення, сприйняття часу. Однак, сприй-
няття простору кращим є у студентів технічних спе-
ціальностей. Гуманітарний напрям навчання формує, 
як пріоритетні, функції уваги та асоціативного мис-
лення. 

Враховуючи, що група обстежених студентів на-
вчалася на другому курсі Дніпропетровського держав-
ного університету, можна стверджувати про зв’язок 
отриманих результатів особливостей формування 
психофізіологічної організації системи переробки ін-
формації із спеціальною професійною підготовкою в 
умовах навчання у вищому навчальному закладі.

Висновки
Таким чином, особливістю розумової працездат-

ності у студентів вищого навчального є формування 
психофізіологічної організації системи сприйняття та 
переробки інформації, в залежності від спрямованос-
ті спеціальної підготовки. Системоутворюючими фак-
торами розумової працездатності у студентів різних 
спеціальностей виявилися функції уваги, оперативної 
пам’яті та операційного мислення.

У подальшому планується дослідити особливості 
зв’язку між розумовою працездатністю та фізичним 
розвитком студентів вищої школи.
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Нормативи диференціальної оцінки розвитку 
швидкісних здібностей студентів

Лишевська В. М.
Херсонський державний аграрний університет

Анотації:
Визначені нормативи оцінки розвит-
ку швидкісних здібностей студентів 
відносно різних морфологічних 
показників. У дослідженнях прийма-
ло участь 484 студента підготовчого 
відділення. Студенти не займалися 
спортом систематично. З них було 
151 особа у віці 17 років, 200 - у віці 
18 років і 133-у віці 19 років. Нор-
мативи диференціальної оцінки 
розвитку швидкісних здібностей 
студентів розраховано за 5 та 
12-бальною сигмовидною шкалою. 
Нормативи розраховано відносно 
маси і довжини тіла, обхватних 
параметрів ніг та товщини шкіряно-
жирових складок. 

Лышевская В.М. Дифференциальная 
оценка развития скоростных способ-
ностей у студентов. определены норма-
тивы оценки развития скоростных способ-
ностей студентов относительно разных 
морфологических показателей. В иссле-
дованиях принимали участие 484 студента 
подготовительного отделения. Студенты 
не занимались спортом систематически. 
Из них было 151 студент в возрасте 17 лет, 
200 - в возрасте 18 лет и 133 - в возрас-
те 19 лет. Нормативы дифференциальной 
оценки развития скоростных способностей 
студентов рассчитаны по 5 и 12-балльной 
сигмовидною шкалой. Нормативы рассчи-
таны относительно массы и длины тела, 
обхватных параметров ног и толщины 
кожевенно-жировых складок.

Lyshevskaya V.M. Differential assess-
ment of the development of speed 
abilities in boy students. The norms of 
estimation of development of speed capa-
bilities of students are certain in relation 
to different morphological indexes. 484 
students of preparatory separation took 
part in researches. Students did not go in 
for sports systematic. From them it was a 
151 student in age 17 years, 200 - in age 
18 years and 133 - in age 19 years. The 
norms of differential estimation of devel-
opment of speed capabilities of students 
are expected for 5 and 12-балльной a 
sigmoid scale. Norms are expected in re-
lation to mass and length of body, circum-
ference parameters of feet and thickness 
leather-fatty folds

Ключові слова:
студенти, швидкісні здібності, 
оцінка розвитку.

студенты, скоростные способности, 
оценка развития.

students, speed abilities, assessment of 
the development.

Вступ.1

Заключним етапом педагогічного контролю у фі-
зичному вихованні є оцінка результатів тестових ви-
мірювань. Оцінкою називається узагальнююча міра 
успіху в певному тестовому завданні.

Оцінювання досягнень людини складається із де-
кількох етапів [8]:

а) добирається шкала, за допомогою якої мож-
ливе переведення результатів тестів в оцінки;

б) відповідно до обраної шкали результати тес-
ту перетворюються в очки (бали);

в) за отриманими балами визначається якісний 
рівень розвитку рухової здібності у відповідності до 
певної статі і віку людини.

Сучасна технологія метрологічного контролю ру-
хової підготовленості людини передбачає викорис-
тання диференціальної оцінки. Вона ще називається 
відносною (параметричною) оцінкою. Параметричні 
шкали оцінок тестових вимірювань дають змогу ви-
значити залежність між двома параметрами (найчас-
тіше між морфологічним показником і результатами 
рухового тесту). Оцінки, одержані в результаті такого 
співставлення, називають параметричними або від-
носними. Відносні оцінки найбільш точні [3].

У фізичному вихованні і спорті нормативи оцінки 
фізичного розвитку рухових здібностей і фізичної під-
готовленості людини досліджені ще мало [6,10]. Тому 
проблема визначення диференційованої оцінки розви-
тку швидкісних здібностей студентів є актуальною.

Параметричні оцінки розвитку рухових здібнос-
тей, розраховані відносно морфологічних показників, 
визначають соматомоторні здібності [7]. їх класифіку-
ють на чотири групи:

визначаються відносно маси тіла [5,9];1. 
визначаються відносно довжини тіла [4];2. 
 визначаються відносно довжинних чи обхватних ан-3. 
тропометричних показників сегментів тіла [2, 11];
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 визначаються відносно товщини шкіряно-жирових 4. 
складок (вмісту жиру в тілі).

Соматомоторні здібності людини, класифіковані за 
четвертою групою можуть бути визначені, як вважа-
ють Ю. Беляк та Н. Зінченко [1], відносно товщини 
однієї або декількох шкіряно-жирових складок чи по 
відношенню до маси жирової (або м'язової) тканини.

Проте система диференціальної оцінки фізичної 
підготовленості студентської молоді практично не 
розроблена.

Робота виконана за планом НДР Херсонського 
державного аграрного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: розробити диференційовану оцінку 

розвитку швидкісних здібностей студентів.
Завдання дослідження:

Визначити нормативи диференційованої оцінки роз-1. 
витку швидкісних здібностей студентів у віці 17-19 
років відносно маси і довжини тіла, обхватних пара-
метрів ніг та товщини шкіряно-жирових складок.
Розрахувати нормативи диференційованої оцінки 2. 
розвитку швидкісних здібностей студентів за 5 та 
12-бальною сигмовидною шкалою.

Методика дослідження. В дослідженнях прийма-
ло участь 484 студента підготовчого відділення, котрі 
не займалися спортом систематично. З них було 151 
особа у віці 17 років, 200 - у віці 18 років і 133-у віці 
19 років.

Студентам пропонувалось виконати біг на 100 м з 
низького старту. У них також вимірювались 6 антро-
пометричних показників:

- маса тіла. Вимірювання відбувалось без верхньо-
го одягу і взуття на медичних вагах з точністю до 100 
гр.;

- довжина ніг. Антропометром у досліджуваних 
визначалась довжина тіла у положенні сидячи і сто-
ячи. А потім за різницею цих двох довжинних показ-
ників розраховувалась довжина ніг. Вимірювання від-
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бувалось з точністю до 0,1 см;
- обхвати стегна і гомілки. Вимірювання відбу-

валось гнучкою металевою стрічкою. В положенні 
стоячи, ноги на ширині плечей спочатку стрічка на-
кладалась на стегно лівої ноги під сідничною склад-
кою, а потім на гомілку (найбільш розвиненому місці 
литкового м'яза);

- товщину шкіряно-жирової складки тріцепса і 
литки. Вимірювання шкіряно-жирових складок від-
бувалось каліпером, який мав здатність створювати 
постійний тиск при вимірюванні зусиллям 10 г*мм-2. 
При вимірюванні шкіряно-жирової складки тріцепса 
досліджуваному пропонували вільно тримати руку. 
Складка захоплювалась вертикально на середній лінії 
лівої руки над трьохголовим м'язом, ближче до його 
внутрішнього краю. 

Вимірювання внутрішньої шкіряно-жирової лит-
кової складки відбувалось так: складка захоплювалась 
вертикально на медіальній (внутрішній) стороні лівої 
ноги на рівні максимального обхвату гомілки.

Відносні показники швидкісних здібностей (сома-
томоторика) вивчались за результатами п'яти інтегра-
тивних показників:

ІШмт = (Біг на 100м, с /Маса тіла, кг) 100,
де ІШмт - індекс розвитку швидкісних здібностей, 

розрахований по відношенню до маси тіла.
ІШдт = (Біг на 100м, с /Довжина ніг, см) 100,

де ІШдн - індекс розвитку швидкісних здібностей, 
розрахований по відношенню до довжини ніг.

ІШос = (Біг на 100м, с /обхват стегна, см) 100,
де ІШос - індекс розвитку швидкісних здібностей, 

розрахованих по відношенню до обхвату стегна.
ІШог = (Біг на 100м, с /обхват гомілки, см) 100,

де ІШог - індекс розвитку швидкісних здібностей, 
розахованих по відношенню до обхвату гомілки.

ІШшжс = (Біг на 100м, с /Σ Товщина двох 
шкіряно-жирових складок, мм) 100,

де ІШшжс - інтегративний індекс розвитку швид-
кісних здібностей, розрахований по відношенню до 
сумарної товщини двох шкіряно-жирових складок 
(виміряних на тріцепсі руки і гомілці).

Нормативні оцінки тестових вимірювань ми роз-
раховували за п'ятибальною (табл. 1) та дванадцяти-
бальною (табл. 2) шкалами сигмовидних відхилень. 
Перша оціночна шкала традиційна, а друга - відпові-
дає вимогам Болонського процесу.

Дванадцятибальна шкала в частині якісної оцінки 
дещо модифікована в порівнянні із класичною шка-
лою, рекомендованою вимогами Болонського процесу: 
виділено середній рівень якісної оцінки (6-7 балів).

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати в бігу на 100 м у студентів віком 17-19 

років наведено в таблиці 3. Як бачимо розвиток швид-
кісних здібностей в онтогенетичному розвитку по-

Таблиця 1
Границі і норми п'ятибальної сигмальної шкали оцінок тестових результатів

Оцінка
Границі сигмальних відхилень

якісна кількісна, бали

Низька 1 Bід X-l,5S до Х-2,5S

Нижче середнього 2 Від Х-0,58 до Х-1,5 S

Середня Bід Х-0,5S до Х+0,5 S

Вище середнього 4 Bід ~Х+0,5S до Х+1,5 S

Висока 5 Від Х+1,5S до Х+2,5 S

Таблиця 2
Границі і норми 12-бальної сигмовидної шкали оцінок тестових результатів

Оцінка
Границі сигмальних відхилень

Якісна Кількісна, бали

Низька
1
2
3

Нижче X- 2,5S 
Bід X-2,5Sдо Х-2,0S Від Х-2,0S до Х-1,5S

Нижча за середню 4
5 Від Х-1,5S до Х-1,0S Від Х-1,0S до Х-0,5S

Середня 6
7 Від X-0,5S до X Від X до X + 0,5S

Вища за середню 8 9 Від Х + 0,5S до Х+1,0S Від Х+1,0S до Х+1,5S

Висока 10 11 12
Від Х+1,5S до Х+2,0S
Від X +2,0S до X +2,5S

Вище X +2,5S
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Таблиця З 
Розвиток швидкісних здібностей студентів віком 17-19 років, визначений , за показниками тесту біг на 100 

м, с

Статистичні показники
Вік, років

17 18 19
юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата

Х 14.53 16.10 14.22 15.81 14.00 15.70
±S 0.70 0.75 0.50 0.86 0.51 0.86
±m 0.08 0.09 0.05 0.09 0.06 0.11

Таблиця 4
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахованих за 5-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за тестом біг на 100м, с

Вік, років

Оцінка, бали

1 2 3 4 5 

Рівень розвитку у рухової здібності

низький Нижче серед-
нього середній Вище середнього високий

17
Ю >І5,60 14,89-15,59 14,18-14,88 13,47-14,17 13.46>

Д > 17,25 16,49-17,24 15,73-16,48 14,97-15,72 14,96>

18
Ю > 14,99 14,48-14,98 13,97-14,47 13,46-13,96 13,45>

Д >17,12 16,25-17,11 15,38-16,24 14,51-15,37 14,50>

19
Ю >14.79 14,27-14,78 13,75-14,26 13,23-13,74 13,22>

Д > 17,01 16,14-17,00 15,27-16,13 14,40-15,26 14,39>

Таблиця 5
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахованих за 5-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за тестом біг на 100м, с

Вік, 
років

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

Рівень розвитку рухової здібності

низький Нижче серед-
нього середній Вище середнього високий

17
Ю >16,34 15,98-16,33 15,62-15,97 15,26-15,61 14,90-15,25 15,54-14,89 14,18-14,53 13,82-14,17 13,46-13,81 13,10-13,45 12,74-13,09 12,73>
Д >18,04 17,65-18,03 17,27-17,64 16,88-17,26 16,50-16,87 16,11-16,49 15,73-16,10 15,34-15,72 14,96-15,33 14,57-14,95 14,19-14,56 14,18>

18
Ю >15,53 15,27-15,52 15,01-15,29 14,75-15,00 14,49-14,74 14,23-14,48 13,97-14,22 13,71-13,96 13,45-13,70 13,19-13,44 12,95-13,18 12,94>
Д >18,02 17,58-18,01 17,14-17,57 16,70-17,13 16,26-16,69 15,82-16,25 15,38-15,81 14,94-15,37 14,50-14,93 14,06-14,49 13,62-14,05 13,61>

19
Ю >15,34 15,07-15,33 14,81-15,06 14,54-14,80 14,28-14,53 14,01-14,27 13,75-14,00 13,48-13,74 13,22-13,47 12,95-13,21 12,69-12,94 12,68>
Д >17,91 17,47-17,90 17,03-17,46 16,59-17,02 16,15-16,58 15,71-16,14 15,27-15,70 14,83-15,26 14,39-14,82 13,95-14,38 13,51-13,94 13,50>

Таблиця 6
Фенотипічний прояв соматомоторики швидкісних здібностей студентів віком 17-19 років, ум. од.

Індекси Статистичні по-
казники

Вік, років
17 18 19

юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата

ІШМТ

X 23,22 28.64 21,89 26,52 20,99 24,39
±s 2,36 2.94 2,26 2,41 1,93 2,40

±т 0,31 0,38 0,29 0,31 0,25 0,31

ІШдн
X 16,29 20,86 17,77 20,43 17,40 20,17
±s 0,78 1.32 0,87 1,30 1,04 1,33
±т 0,10 0,17 0,11 0,17 0,14 0,17
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ІШoc
X 16,29 28,37 26,00 27,33 25,39 26.69

 ±S 2,21 2,51 1,53 2,49 1,74 2,34
±т 0,29 0,33 0,20 0,32 0,23 0,30

ІШог

X 41,17 43,93 39,45 41,86 38,35 40,70
±s 3,39 3,63 2,01 2,87 2,76 3,91

±т 0,44 0,47 0,26 0,37 0,36 0,42

ІШШЖС

X 96,17 93,04 75,06 67,31 70,91 46,75

±S 26,04 22,96 15,66 17,51 14,73 11,94
±т 3,39 2,99 2,04 2,28 1,92 1,55

Таблиця 7
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 5-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за ІШМТ , ум. од.

Вік, років

Оцінка, бали
1 2 3 4 5

Рівень розвитку рухової здібності

низький нижче середньо-
го середній вище середнього високий

17 Ю >26,78 24,41-26,77 22,04-24,40 19,67-22,03 19,66>
Д >33,07 30,12-33,06 27,17-30,11 24,22-27,16 24,21>

18 Ю >25,30 23,03-25,29 20,76-23,02 18,49-20,75 18,48>
Д >30,16 27,74-30,15 25,32-27,73 22,90-25,31 22,89>

19 Ю >23,91 21,97-23,90 20,03-21,96 18,09-20,02 18,08>
Д >28,01 25,60-28,00 23,19-25,59 20,78-23,18 20,77>

Таблиця 8
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 12-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за ІШМТ , ум. од.

Вік, 
років

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

Рівень розвитку рухової здібності

низький Нижче серед-
нього середній Вище серед-

нього високий

17
Ю >29,18 27,99-29,17 26,80-27,98 25,61-26,79 24,42-25,60 23,23-24,41 22,04-23,22 20,85-22,03 19,66-20,84 18,47-19,65 17,28-18,46 17,27>
Д >36,05 34,57-36,05 33,09-34,56 31,61-33,08 30,13-31,60 28,65-30,12 27,17-28,64 25,69-27,16 24,21-25,68 22,73-24,20 21,25-22,72 21,24>

18
Ю >27,60 26,46-27,59 25,32-26,45 24,18-25,31 23,01-24,17 21,90-23,03 20,76-21,89 19,62-20,75 18,48-19,61 17,34-18,47 16,20-17,33 16,19>
Д >32,61 31,39-32,60 30,18-32,38 28,96-30,17 27,75-28,95 26,53-27,74 25,32-26,52 24,10-25,31 22,89-24,09 21,67-22,88 20,46-21,66 20,45>

19
Ю >25,88 24,90-25,87 23,93-24,89 22,95-23,92 21,98-22,94 21,00-21,97 20,03-20,99 19,05-20,02 18,08-19,04 17,10-18,07 16,13-17,09 16,12>
Д >30,45 29,24-30,44 28,03-29,23 26,82-28,02 25,61-26,81 24,40-25,60 23,19-24,39 21,98-23,18 20,77-21,97 19,56-20,76 18,35-19,55 18,34>

Таблиця 9
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 5-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за ІШДН , ум. од.

Вік, років

Оцінка, бали.
1 2 3 4 5

Рівень розвитку рухової здібності

низький нижче середнього середній вище середнього високий

17 Ю >17,48 16,69-17,47 15,90-16,68 15,11-15,89 15,10>
Д >22,86 21.53-22,85 20,20-21,52 18,87-20,19 18,86>

18
Ю >19,10 18,22-19,09 17,34-18,21 16,46-17,33 16,45>
Д >22,40 21,09-22,39 19,78-21,08 18,47-19,77 18,46>

19
Ю >18,98 17,93-18,97 16,88-17,92 15,83-16,87 15,852>
Д >22,19 20,85-22,18 19,51-20,84 18,17-19,50 18,16>
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Таблиця 10
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 12-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за ІШДН , ум. од.

Вік, 
років

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

Рівень розвитку рухової здібності

низький Нижче серед-
нього середній Вище серед-

нього високий

17
Ю >18,30 17,90-18,29 17,50-17,89 17,10-17,49 16,70-17,09 16,30-16,69 15,90-16,29 15,50-15,89 15,10-15,49 14,70-15,09 14,30-14,69 14,29>
Д >24,22 23,55-24,21 22,88-23,54 22,21-22,87 21,54-22,20 20,87-21,53 20,20-20,86 19,53-20,19 18,86-19,52 18,19-18,85 17,52-18,18 17,51>

18
Ю >20,01 19,56-20,00 19,12-19,55 18,67-19,11 18,23-18,66 17,78-18,22 17,34-17,77 16,89-17,33 16,45-16,88 16,00-16,44 15,56-15,99 15,55>
Д >23,74 23,08-23,73 22,42-23,07 21,76-22,41 21,10-21,75 20,44-21,09 19,78-20,43 19,12-19,77 18,46-19,11 17,80-18,45 17,14-17,79 17,13>

19
Ю >20,06 19,53-20,05 19,00-19,52 18,47-18,99 17,94-18,46 17,41-17,93 16,88-17,40 16,35-16,87 15,82-16,34 15,29-15,81 14,76-15,28 14,75>
Д >23,56 22,88-23,55 22,21-22,87 21,53-22,20 20,86-21,52 20,18-20,85 19,51-20,17 18,83-19,50 18,16-18,82 17,48-18,15 16,81-17,47 16,80>

Таблиця 11
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 5-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за ІШОС , ум. од.

Вік, років

Оцінка, бали
1 2 3 4 5

Рівень розвитку рухової здібності

низький Нижче середнього середній Вище серед-
нього високий

17 Ю >30,73 28,51-30,72 26,29-28,50 24,07-26,28 24,06>
Д >32,16 29,64-32,15 27,12-29,63 24,60-27,11 24,59>

18 Ю >28,32 26,78-28,31 25,24-26,77 23,70-25,23 23,69>
Д >31,08 28,58-31,07 26,08-28,57 23,58-26,07 23,52>

19 Ю >28,02 26,27-28,01 24,52-26,26 22,77-24,51 22,76>
Д >30,22 27,87-30,21 25,52-27,86 23,17-25,51 23,16>

Таблиця 12
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 12-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за ІШОС , ум. од.

Вік, 
років

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

Рівень розвитку рухової здібності

низький Нижче серед-
нього середній Вище серед-

нього високий

17
Ю >32,98 31,86-32,97 30,75-31,85 29,63-30,74 28,52-29,62 27,40-28,51 26,29-27,39 25,17-26,28 24,06-25,16 22,94-24,05 21,83-22,93 21,82>
Д >34,71 33,44-34,70 32,18-33,43 30,91-32,17 29,65-30,90 28,38-29,64 27,12-28,37 25,85-27,11 24,59-25,84 23,32-24,58 22,06-23,31 22,05>

18
Ю >29,86 29,11-29,88 28,34-29,10 27,56-28,33 26,79-27,55 26,01-26,78 25,24-26,00 24,46-25,23 23,69-24,45 22,91-23,68 22,14-22,90 22,13>
Д >33,62 32,36-33,61 31,11-32,35 29,85-31,10 26,80-29,84 27,34-28,59 26,09-27,33 24,83-26,08 23,58-24,82 22,32-23,57 21,07-22,31 21,06>

19
Ю >29,80 28,92-29,79 28,04-28,91 27,16-28,03 26,28-27,15 25,40-26,27 24,52-25,39 23,64-24,51 22,76-23,63 21,88-22,75 21,00-21,87 20,99>
Д >32,60 31,42-32,59 30,24-31,41 29,06-30,23 27,88-29,05 26,70-27,87 25,52-26,69 23,34-25,51 23,16-24,33 21,98-23,15 20,80-21,97 20,79>

Таблиця 13
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 5-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за ІШОС , ум. од.

Вік, років

Оцінка, бали
1 2 3 4 5

Рівень розвитку рухової здібності
низький Нижче середнього середній Вище серед-

нього високий

17 Ю >46,28 42,88-46,27 39,48-42,87 36,08-39,47 36,07>
Д >49,40 45,76-49,39 42,12-45,75 38,48-42,11 38,47>

18 Ю >42,49 40,47-42,48 38,45-40,46 36,43-38,44 36,42>
Д >46,19 43,31-46,18 40,43-43,30 37,55-40,42 37,54>

19 Ю >42,51 39,74-42,50 36,97-39,73 34,20-36,96 34,19>
Д >46,59 42,67-46,58 38,75-42,66 34,83-38,74 34,82>
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Таблиця 14
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 12-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за ІШОС , ум. од.

Вік, 
років

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

Рівень розвитку рухової здібності

низький Нижче серед-
нього середній Вище серед-

нього високий

17
Ю >49,71 48,00-49,70 46,30-47,99 44,59-46,29 42,89-44,58 41,18-42,88 39,48-41,17 37,77-39,47 36,07-37,76 34,36-36,06 32,66-34,35 32,65>
Д >53,07 51,24-53,06 49,42-51,23 47,59-49,41 45,77-47,58 43,94-54,76 42,12-43,93 40,29-42,11 38,47-40,28 36,64-38,46 34,82-36,63 34,81>

18
Ю >44,54 43,52-44,53 42,51-43,51 41,49-42,50 40,48-41,48 39,46-40,47 48,45-39,45 47,43-48,44 46,42-47,42 45,40-46,41 44,38-45,39 44>37
Д >49,10 47,65-49,09 46,21-47,64 44,76-46,20 43,32-44,75 41,87-43,31 40,43-41,86 38,98-40,42 37,54-38,97 36,09-37,53 34,65-36,08 34,64>

19
Ю >45,31 43,92-45,30 42,53-43,91 41,14-42,52 39,75-41,13 39,36-39,74 36,97-38,35 35,58-36,96 34,19-35,57 32,80-34,18 31,41-32,79 31,40>
Д >50,54 48,57-50,53 46,61-48,56 44,64-46,60 42,68-44,63 40,71-42,67 38,75-40,70 36,78-38,74 34,82-36,77 32,85-34,81 30,89-32,84 30,88>

Таблиця 15
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 5-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за ІШШЖС , ум. од.

Вік, років

Оцінка, бали
1 2 3 4 5

Рівень розвитку рухової здібності

низький Нижче середнього середній Вище серед-
нього високий

17 Ю >135,25 109,20-135,24 83,15-109,19 57,10-83,14 57,09>
Д >127,50 104,53-127,49 81,56-104,52 58,59-81,55 58,58>

18 Ю >98,57 82,90-98,56 67,23-82,89 51,56-67,22 51,55>
Д >93,60 76,08-93,59 58,56-76,07 41,04-58,55 41,03>

19 Ю >93,03 78,29-93,02 63,55-78,28 48,81-63,54 48,80>
Д >64,68 52,73-64,67 40,78-52,72 34,80-40,77 34,79>

Таблиця 16
Нормативи оцінки розвитку швидкісних здібностей, розрахований за 12-бальною сигмо видною шкалою, у 

студентів віком 17-19 років за ІШШЖС , ум. од.

Вік, 
років

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

Рівень розвитку рухової здібності

низький Нижче серед-
нього середній Вище серед-

нього високий

17
Ю >161,33 148,30-161,32 135,27-148,29 122,24-135,26 109,21-122,23 96,18-109,20 83,15-96,17 70,12-83,14 57,09-70,11 44,06-57,08 31,03-44,05 31,02>
Д >150,50 139,01-150,49 127,52-139,00 116,03-127,51 104,54-116,02 93,05-104,53 81,56-93,04 70,07-81,55 58,58-70,06 47,09-58,57 35,62-47,08 35,61>

18
Ю >114,27 106,43-114,26 98,59-106,42 90,75-98,58 82,91-90,74 75,07-82,90 67,23-75,06 59,39-67,22 51,55-59,38 43,71-51,54 35,87-43,70 35,86>
Д >111,15 102,38-111,14 93,62-102,37 84,85-93,61 76,09-84,84 67,32-76,08 58,56-67,31 49,79-58,55 41,03-49,78 32,26-41,02 23,50-32,25 23,49>

19
Ю >107,80 100,42-107,79 93,05-100,41 85,67-93,04 78,30-85,66 70,92-78,29 63,55-70,91 56,17-63,54 48,80-56,16 41,42-48,79 34,05-41,41 34,04>
Д >76,66 70,68-76,65 64,70-70,67 58,72-64,69 52,74-58,71 46,76-52,73 40,78-46,75 34,80-40,77 28,82-34,79 22,84-28,81 16,86-22,83 16,85>

Таблиця 17
Комплексна оцінка розвитку швидкісних здібностей, визначена за двома показниками соматомоторики

Кількісна оцінка, бали

Якісна оцінкаРозрахована за 5-бальною сигмо 
видною шкалою

Розрахована за 12-бальною сигмо 
видною шкалою

9-Ю
7-8
5-6
3-4
1-2

20 і більше
16-19
12-15
8-11

7 і менше

відмінно
добре

задовільно
незадовільно

погано



проблеми фізичного виховання і спорту   № 4 / 2010

79

кращується. Темп змінюваності показників юнаків в 
тесті з 17 до 18 років - 2,13%, а у дівчат - 1,80%; з 18 
до 19 років - 1,55%, а у студенток - 0,78%. Нормативи 
оцінки розвитку швидкісних здібностей, розраховані 
за 5 і 12-бальною сигмовидною шкалою наведені від-
повідно в таблицях 4 і 5.

Розвиток швидкісних здібностей студентів, ви-
значений за відносними показниками (соматомо-
торикою), наведено в таблиці 6. Як бачимо, індекси 
швидкісних здібностей в основному знижуються в 
процесі зростання віку. Виключення у юнаків скла-
дає індекс ІШдн, який розраховується як відношення 
часу бігу на 100м до довжини ніг. У дівчат найбільш 
значно знижуються, розраховані відносно маси тіла 
та шкірно-жирових складок, менше - розраховані 
відносно довжинних і обхватних антропометричних 
показників. У цілому потрібно констатувати, що зни-
ження індексів пов'язане із більш значними проявами 
морфологічних показників. Нормативи оцінки, розра-
ховані за 5 і 12-бальною сигмовидними шкалами, для 
ІШмт наведені відповідно в таблицях 7 і 8, ІШдн - 9 і 
10, ІШос -11 і 12, ІШог -13 і 14, ІШшжс-15 і 16.

Найбільш інформативну диференційовану оцінку 
розвитку швидкісних здібностей, на наш погляд мож-
на здійснити за показниками ІШПГЖС (звідси можна 
вважати найбільш інформативним контроль). Най-
менша інформативність педагогічного контролю за 
показниками ІШДН .

Два показника соматомоторики: ІШОС та ІШОГ в пе-
дагогічному контролі можна використати в комплексі. 
Тоді сумарна оцінка визначена за 5 і 12-бальною сиг-
мо видними шкалами порівнюється із даними таблиці 
17.

Висновки: 
Визначені нормативи диференційованої оцінки роз-1. 
витку швидкісних здібностей студентів у віці 17-19 
років, розрахованих відносно різних морфологічних 
показників.
Диференційовану оцінку розвитку швидкісних зді-2. 
бностей запропоновано визначати за 5 і 12-бальни-
ми сигмовидними шкалами.

На наш погляд, перспективними можуть бути до-
слідження диференційованої оцінки розвитку інших 
рухових здібностей у дітей різної статі і віку. Вико-
ристання шкал може бути більш обширним.
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Таблиця 18
Комплексна оцінка розвитку швидкісних здібностей, визначена за п'ятьма показниками соматомоторики

Кількісна оцінка, бали
Якісна оцінкаРозрахована за 5-бальною сигмо 

видною шкалою
Розрахована за 12-бальною сиг-

мо видною шкалою
23-25
18-22
13-17
8-12
3-7

50 і більше
40-49
30-39
20-29

19 і менше

відмінно
добре

задовільно
незадовільно

погано
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Питання науково-методичного забезпечення формування 
готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання 
здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності

Лук’янова Ю.С.
Українська інженерно-педагогічна академія

Анотації:
Висвітлено шляхи поліпшення 
змісту професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх інженерів-
педагогів до використання 
здоров’язберігаючих техно-
логій. Доповнено навчаль-
ні дисципліни професійно-
практичної й гуманітарної 
підготовки питаннями освітніх 
здоров’язберігаючих техно-
логій. Показана необхід-
ність дотримання основних 
умов сприяння збереженню 
здоров’я учнів у навчальному 
процесі: Розроблено інтегро-
ваний спецкурс систематиза-
ції знань і вмінь використання 
здоров’язберігаючих техноло-
гій у професійній діяльності.

Лукьянова Ю.С. Вопросы научно-
методического обеспечение фор-
мирования готовности будущих 
инженеров-педагогов к использованию здо-
ровьесберегающих технологий в профес-
сиональной деятельности. Показано пути 
улучшения содержания профессионально-
педагогической подготовки будущих 
инженеров-педагогов к использованию здо-
ровьесберегающих технологий. Дополнены 
учебные дисциплины профессионально-
практической и гуманитарной подготовки во-
просами образовательных здоровьесбере-
гающих технологий. Показана необходимость 
соблюдения основных условий содействия 
сохранению здоровья учеников в учебном 
процессе: Разработан интегрированный 
спецкурс систематизации знаний и умений 
использования здоровьесберегающих техно-
логий в профессиональной деятельности.

Luk’yanova Y.S. Questions scientifically-
methodical providing of forming readi-
ness of future engineers-teachers to the 
use health of saving technologies in pro-
fessional activity. The ways of improve-
ment of maintenance are rotined to profes-
sionally-pedagogical preparations of future 
engineers-teachers to the use health of sav-
ing technologies. Educational disciplines are 
complemented to professionally-practical 
and humanitarian preparation questions ed-
ucational health of saving technologies. The 
necessity of observance of basic terms of 
assistance the maintenance of health of stu-
dents is rotined for an educational process: 
The computer-integrated special course of 
systematization of knowledge and abilities 
of the use is developed health of saving 
technologies in professional activity.

Ключові слова:
інженер, педагог, про-
фесійний, діяльність, 
здоров’язберігаючий, техно-
логії, методичний, забезпе-
чення.

инженер, педагог, профессиональный, дея-
тельность, здоровьесберегающий, техно-
логии, методический, обеспечение.

engineer, teacher, professional, activity, 
health saving, technologies, methodical, 
providing.

Вступ.1

На сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та 
практики актуального характеру набувають питання 
підвищення рівня професійної підготовки інженерів-
педагогів як майбутніх викладачів і вихователів учнів 
професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). 
Одним із найважливіших завдань якісної освіти 
інженера-педагога є формування його готовності до 
використання здоров’язберігаючих технологій. Це зу-
мовлено насамперед нагальною потребою збережен-
ня й зміцнення здоров’я учнів у процесі навчання й 
виховання.

Актуальність формування готовності інженерів-
педагогів до використання здоров’язберігаючих тех-
нологій значно підсилюється незадовільним станом 
здоров’я випускників основної та старшої загально-
освітньої школи – потенційних учнів ПТНЗ. Так, за 
даними наукових джерел, майже 90 % цієї категорії 
молоді мають відхилення у здоров’ї, більше 50 % – 
незадовільну фізичну підготовку.

Аналіз психолого-педагогічної літерату-
ри (С.Артюх, С.Батишев, І.Васильєв, В.Зайчук, 
А.Кірсанов, О.Коваленко, Н.Кузьміна, М.Лазарєв, 
І.Лікарчук, Н.Ничкало, П.Осипов) [1-6] засвідчує, що 
окремі аспекти проблеми готовності майбутніх педа-
гогів до використання здоров’язберігаючих техноло-
гій у професійній діяльності досліджуються науков-
цями. 

Разом з тим ця проблема не знайшла спеці-
ального вивчення в наукових джерелах, зокрема 
не досліджені питання конструювання змісту на-
вчання й виховання, що адекватний завданням підго-
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товки майбутніх інженерів-педагогів до використання 
здоров’язберігаючих технологій.

Робота виконана відповідно до плану НДР Україн-
ської інженерно-педагогічної академії.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є висвітлення шляхів поліп-

шення змісту професійно-педагогічної підготов-
ки майбутніх інженерів-педагогів до використання 
здоров’язберігаючих технологій.

Результати дослідження. 
Здійснення детального аналізу навчальних пла-

нів і програм підготовки студентів Української 
інженерно-педагогічної академії (м. Харків) дозво-
лило зробити висновок про недостатність розробки 
науково-методичного забезпечення процесу підго-
товки майбутніх інженерів-педагогів до використан-
ня здоров’язберігаючих технологій: навчальні плани 
і програми, а також наявність адекватних цілям і за-
вданням навчальної літератури майже не відбивають 
специфіку вимог до інженера-педагога, діяльність 
якого має бути спрямована на збереження здоров’я 
учнів професійно-технічних навчальних закладів.

У зв’язку з цим до основних шляхів змінювання 
змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів нами було віднесено такі: допо-
внення навчальних дисциплін професійно-практичної 
(«Психологія», «Вікова та педагогічна психологія», 
«Психологія праці», «Теорія та історія педагогіки», 
«Професійна педагогіка», «Методика професійного 
навчання», «Креативні технології навчання») й гума-
нітарної («Валеологія») підготовки питаннями педа-
гогічних здоров’язберігаючих технологій; розробка 
інтегрованого спецкурсу «Освітні здоров’язберігаючі 
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технології: теорія та практика», який виключає ду-
блювання навчальної інформації, що студенти отри-
мували під час вивчення вище зазначених навчальних 
дисциплін.

Зупинимося детальніше на внесенні можливих 
змін у зміст предметів професійно-практичної й гума-
нітарної підготовки.

Так, у вивченні навчальної дисципліни «Психо-
логія» приділяється значна увага вимогам, що вису-
ваються до особистості педагога, його професійної 
й особистісної культури, особливостям стосунків 
між педагогами й вихованцями, поведінки педагога в 
різних педагогічних ситуаціях. Розглядаються також 
питання теорії спілкування людей, його значення для 
розвитку особистості й колективу, роль міжособистіс-
ного спілкування в педагогічному процесі, методи ви-
вчення людини і колективів.

З огляду на досліджувану нами проблему в процесі 
викладання психологічних дисциплін увага студентів 
має звертатися на роль педагога в забезпеченні збере-
ження здоров’я учнів. Це передбачає, що педагог по-
винен бути психофізіологічно надійною особистістю, 
яка дотримується здорового способу життя. Останній 
торкається фізичної, інтелектуальної, духовної сфер 
людської діяльності й передбачає функціонування 
організму в оптимальному режимі динамічної рівно-
ваги, без надмірних перевантажень. Бажання педагога 
вести здоровий спосіб життя визначають як його осо-
бистий потенціал, так і його особистий приклад, який 
посідає центральне місце у вихованні зростаючого 
покоління.

Окрім цього необхідно наголошувати на тому, 
що в реальному педагогічному процесі стиль пе-
дагогічного спілкування безпосередньо впливає на 
психологічну атмосферу, емоційне благополуччя в 
колективі. Такі стилі спілкування, як залякування, за-
гравання, крайні форми спілкування-дистанції часто 
породжують напружений фон навчального процесу, 
відповідальність за що завжди покладається на педа-
гога. Основними причинами напруги у спілкуванні є 
ущемлення почуття власної гідності партнера зі спіл-
кування, непідтвердження рольових очікувань, психо-
логічна несумісність. Це вимагає від педагога знання 
основних підходів до корекції спілкування як основи 
запобігання виникнення суперечностей у взаємодії з 
учнем, учнівським колективом та створення тим са-
мим сприятливої для збереження здоров’я вихованців 
навчальної атмосфери. 

Суттєву роль для розглядуваної нами проблеми 
має вивчення предмету «Вікова та педагогічна психо-
логія», зокрема тем, пов’язаних зі становленням і роз-
витком особистості, її психіки, відчуттів, сприймання, 
пам’яті, мислення, пізнавальних процесів, уяви, мови, 
емоцій, почуттів, волі, здібностей, темпераменту, ха-
рактеру тощо. У засвоєнні цих навчальних тем увагу 
студентів слід привертати до важливості здійснення 
індивідуалізації навчання як значного фактора, що 
напряму або опосередковано впливає на успішність 
здоров’язбереження учнів у процесі навчання.

Не менш важливе значення має дисципліна «Пси-
хологія праці», спрямована на формування у студен-

тів знань про закономірності психологічної діяльності 
людини, методи психології, що мають бути застосо-
вані у практичній діяльності інженера-педагога. Осо-
бливо значущими для формування знань майбутніх 
інженерів-педагогів про основи збереження здоров’я 
учнів є теми, присвячені стійким та тривалим станам 
особистості у процесі праці, стадіям працездатності 
людини, ритмам трудової діяльності та ін. У висвіт-
ленні цих тем треба наголошувати на необхідності до-
тримання ритму в навчально-пізнавальній діяльності 
учнів, забезпечення фізіологічно обґрунтованого чер-
гування праці та відпочинку вихованців.

Істотну роль у формуванні знань і вмінь викорис-
тання здоров’язберігаючих технологій майбутніми 
інженерами-педагогами відіграє навчальний предмет 
«Валеологія», що дає уявлення про фізіологічні, пси-
хологічні, соціальні основи здоров’я і здорового спо-
собу життя; природні засоби оздоровлення; формує 
вміння володіння основними засобами профілактики 
і збереження здоров’я, надання постраждалій люди-
ні першої долікарської допомоги; планування заходів 
щодо створення здорових і безпечних умов існування 
людини в сучасному навколишньому середовищі, на 
виробництві та в побуті.

Особливу увагу студентів у процесі вивчення цього 
предмета необхідно звертати на необхідність валеоло-
гізації освітнього середовища як фактора підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу. Це перед-
бачає обізнаність майбутніх інженерів-педагогів щодо 
основних психолого-фізіологічних закономірностей 
навчально-пізнавальної діяльності учнів, засад гігієни 
розумової праці, раціональної організації праці й від-
починку відповідно до індивідуальних особливостей 
організму. 

Значні можливості для формування знань студен-
тів з використання здоров’язберігаючих технологій 
має вивчення педагогічних курсів і встановлення їх 
зв’язків з психологічними дисциплінами.

Так, уже перша тема «Загальні основи педагогі-
ки» (курс «Теорія та історія педагогіки»), що знайо-
мить з предметом педагогіки, її основними катего-
ріями та функціями, містить певний потенціал для 
формування теоретичних знань студентів з проблем 
здоров’язбереження учнів. У її розкритті потрібно на-
голошувати на необхідності забезпечення розвитку 
здоров’я зростаючого покоління як на нагальному за-
вданні сучасної педагогіки.

Під час ознайомлення з історичними надбаннями 
педагогіки увагу майбутніх інженерів-педагогів слід 
звертати на ідеї педагогів-класиків (Я.Коменський, 
Дж.Локк, В.Лесгафт, А.Макаренко, М.Монтессорі, 
Й.Песталоцці, М.Пирогов, С.Русова, Ж.-Ж.Рус-
со, І.Сікорський, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, 
К.Ушинський, Р.Штайнер) про збереження й зміцнен-
ня здоров’я учнів.

Великі можливості для формування теоретичних 
знань про збереження здоров’я учнів надає вивчен-
ня тем з дидактики, оскільки в сучасному розумінні 
навчання розглядається як процес суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії, а смислом і метою освіти є людина в по-
стійному розвитку, духовному становленні, гармонії її 
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стосунків із собою та оточенням. Усе це передбачає 
гуманність, демократичність, особистісну спрямова-
ність навчального процесу, що є запорукою реалізації 
здоров’язберігаючої функції освіти.

Досить значущим для оволодіння студентами 
основами здоров’язбереження учнів є курс «Профе-
сійна педагогіка», що формує систему знань і вмінь, 
необхідних для успішної професійно-педагогічної ді-
яльності інженера-педагога у професійно-технічних 
навчальних закладах. 

З огляду на проблему нашого дослідження у про-
цесі викладання дидактики професійного навчання 
особливу увагу необхідно приділяти навчальним ме-
тодам, кожний з яких складається зі способу взаємодії 
педагога й учня, сукупності їхніх певних дій, які ста-
новлять процес навчання. Слід підкреслювати, що в 
сучасній парадигмі освіти характер взаємин між педа-
гогом і учнем має бути гуманістично спрямованим. Це 
передбачає використання (поряд з традиційними ме-
тодами) методів активізації навчально-пізнавальних 
дій – діалогових, тренінгових, тестових, ігрових та ін., 
що спрямовані не лише на оволодіння учнем освітнім 
змістом, а й на стимулювання його творчого потенці-
алу, набуття особистісно значущих знань і вмінь, до-
свіду діалогічного спілкування.

Увагу студентів необхідно також привертати до ви-
користання форм організації процесу навчання (уроки 
теоретичного та виробничого навчання, індивідуальні 
заняття та самостійна робота, навчальні екскурсії, пла-
нування, проведення виробничих і переддипломних 
практик та ін.) з позиції здоров’язбереження учнів. 

Важливою для теоретичної підготовки студен-
тів до організації навчально-виховного процесу 
здоров’язберігаючого характеру є тема «Контроль 
знань, умінь, навичок учнів ПТНЗ». Під час викла-
дання цього навчального матеріалу увагу студентів 
потрібно звертати на те, що необ’єктивне проведе-
не оцінювання учня є поширеним, типовим фак-
тором ризику здоров’я учнів у педагогічному про-
цесі. Отже, педагогу слід прагнути до оволодіння 
об’єктивними методами компетентної педагогічної 
оцінки вихованців.

Значні можливості в теоретичній підготовці май-
бутніх інженерів-педагогів з питань використання 
здоров’язберігаючих технологій мають теми, при-
свячені теорії та методиці виховної роботи у ПТНЗ. 
У ході лекцій слід підкреслювати, що процес вихо-
вання як система дій вихователя і вихованця, взаємин 
«людина-людина» має свої закономірності. Найваж-
ливішою з них виступає така: діяльність і спілкуван-
ня особистості – це основа виховного процесу. Тому 
ефективність виховного процесу в цілому й у галузі 
здоров’язбереження учнів зокрема безпосередньо за-
лежить від того, наскільки педагогічно доцільно орга-
нізована діяльність суб’єктів виховного процесу, їхні 
комунікативні зв’язки.

З огляду на це особливе значення мають методи без-
посереднього й опосередкованого виховного впливу, 
що дозволяють організувати життєдіяльність учня як 
основу його особистісного й професійного становлен-
ня. Це вимагає від педагога спеціальних фахових знань 

для правильного вибору методів виховання, а також 
особливої тактовності, гуманного ставлення до учня, 
створення сприятливого морально-психологічного 
клімату в колективі. Усе це є найважливішою переду-
мовою забезпечення здоров’язбереження учнів.

Під час розгляду теми, що висвітлює особливості 
виховної роботи інженера-педагога з батьками учнів, 
особливу увагу необхідно привертати до взаємопого-
дженої спільної діяльності сім’ї та навчального закла-
ду, орієнтовану на захист і підтримку здоров’я учнів, 
запобігання шкідливих звичок, стимулювання вихо-
ванців до вибору здорового способу життя.

У процесі вивчення курсу «Методика професійно-
го навчання» потрібно наголошувати на необхіднос-
ті сформованості у майбутнього інженера-педагога 
вмінь, що дозволяють здійснювати професійно-
педагогічну діяльність здоров’язберігаючого харак-
теру, а саме: складати навчальний план і програму 
професійної підготовки майбутнього спеціаліста з 
урахуванням його індивідуальних особливостей; про-
водити психодіагностичне тестування особистості й 
коригування навчальних умов; проектувати дидак-
тичні мотиваційні технології, розробляти об’єктивну 
систему контролю за навчальною діяльністю учня; 
обирати доцільні способи виховного впливу на учнів; 
реалізовувати педагогічно доцільне спілкування з ви-
хованцями, керувати своїм емоційним станом та ін.

Важливе значення для розвитку у студентів умінь, 
необхідних для здійснення професійної діяльності 
здоров’язберігаючого характеру, має навчальна дисци-
пліна «Креативні технології навчання». Цей предмет 
спрямований на формування в майбутніх інженерах-
педагогах таких якостей, як володіння методами діа-
гностики рівня сформованості творчої особистості 
учня, вмінь організовувати колективну творчу діяль-
ність у навчальному процесі, розробляти творчі ситу-
ації, завдання з урахуванням можливостей учнів, вно-
сити корективи у відповідні компоненти креативних 
технологій навчання.

У процесі вивчення цього предмету увагу студен-
тів необхідно спрямовувати на необхідність дотри-
мання таких основних умов, що сприяють збережен-
ню здоров’я учнів у навчальному процесі: включення 
учнів у активну взаємодію, відпрацювання вмінь гру-
пового навчання й взаємонавчання через застосуван-
ня інтерактивних технологій, зокрема методів колек-
тивного пошуку оригінальних ідей (методи «мозкової 
атаки», «круглого столу», «засідання експертної гру-
пи», навчального тренінгу, контрольних евристичних 
питань, «букета проблем», інверсії, емпатії, асоціатив-
ний метод та ін.); стимулювання продуктивної діяль-
ності учнів, рефлексії на змісті навчального курсу, а 
також рефлексії особистісного досвіду учня; організа-
ція самостійної навчальної діяльності вихованців.

Висновки. 
Можливими шляхами забезпечення науково-

методичного підґрунтя формування готовності сту-
дентів до використання здоров’язберігаючих техноло-
гій визначено такі: доповнення навчальних дисциплін 
професійно-практичної й гуманітарної підготовки 
питаннями педагогічних здоров’язберігаючих тех-
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нологій; розробка інтегрованого спецкурсу «Освітні 
здоров’язберігаючі технології: теорія та практика».

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо 
в упровадженні й оцінці ефективності проведення 
спецкурсу, спрямованого на систематизацію й уза-
гальнення знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів 
використовувати здоров’язберігаючі технології у про-
фесійній діяльності.
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оцінка ефективності підходів до побудови етапу 
спеціалізованої базової підготовки у спортивних іграх

Максименко І.Г.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Визначено ефективність побудови 
третього етапу багаторічної підго-
товки юних спортсменів. У дослі-
дженнях взяли участь 187 гравців 
віком 16 – 18 років. Відображено 
параметри витрат енергії та час-
тота серцевих скорочень у гравців 
з футзалу та баскетболу під час 
змагальних та тренувальних на-
вантажень. Також представлено 
дані поглибленого медичного об-
стеження. Дані характеризують 
стан здоров’я юних спортсменів 
та особливості раціону харчуван-
ня гравців. За результатами комп-
лексного медичного обстеження 
гравців: 42,71 % баскетболістів 
мають серйозні відхилення у стані 
здоров’я.

Максименко И.Г. Оценка эффективности 
подходов к построению этапа специали-
зированной базовой подготовки в спор-
тивных играх. определена эффективность 
построения третьего этапа многолетней 
подготовки юных спортсменов. В исследова-
ниях приняли участие 187 игроков в возрас-
те 16-18 лет. отображены параметры затрат 
энергии и частота сердечных сокращений у 
игроков по футзалу и баскетболу во время 
соревновательных и тренировочных нагру-
зок. Также представлены данные углублен-
ного медицинского обследования. Данные 
характеризуют состояние здоровья юных 
спортсменов и особенности рациона пита-
ния игроков. По результатам комплексного 
медицинского обследования игроков: 42,71 
% баскетболистов имеют серьезные откло-
нения в состоянии здоровья.

Maksimenko I.G. Efficiency analysis of 
different approaches to the third stage 
of long-term training in team games. 
Efficiency of construction of the third 
stage of long-term preparation of young 
sportsmen is certain. In researches 187 
players took part in age 16-18 years. The 
parameters of expenses of energy and 
frequency of heart-throbs are represented 
for players on mini-football and basket-
ball during the competition and trainings 
loadings. Information of deep medical 
inspection is also presented. Information 
characterize the state of health of young 
sportsmen and feature of ration of feed of 
players. On results the complex medical 
inspection of players: 42,71 % serious re-
jections have basketball-players in a state 
of health.
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баскетбол, витрати, енергія, 
етап, параметри, підготовка, 
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тота серцевих скорочень.

баскетбол, затраты, параметры, подго-
товка, проблема, система, футзал, часто-
та сердечных сокращений, энергия, этап.

basketball, energy, metabolic cost, 
parameters, training, problem, stage, 
system. heart rate, mini-football.

Вступ. 1

Як свідчать фахівці, на третьому етапі багаторічного 
тренування, особливо у першій його частині, 
необхідно реалізовувати більшість загальновідомих 
теоретичних положень, притаманних попередньому 
етапу [3, 6, 10]. При цьому в процесі підготовки юних 
спортсменів слід дотримуватися виконання низки 
настанов [8, 9]:

- запобігати інтенсифікації підготовки;
- забезпечувати реалізацію індивідуального підхо-

ду під час побудови занять;
- у відповідності до завдань цього етапу підготов-

ки застосовувати оптимальний календар проведення 
змагань;

- із метою підвищення ефективності техніко-
тактичної та теоретичної підготовки юних гравців ви-
користовувати в заняттях мультимедійні засоби;

- застосовувати раціональні схеми побудови мі-
кро-, мезо- та макроциклів, адекватні завданням тре-
тього етапу багаторічної підготовки.

Таким чином, досить актуальним, на нашу думку, 
є експериментальне дослідження ефективності по-
будови етапу спеціалізованого базового тренування, 
а саме – визначення відповідності структури тради-
ційної підготовки загальноприйнятим теоретико-
методичним положенням.

Як свідчить аналіз останніх досліджень і публіка-
цій [1, 2, 4, 6], вивченню цієї проблеми присвячено 
лише фрагментарні наукові пошуки. Аналіз традицій-
них підходів до побудови процесу підготовки юних 
гравців, які спеціалізуються з футболу, футзалу та бас-
кетболу, дозволив встановити, що на етапі спеціалі-
зованого базового тренування частково або повністю 
ігноруються зазначені вище загальнотеоретичні поло-
ження та завдання, розроблені провідними фахівцями 
© Максименко І.Г., 2010

та пов’язані з цим етапом. Таку тенденцію у вітчизня-
них спортивних іграх було виявлено під час вивчення 
автором [7] програмних документів для ДЮСШ, да-
них опитування й анкетування тренерів і спортсменів, 
а також документації з планування підготовки.

Роботу виконано у відповідності із темою 2.2.3 
«Удосконалення підготовленості спортсменів різної 
кваліфікації в групах видів спорту» Зведеного плану 
НДР Мінсім’ямолодьспорту України у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006 – 2010 роки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Вищевказане спонукало до організації та про-

ведення наукових пошуків з наступною метою: на 
основі експериментальних досліджень оцінити ефек-
тивність побудови третього етапу багаторічної підго-
товки спортсменів, які спеціалізуються у спортивних 
іграх. Було використано наступні методи досліджень: 
теоретичного аналізу та узагальнення, педагогічного 
спостереження (пульсометрія, реєстрація показни-
ків витрат енергії), математичної статистики. Згідно 
із задумом експерименту у гравців з футзалу та бас-
кетболу віком 16 – 18 років досліджували параметри 
ЧСС та витрат енергії, які було зареєстровано під час 
змагальних та тренувальних навантажень. Крім того, 
було вивчено дані поглибленого медичного обстежен-
ня, які свідчать про стан здоров’я юних спортсменів, 
та типові раціони харчування гравців.

Результати дослідження. 
Загальновідомо, що упродовж усього третього 

етапу традиційно здійснюється спеціалізована під-
готовка, яка простежується у виконанні збільше-
них обсягів роботи, спрямованої на вдосконалення 
техніко-тактичної майстерності та на акцентований 
розвиток окремих фізичних якостей (швидкісно-
силових, швидкості, загальної та спеціальної витрива-
лості). Така робота пов’язана з намаганнями тренерів 
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створити „базу” спеціальної підготовленості, необхід-
ної для участі юних гравців у календарі змагань, який 
майже повністю копіює схему проведення матчів ква-
ліфікованих спортсменів. Таким чином, у реальному 
тренувальному процесі підготовка юних спортсменів 
на протязі усього третього етапу багаторічного трену-
вання підпорядкована одній настанові – забезпечити 
успішні виступи гравців у всіх офіційних змаганнях. 
Зрозуміло, що така настанова обумовлює значну інтен-
сифікацію підготовки, що категорично неприпустимо 
у цьому віці, а особливо – у першій частині зазначе-
ного етапу багаторічного тренування. Про таку інтен-
сифікацію свідчать виявлені в ході досліджень схеми 
традиційної побудови мікро-, мезо- та макроциклів 
тренування юних спортсменів, які за змістом нагаду-
ють аналогічні схеми циклів кваліфікованих гравців і 
передбачають часте застосування значних й великих 
навантажень. При цьому у реальному тренувальному 
процесі юних спортсменів зафіксовано використання 
комплексу відновлювальних засобів, запозичених із 
системи підготовки дорослих гравців.

Вивчення реакції організму юних спортсменів на 
типові тренувальні та змагальні навантаження, що 
традиційно використовують на етапі спеціалізованої 
базової підготовки, дозволило встановити наступне.

Як уже зазначалося автором у попередніх публі-
каціях, перша частина третього етапу багаторічної 
підготовки характеризується підвищеними обсягами 
застосування спеціалізованих навантажень та участю 
юних спортсменів у великій кількості змагань, схеми 
проведення яких запозичено в дорослих гравців. Це 
супроводжується частим використанням значних й 
великих навантажень, на що вказують отримані екс-
периментальним шляхом показники ЧСС і витрат 
енергії.

Так, наприклад, участь 16 – 17-річних гравців у 
міні-футбол у одному з типових тренувальних занять 
тривалістю до 2 год (переважна спрямованість на-
вантажень у занятті – аеробно-анаеробна; завдання 
тренування – вдосконалення за допомогою групових 
вправ і двосторонньої гри техніко-тактичних навичок 
та комплексний розвиток фізичних якостей) характе-
ризується:

- середніми витратами енергії кожним гравцем на • 
рівні 1001,7±30,5 ккал;
- середніми значеннями ЧСС max – 199,5±5,4 • 
уд·хвˉ¹;
- середньою пульсовою вартістю заняття – • 
11739,7±97,2 уд.

Аналогічні середньоматчеві показники, зафіксова-
ні у цих же гравців у серії офіційних ігор, дорівню-
ють:

- 1029,8±32,4 ккал;
- 197,7±5,5 уд·хвˉ¹;
- 12143,5±92,3 уд відповідно.
Про традиційне „форсування” підготовки й 

у другій частині третього етапу багаторічного 
тренування свідчать дані, отримані в ході виконання 17 
– 18-річними баскетболістами типових тренувальних 
програм та їх участі у змаганнях. Так, охарактеризуємо 
реакцію організму юних баскетболістів на виконання 

програми одного з типових тренувальних занять.
Тривалість заняття – 1 год 30 хв; завдання – 

вдосконалення технічних і тактичних елементів гри, 
комплексний розвиток фізичних якостей; переважна 
спрямованість навантажень – аеробно-анаеробна. 
Зміст заняття: розминка, індивідуальні та групові 
вправи з м’ячем (інтенсивність виконання 50 – 70 %), 
відпрацювання тактичних комбінацій (інтенсивність 
80 – 85 %), відпочинок 1 хв, тактичні комбінації 
(інтенсивність 80 – 85 %), двостороння гра 3×3, вправи 
на відновлення дихання (4 – 5 хв).

Установлено, що на виконання вказаної роботи 
17 – 18-річний баскетболіст за одне заняття витрачає, 
в середньому, 1208,3±41,3 ккал; при цьому середні 
значення ЧСС max дорівнюють 194,2±5,2 уд·хвˉ¹, 
а середня пульсова вартість такого заняття складає 
12117,3±99,1 уд. Ураховуючи отримані показники, за-
значені типові тренувальні програми, які досить час-
то використовують у підготовці гравців, за ступенем 
впливу на організм юних баскетболістів можна оціни-
ти як значні навантаження.

У ході дослідження виявлено, що навчальні дво-
сторонні матчі та офіційні зустрічі за ступенем впливу 
на організм юних гравців також слід віднести до зна-
чних навантажень, що узгоджується з даними бага-
тьох фахівців. Як уже відзначалося, використання на 
третьому етапі багаторічного тренування календаря 
змагань, що копіює схему проведення матчів дорос-
лих спортсменів, обумовлює здійснення інтенсивної 
спеціалізованої підготовки до таких матчів, яка пе-
редбачає організацію та проведення великої кількості 
двосторонніх навчальних ігор.

Однією з форм проведення таких ігор є матчі між 
командами зі зменшеними складами та без замін. 
Так, у процесі дослідження встановлено, що під час 
участі у двосторонній грі 4×4 чол., яка триває 4×10 
хв „чистого” часу та проводиться без замін гравців, 
кожен 17 – 18-річний баскетболіст, в середньому, ви-
трачає 1225,4±43,8 ккал, середні значення ЧСС max 
дорівнюють 204,1±5,5 уд·хвˉ¹, а середня пульсова 
вартість такого матчу для спортсмена складає 
11219,4±95,9 уд.

Аналогічні показники, зафіксовані в серії 
двосторонніх ігор тривалістю 4×10 хв „чистого” часу 
між командами у повному складі, коли баскетболісти 
грають без замін, складають: 1197,7±39,4 ккал; 
203,4±5,7 уд·хвˉ¹; 10723,1±89,7 уд відповідно.

Про значні навантаження також свідчать кількісні 
характеристики витрат енергії та ЧСС, зареєстровані 
у 17 – 18-річних баскетболістів у серії двосторонніх 
ігор тривалістю 2×40 хв „чистого” часу (чисельність 
гравців у матчі 5×5 чол., гра з замінами): 1832,2±57,2 
ккал; 209,3±6,4 уд·хвˉ¹; 16671,3±103,8 уд відповідно.

У процесі вивчення типових раціонів харчування 
встановлено, що юні спортсмени, які спеціалізуються 
зі спортивних ігор, на третьому етапі багаторічної 
підготовки в більшості випадків отримують із 
продуктами харчування недостатню для забезпечення 
повноцінної життєдіяльності та виконання зазначених 
навантажень кількість ккал. У ході досліджень за 
участю 67 юних баскетболістів виявлено, що, в 
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середньому, 17 – 18-річний гравець у баскетбол у 
процесі харчування отримує наступну кількість ккал:

на сніданок –720 – 780 ккал;• 
на обід –1000 – 1100 ккал;• 
на полуденок – 400 ккал;• 
на вечерю –1430 – 1470 ккал;• 
загалом протягом доби – 3725 – 3900 ккал.• 

При цьому, як було зазначено вище, одне з 
типових тренувальних занять або гра потребують від 
юних спортсменів витрат енергії, що в середньому 
дорівнюють 1830 і більше ккал. Також слід 
ураховувати те, що на забезпечення основного обміну, 
на специфічно-динамічну дію продуктів харчування 
та на виконання різних побутових дій (у тому числі 
– на відвідування занять з фізичної культури у ВНЗ) 
юними гравцями протягом доби витрачається близько 
2410 ккал. Таким чином встановлено, що загальні 
добові енерговитрати 17 – 18-річних баскетболістів, 
які активно тренуються, можуть дорівнювати 4240 і 
більше ккал.

Вивчення матеріалів комплексного медичного 
обстеження, в якому прийняли участь 63 17 – 
18-річних баскетболіста (стаж занять 7 – 11 років), 
дозволило виявити, що 42,71 % із цих гравців 
мають серйозні відхилення у стані здоров’я. Такі 
відхилення, представлені нижче, на наш погляд, 
викликані у першу чергу неефективною побудовою 
процесу багаторічної підготовки юних спортсменів, 
яка традиційно застосовується у тому числі на 
третьому етапі у спортивних іграх: асиметрія поясу 
верхніх кінцівок; сколіоз різних відділів хребта І – 
ІІ ступеня; вегетодистонія; порушення серцевого 
ритму; тенденція до зниження вольтажу зубця Т 
ІІІ VF; синусова тахікардія; порушення процесів 
реполяризації по задній стінці шлуночка серця; 
синдром ранньої реполяризації шлуночків та ін.

Висновки
1. Аналіз отриманих у процесі експериментальних 

досліджень показників свідчить про те, що всупереч 
рекомендаціям провідних учених і практиків на 
третьому етапі багаторічної підготовки в реальному 
тренувальному процесі має місце використання 
неадекватних завданням цього етапу тренувальних 
і змагальних навантажень при неповноцінному за 
калорійністю харчуванні. Така практика обумовлює 
інтенсифікацію підготовки юних спортсменів, 
сприяє передчасному вичерпанню функціональних 
ресурсів організму та унеможливлює поступове 
зростання майстерності гравців на наступних етапах 
багаторічного тренування.

2. Визначено показники реакції організму 
спортсменів на типові тренувальні та змагальні 
навантаження, які зазвичай застосовують в підготовці 
16 – 18-річних баскетболістів і гравців у футзал. Так, 
наприклад, участь 16 – 17-річних гравців у футзал 
у серії офіційних ігор характеризується витратами 
енергії на рівні 1029,8±32,4 ккал, показниками ЧСС 
mах – 197,7±5,5 уд·хвˉ¹, сумарними значеннями ЧСС – 
12143,5±92,3 уд та оцінюється, як отримання значних 
навантажень. Аналогічні показники, зафіксовані в серії 
двосторонніх ігор тривалістю 4×10 хв „чистого” часу 
між командами у повному складі, коли баскетболісти 
грають без замін, складають: 1197,7±39,4 ккал; 
203,4±5,7 уд·хвˉ¹; 10723,1±89,7 уд відповідно.

3. Про низьку ефективність традиційної системи 
підготовки , що склалася у спортивних іграх на етапі 
спеціалізованого базового тренування, також свідчать 
матеріали комплексного медичного обстеження грав-
ців: 42,71 % серед 17 – 18-річних баскетболістів ма-
ють серйозні відхилення у стані здоров’я.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку можуть полягати у вивченні реакції організму 
спортсменів на типові тренувальні та змагальні на-
вантаження, які традиційно використовуються в під-
готовці гравців на наступних етапах багаторічного 
тренування.
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Педагогічні умови реалізації програми розвитку 
професійно важливих якостей студентів економічних 

спеціальностей засобами футболу
Маляр Е.І., Лебідь М.Р.

Тернопільський національний економічний університет

Анотації:
Розглянуто питання професійно 
орієнтованої психофізичної підго-
товки студентів вищих навчальних 
закладів економічного профілю. 
Подано педагогічні умови ефек-
тивної реалізації програми розви-
тку професійно важливих якостей 
майбутніх економістів засобами 
футболу: раціональний розподіл 
навчального матеріалу протя-
гом 4-х семестрів; особистісно-
орієнтований характер навчання 
студентів; раціональний розподіл 
часу на загальну та спеціальну 
фізичну підготовку; диференційо-
ване планування параметрів фі-
зичного навантаження; комплек-
сний контроль динаміки фізичного 
здоров’я, техніко-тактичної та фі-
зичної підготовленості студентів.

Маляр Е.І., Лебідь М.Р. Педагогічні умови 
реалізації програми розвитку професійно 
важливих якостей студентів економічних 
спеціальностей засобами футболу. Рас-
смотрены вопросы профессионально ори-
ентированной психофизической подготовки 
студентов высших учебных заведений эко-
номического профиля. Представлены педа-
гогические условия эффективной реализа-
ции программы развития профессионально 
важных качеств будущих экономистов сред-
ствами футбола: рациональное распреде-
ление учебного материала на протяжении 
4-х семестров; личностно-ориентированный 
характер обучения студентов; рациональное 
распределение времени на общую и специ-
альную физическую подготовку студентов; 
дифференцированное планирование пара-
метров физической нагрузки; комплексный 
контроль динамики физического здоровья, 
технико-тактической и физической подготов-
ленности студентов.

Maliar E.I., Lebid M.R. Pedagogical 
terms of realization of program devel-
opment professionally of important 
qualities of students of economic spe-
cialities by tools of football. The article 
is devoted to the questions of profes-
sionally oriented psychophysical prepa-
ration of students of higher educational 
establishments of economic type. In the 
article the pedagogical terms of effective 
realization of the program of development 
professionally of important qualities of 
future economists are given by the tools 
of football: rational distributing of edu-
cational material during 4th semesters; 
personality-oriented character of study of 
students; rational distributing of time on 
general and special physical preparation; 
differentiated planning of parameters of 
the physical loading; complex control of 
dynamics of physical health, tech-tactical 
and physical preparedness of students.

Ключові слова:
майбутні економісти, педаго-
гічні умови, професійно важливі 
якості, засоби футболу.

будущие экономисты, педагогические усло-
вия, профессионально важные качества, 
средства футбола.

future economists, pedagogical terms, 
professionally important qualities, tools of 
football.

Вступ. 1

Останнім часом значно активізувалася робота із 
впровадження професійно-прикладної фізичної під-
готовки (ППФП) у систему фізичного виховання сту-
дентів. Нагромаджений у цій області досвід дозволяє 
визначити основні методичні положення й рекоменда-
ції, що сприяють вирішенню питання про правильний 
підбор засобів і форм ППФП, необхідних для реаліза-
ції цього найважливішого розділу фізичного вихован-
ня майбутніх фахівців різних сфер діяльності у вузах 
різноманітного профілю. 

Наукове обґрунтування ППФП для всього періоду 
навчання студентів полягає у необхідності системного 
підходу до використання всіх форм, засобів і методів, 
за допомогою яких рівень розвитку професійно важ-
ливих якостей студентів до моменту закінчення ВНЗ 
буде максимально наближений до необхідних параме-
трів. Велике значення в цьому повинна зіграти ППФП, 
що враховує умови, у яких протікає професійна діяль-
ність конкретного фахівця [1, 3, 4, 7].

Необхідність підвищення ефективності ППФП 
студентів економічних спеціальностей зумовлюється 
високою технологічністю та інтенсивністю сучасного 
виробництва. Від рівня фізичної працездатності пра-
цівника, розвитку його професійно важливих якостей 
(ПВЯ) залежить фахова дієздатність.

Як показали спостереження Берднікова І.Г., Мальо-
ваного А.В., Віленського М.Я., Завидівської Н., Сер-
гієнка Ю.П. практика фізичного виховання майбутніх 
фахівців економічного профілю не сприяє покращанню 
їхніх фізичних кондицій та професійних компетенцій. 
Цьому, крім іншого, не сприяє і зміст діючих навчаль-
© Маляр Е.І., Лебідь М.Р., 2010

них програм, кількість академічних занять з фізичного 
виховання та організація самостійної роботи.

Вирішити цю проблему не просто. Вона має де-
кілька аспектів, які ще не стали предметом глибоких 
наукових досліджень і в літературі висвітлені недо-
статньо. Кафедри фізичного виховання питанню по-
кращення рівня ППФП студентів ВНЗ економічного 
профілю приділяють недостатньо уваги, або не займа-
ються зовсім, що негативно відбивається на психофі-
зичному стані майбутніх економістів [1,7]. 

Аналіз літературних джерел і останніх дисерта-
ційних досліджень говорить про доцільність розро-
бок експериментальних програм ППФП студентів 
ВНЗ на основі окремих спортивних спеціалізацій: 
баскетболу (Ж.О.Цимбалюк, А.І.Драчук, С.Є.Шутова, 
А.С.Ровний), ритмічної гімнастики (В.Н.Цвєтков, 
Г.В.Буланов), аеробіки (К.Бейлі, Н.Овчиннікова, 
Г.Нєстєрова, В.Сосіна, В.Зайцева, Р.Шевченко), ат-
летичної гімнастики (Е.В.Алешин, В.П.Бережной), 
гандболу (О.Циганок, А.М.Соловей, В.С.Абрамов, 
М.М.Жуков), поєднання легкої атлетики зі спортивни-
ми іграми (І.Ю.Юсупов, Г.В.Вафаєв, В.Е.Андріанов), 
боротьби (Ю.В.Сокольський). Однак серед цих на-
вчальних технологій відсутні такі, що розроблені на 
основі спортивної гри футбол, можливості якої є до-
сить широкими.

Актуальність та доцільність вибору вправ з фут-
болу, як одного з основних засобів для покращення 
ППФП студентів підтверджується наступним: футбол 
найбільш масовий та найбільш улюблений вид спорту 
серед студентської молоді; футбол не потребує спеці-
альної спортивної бази та інвентарю (що дуже важ-
ливо у зв’язку з великою кількістю студентів); тільки 
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футболом можна займатись на свіжому повітрі на про-
тязі всього навчального року; засоби футболу сприя-
ють розвитку психофізичних якостей (оперативне та 
творче мислення, увага, пам’ять, спостережливість 
та ін.); масовий футбол (мова не йдеться про високі 
спортивні досягнення) виконує рекреаційні та оздо-
ровчі функції, відновлює розумову працездатність; з 
позицій наукових досліджень ігрова діяльність є необ-
хідною потребою людини, реалізація якої має великий 
стимулюючий вплив, тому необхідно впроваджувати, 
в більш повному обсязі, спортивну спеціалізацію фут-
бол у навчальні програми фізичного виховання сту-
дентів ВНЗ [5, 6].

Робота виконана за планом НДР Тернопільського 
національного економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашого дослідження полягає у визначенні 

педагогічних умов ефективної реалізації програми 
розвитку професійно важливих якостей студентів ви-
щих навчальних закладів економічного профілю засо-
бами футболу. 

Результати дослідження. 
Реалізація змісту програми розвитку професійно 

важливих якостей студентів економічних спеціаль-
ностей (фінансист, менеджер, бухгалтер, податківець, 
ревізор, обліковець, маркетолог, банкір та ін.) засоба-
ми футболу передбачала забезпечення педагогічних 
умов зазначених на рис. 1.

Раціональний розподіл навчального матеріалу. 
Річний розподіл навчального матеріалу здійснював-
ся з урахуванням місцезнаходження ВНЗ, природних 
умов та наявності матеріальної бази. Навчальний ма-
теріал розподілявся на чотири семестри, у кожному 
семестрі - по 18 робочих тижнів.

На початку 1-го та 3-го семестрів у загальнопід-
готовчий період (2-9-й тижні) вирішувалися завдання 
підвищення рівня функціональної підготовленості та 

розвитку таких професійно важливих якостей майбут-
ніх економістів як: наполегливість, самовіддача у ро-
боті, стійкість до виконання довготривалої монотон-
ної роботи, високий рівень працездатності у складних 
умовах (динамічне здоров’я), витривалість. Для цьо-
го використовували вправи для розвитку загальної 
витривалості (аеробна робота), кросову підготовку, 
вправи для розвитку статичної витривалості (для 
м’язів, які потребують довготривалого напруження 
–м’зів спини, плечового поясу), стрибки зі скакалкою 
(велика кількість повторень), жонглювання м’ячем, 
збільшення тривалості навчальних ігор, багаторазове 
повторення різноманітних вправ у помірному темпі.

У спеціальнопідготовчому мезоциклі (10-14-й тиж-
ні) використовували такі засоби, як: вправи для роз-
витку швидкості та швидкісної витривалості; вправи 
з протидією суперника, подолання спеціальних смуг 
перешкод; різноманітні естафети та рухливі ігри; біг 
зі зміною швидкості та напряму руху, зупинки та по-
вороти за раптово поданим сигналом; ігрові вправи 
з використанням персональної опіки; передачі м’яча 
в парах, трійках; човниковий біг; ведення м’яча без 
зорового контролю; жонглювання м’ячем, гра в “ква-
драти” 4х2, 5х2; вправи, спрямовані на вирішення різ-
номанітних рухових завдань за обмежений проміжок 
часу. Це сприяло розвитку таких професійно важли-
вих якостей податківця, як: увага; спостережливість; 
кмітливість; функції зорового, слухового та вестибу-
лярного аналізаторів; тонке м’язове відчуття; ініціа-
тивність; евристичні здібності; оперативне мислення.

Завданням контрольно-підготовчого та змагаль-
ного мезоциклів (15-18-й тижні) було сприяння роз-
витку таких професійно важливих якостей майбутніх 
економістів: високого рівня працездатності у складних 
умовах; здатності перебудувати структуру діяльності 
відповідно до ситуації, яка змінилася; самовіддачі у 
роботі; лідерських та евристичних здібностей; уміння 

Рис. 1. Педагогічні умови реалізації програми розвитку професійно важливих якостей студентів ВНЗ 
економічного профілю

Раціональний 
розподіл навчаль-

ного матеріалу

Особистісно-
орієнтований характер 

навчання студентів

Комплексний контроль 
динаміки фізичного 

здоров’я, техніко-тактичної 
та фізичної підготовленості 

студентів
ПЕДАГАГІЧНІ 

УМОВИ

Диференційоване плану-
вання параметрів фізичного 

навантаження

Раціональний розподіл часу 
на загальну та спеціальну 

фізичну підготовку



проблеми фізичного виховання і спорту   № 4 / 2010

89

раціонально використовувати час.
Для цього у навчально-виховному процесі ви-

користовували такі засоби футболу: вправи для від-
працювання швидкої перебудови гри (швидкий пе-
рехід від оборони до атаки і навпаки, колективний 
відбір м’яча, персональна опіка); використання вправ 
техніко-тактичного спрямування після навантаження 
великого обсягу та інтенсивності; виконання вправ 
у несприятливих умовах; гра в міні-футбол двома 
м’ячами, тренувальні ігри зі прихованою форою.

Особистісно-орієнтований характер навчан-
ня студентів. Визначаючи особливості організації 
навчально-виховного процесу студентів економічних 
спеціальностей з використанням засобів футболу, ми 
взяли за основу співпрацю між викладачем та студен-
том на засадах особистісно-орієнтованого навчання, а 
саме: зосередження викладача на потребах студента; 
переважання навчального діалогу; співпраця та співт-
ворчість між студентом та викладачем; турбота про 
фізичне та психічне здоров’я студента, стимулювання 
розвитку та саморозвитку студентів.

Діалог двох рівних партнерів, доброзичлива твор-
ча взаємодія викладача та студента, відсутність стра-
ху, розкутість, радість спілкування, право на власну 
думку дозволяли створити сприятливі умови для роз-
криття творчих можливостей та розвитку професійно 
важливих якостей майбутніх економістів.

Раціональний розподіл часу на загальну та спе-
ціальну фізичну підготовку. Загальна фізична підго-
товка студента розв’язувала завдання гармонійного 
розвитку фізичних якостей, підвищення загальної пра-
цездатності, функціональних можливостей організму 
майбутніх економістів та була базовою для покращен-
ня їх ППФП. Натомість спеціальна фізична підготовка 
була спрямована не тільки на розвиток та вдоскона-
лення фізичних якостей майбутніх економістів, а й, 
насамперед на розвиток їхніх професійно важливих 
якостей з використанням засобів футболу. Спеціальна 
фізична підготовка студентів експериментальної гру-
пи враховувала характер ігрової діяльності футболіс-
тів, що сприяло не лише вдосконаленню технічної і 
тактичної майстерності, але й забезпечувало розвиток 
їхніх ПВЯ. Тому на початку навчального року перева-
га віддавалась загальній фізичній підготовці (≈ 90%) і 
близько 10% часу занять – засобам футболу. Упродовж 
навчального року співвідношення зазначених засобів 
поступово змінювалося і становило наприкінці року 
30 і 70%, відповідно. 

Диференційоване планування параметрів фізично-
го навантаження при застосуванні вправ з футболу. 
Обсяг та інтенсивність запропонованих навантажень 
у річному циклі постійно змінювалося (у зв’язку з 
різним рівнем підготовленості студентів). Крива змін 
обсягу навантажень у студентів експериментальної 
групи простежувалася за даними тестувань, змін кіль-
кості тренувальних ігор та змагань, їхньої тривалості, 
а крива інтенсивності – за величиною навантажень 
(велика, середня, мала) та складалась для кожного 
студента індивідуально.

Аналіз цих даних дозволив скласти принципові 
схеми розподілу навантажень для майбутніх еконо-

містів протягом усього навчального року. На початку 
навчального року (підготовчий період) обсяг наванта-
жень поступово зростав, на певний час стабілізувався, 
а згодом поступово зменшувався. Інтенсивність на-
вантажень незмінно зростала з початком занять, про-
тягом річного циклу, проте обсяг навантажень істотно 
зменшувався у змагальному мезоциклі.

Комплексний контроль динаміки фізичного 
здоров’я, техніко-тактичної та фізичної підготов-
леності студентів. Комплексний контроль передба-
чав застосування методів педагогічного та медико-
біологічного контролю.

Комплексний контроль допомагав об’єктивно 
оцінити правильність обраного напряму підготовки, 
постійно стежити за станом та динамікою тренова-
ності студентів економічних спеціальностей, вчасно 
корегувати навчально-виховний процес за допомо-
гою розроблених контрольних нормативів фізичної 
і технічної підготовленості майбутніх економістів. 
Ці тестування проводилися наприкінці кожного на-
вчального семестру.

Висновки.
Визначені нами педагогічні умови організації 

навчально-тренувального процесу під час реалізації 
програми розвитку професійно важливих якостей сту-
дентів економічних спеціальностей засобами футболу 
сприяли більш ефективному впливу експерименталь-
ної програми.

Подальші дослідження передбачається провести у 
напрямку вивчення інших проблем розробки програ-
ми професійно орієнтованої психофізичної підготов-
ки студентів економічних спеціальностей засобами 
футболу.
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Визначення оптимальної технології і моделі відбору дітей 
на початковому етапі багаторічного удосконалення 

(на прикладі веслування на байдарках і каное)
Матвієнко І.С.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Висвітлені результати впрова-
дження педагогічної технології 
відбору дітей. Визначено опти-
мальну технологію і модель від-
бору на етапі початкової підго-
товки. Доцільним є залучення 
максимальної кількості дітей 
оптимального віку до системи 
шкільного спорту. Показано на-
прямки переходу відібраного кон-
тингенту здібних дітей в систему 
дитячо-юнацького спорту. Питому 
вагу тренувального часу тренер 
має змогу приділити навчанню 
раціональної техніки веслування, 
формування бази функціональної 
підготовленості.

Матвиенко И.С. Определение оптималь-
ной технологи и модели отбора детей 
на начальном этапе многолетнего усо-
вершенствования. освещены результа-
ты внедрения педагогической технологии 
отбора детей. определена оптимальная 
технология и модель отбора на этапе на-
чальной подготовки. Целесообразным 
является привлечения максимального 
количества детей оптимального возрас-
та к системе школьного спорта. Показа-
ны направления перехода отобранного 
контингента способных детей в систему 
детско-юношеского спорта. Удельный вес 
тренировочного времени тренер имеет 
возможность уделить обучению рацио-
нальной технике гребли, формированию 
базы функциональной подготовленности.

Matviyenko I.S. Determination optimum 
technologists and models of selection of 
children on the initial stage of long-term 
improvement (on an example rowed on 
kayaks and canoe). The results of introduc-
tion of pedagogical technology of selection 
of children are lighted up. Optimum tech-
nology and model of selection is certain on 
the stage of initial preparation. Expedient is 
bringing in of maximal amount of children of 
optimum age to the system of school sport. 
Directions of transition of the selected con-
tingent of capable children are rotined in the 
system child-youth sport. Specific gravity of 
training time a trainer is in a position to spare 
teaching a rational technique rowed, to form-
ing of base of functional preparedness.

Ключові слова:
набір, відбір, педагогічна техно-
логія, дитячо-юнацький спорт.

набор, отбор, педагогическая техноло-
гия, школьный спорт, детско-юношеский 
спорт.

set, selection, pedagogical technology, 
school sport, child-youth sport.

Вступ. 1

Найважливішим резервом розвитку спорту ви-
щих досягнень, підвищення ефективності олімпій-
ської підготовки є вдосконалення системи дитячо-
юнацького спорту в країні на основі сучасних даних 
науки і світової практики [1, 4, 5].

Проблемам відбору в останні декілька десяти-
літь присвячено достатньо досліджень і публікацій 
(М.С.Бриль,1980; В.М.Волков,1983; Булгакова Н.Ж. 
1990; К.П.Сахновский, 1990; В.А.Запорожанов, 1990, 
2000; Л.В.Волков, 1997, 2002), де розглянуті питання 
пошуку інформативних критеріїв відбору, системи 
оцінки  перспективних спортсменів на різних етапах 
багаторічного вдосконалення. Добре вивченні питан-
ня відбору на початкову етапі спортивної підготовки. 
Але більшість даних досліджень датуються початком 
80-х – 90-х рр., де система відбору враховувала інші 
підходи, здебільшого за рахунок масовості.

Формування сучасного погляду на систему відбо-
ру спортсменів в олімпійському спорті необхідно бу-
дувати, враховуючи положення, що пов’язані з органі-
заційними та методичними основами [2]. Це можливо 
через дію всіх ланок дитячо-юнацького спорту з ме-
тою створення умов для формування перспективного 
резерву шляхом залучення найбільш обдарованих ді-
тей до груп загальної фізичної підготовки в шкільних 
закладах та спортивних шкіл [6, 7]. У зв’язку з чим 
вирішення даної проблеми є актуальним. 

Дослідження виконуються відповідно до Зведено-
го Плану НДР Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту у сфері фізичної культури і спорту на 
2006-2010рр.. за темою 2.3.1. “Обґрунтування сучас-
ної системи відбору та орієнтації спортсменів в різних 
видах спорту”, № державної реєстрації 0106U010777.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
визначити ефективність запропонованої педагогіч-1. 
ної технології відбору;
оцінити динаміку підготовленості спортсменів 2. 
контрольної та експериментальної груп;
визначити оптимальне співвідношення тих, що за-3. 
ймаються (набору та відбору) на початковому етапі 
підготовки у веслуванні.

Результати дослідження. 
На прикладі веслування на байдарках і каное роз-

роблена авторська педагогічна технологія відбору ді-
тей [3], що включає ряд послідовних елементів: набір, 
тестування, навчання основам виду спорту, відбір в 
групи початкової підготовки (за розробленою про-
грамою, що включає  анкетування дітей та батьків, 
проведення тестування, критерії відбору та оціночні 
шкали). Педагогічна технологія передбачає два осно-
вних етапи початкового відбору. Перший етап – набір 
дітей в групи загальної фізичної підготовки (ЗФП) та 
організацію тренувального процесу на базі загально-
освітнього закладу через засвоєння основних елемен-
тів виду спорту протягом 18-ти занять (програма на-
вчання охоплювала 6 тижнів по 3 заняття на тиждень, 
кожне тривалістю 60 хвилин (табл.1)), та другий етап 
- відбір перспективних дітей до занять в групах почат-
кової підготовки в ДЮСШ.

У відповідності до запропонованої технології на 
І етапі досліджень на базі загальноосвітньої школи в 
групи ЗФП було залучено максимальну кількість ді-
тей (200 школярів 5-6 класів), що бажали займатися 
руховою активністю та опановувати різні види спорту. 
Проведене тестування після навчання основним еле-
ментам веслування дозволило відібрати здібних дітей 
до занять в групах початкової підготовки. 

Так, 17% дітей були відібрані до групи початко-
вої підготовки, 83% дітей, відповідно, продовжили 
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підготовку на рівні шкільного спорту. 25% дітей не 
відповідали за антропометричними показниками, 
13% - займаються іншими видами спорту, 12% - мали 
хронічні захворювання, що несумісні з вимогами вес-
лувального спорту, 7% - за невідповідністю рухових 
якостей, провідних для обраного виду спорту,  6% -  за 
неможливістю навчання плаванню та страху перед во-
дою, по 3% відповідно із-за низького рівня мотивації, 
несхвалення виду спорту батьками та розташування 
місця занять. 

В експерименті брали діти, які згідно навчальної 
програми для ДЮСШ, традиційно розпочали трену-
вальні заняття у вересні на воді (контрольна група) та 
діти, що пройшли підготовку на базі загальноосвіт-
ньої школи в групах ЗФП та були відібрані до групу 
початкової підготовки (експериментальна група). На 
початку експерименту суттєвих відмінностей за ан-
тропометричними показниками та рівнем підготов-
леності не спостерігалося, але відмічено, що в екс-
периментальній групі засвоєння технічних елементів 
веслування відбувалось швидшими темпами та більш 
якісно, не дивлячись на стислі терміни навчання. Це 
пов’язано зі зміною організації занять, вирішенням 
організаційних та методичних питань  на базі загаль-
ноосвітньої школи. 

Спостереження за динамікою результатів та тес-
тування проводились протягом двох років, приріст 
антропометричних показників є більш виражений у 
спортсменів експериментальної групи (р<0,05). Най-
вірогідніші динамічні зміни в рівні розвитку рухових 
якостей та темпів їх приросту результатів спортсменів 
експериментальної групи, відображені і у вищих по-
казниках спеціальної підготовленості - у веслуванні. 

Результати досліджень свідчать про ефективну 
технологію відбору та навчання спортсменів в групі 
початкової підготовки, що пов’язана з концентрацією 
уваги тренера  на відібраному контингенті, поліпшен-
ня організації та методики тренування. 

Протягом 2 років в експериментальній групі прак-
тично не відбулось відсіву (3,5% - групи початкової 
підготовки 1 року, 2,5 % - групи 2 року), що свідчить 
про ефективність запропонованої технології початко-
вого відбору. В контрольній групі - в групах початко-
вої підготовки 1 року відсів склав 28,6%, 

у наступному році – 61,9%. Відповідно, величина 
відсіву, збільшувалась від етапу початкової до етапу 
попередньої базової підготовки  (рис.2).

Запропонована технологія демонструє абсолютно 
інший підхід, за яким, залучається до занять руховою 
активністю значна кількість дітей, яка в чотири рази 
перевищує загальну кількість набору за традиційним 

Таблиця 1
Структура програми навчання основним елементам веслування на байдарках і каное  в групах ЗФП на базі 

загальноосвітнього закладу

1-й тиждень 2-й тиждень 3-й тиждень 4-й тиждень 5-й тиждень 6-й тиждень
1 заняття
Тестування:  
антропометричні 
вимірювання, 
оцінка стану 
здоров’я та 
співставлення 
паспортного та 
біологічного віку 

4 заняття.
Ознайомлення з 
технікою веслу-
вання, виконання 
простих прийомів 
для створення уяв-
лення про рухову 
дію веслувальника
Рухливі ігри

7 заняття 
Ознайомлення  з 
робочою позою 
веслувальника.
Вправи з резино-
вим джутом на 
розвиток м’язів 
спини та живота.
Спорт.ігри для 
розвитку шв.-
силових якостей

10 заняття 
Навчання 
техніці веслу-
вання – вивчен-
ня фаз гребка 
Рухливі ігри, 
вправи на 
розвиток 
швидкісно- си-
лових якостей

13 заняття Роз-
виток рівноваги 
-  вправи на 
утримання по-
ложення тіла в 
човні. Розвиток 
рухової реакції 
та прудкості 
на увагу, шв.-
силових якостей 

16 заняття Вико-
нання цілісних 
рухів, окремих 
фаз гребка.
Спортивні 
ігри, естафети 
для розвитку 
координаційних 
можливостей

2 заняття 
Тестування 
рівня фізичної 
підготовленості 
та фізичного 
розвитку

5 заняття На-
вчання посадці 
у човен, утри-
мання рівноваги 
у човні, вихід з 
човна. Спортивні 
ігри, естафети 
для розвитку 
координаційних 
можливостей

8 заняття Навчан-
ня техніці веслу-
вання: вивчення 
фаз гребка. Еста-
фети з елемен-
тами веслування 
на лаві. Вправи 
на міжм’язову 
та внутрішньо-
м’язову 
координацію

11 заняття На-
вчання техніці 
веслування – 
вивчення фаз 
гребка Вправи 
на гнучкість 
попереку, 
суглобів

14 заняття На-
вчання техніці 
веслування: 
вивчення фаз 
гребка. Розвиток 
вестибулярної 
стійкості тіла. 
Спортивні ігри

17 заняття 
Виконання 
цілісних рухів, 
окремих фаз 
гребка.  Розвиток 
рухової реакції 
та прудкості на 
увагу.

3 заняття Опиту-
вання. Анкету-
вання Плавання 
(диференційовані 
групи)

6 заняття Плавання 
(диференційовані 
групи)

9  заняття 
Плавання 
(диференційовані 
групи)

12 заняття 
Плавання 
(диференційовані 
групи)

15 заняття 
Плавання 
(диференційовані 
групи)

18 заняття 
Тестування 
рівня фізичної 
підготовленості, 
оволодіння 
технікою веслу-
вання
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підходом, але відбирається лише певна кількість зді-
бних дітей. 

При цьому кількість відібраних дітей в експери-
ментальних групах є меншою в порівнянні з групами 
початкової підготовки, які працюють за стандарт-
ною навчальною програмою. Оптимальна кількість 
відібраних до груп початкової підготовки дітей за 
запропонованою технологією, дозволили тренеру 
сконцентрувати свої зусилля та ефективніше орга-
нізувати свою роботу з відібраним контингентом, на 
відміну від стабільного складу груп за традиційною 
моделлю.

Висновки. 
Проведені дослідження дозволили визначити 

оптимальну технологію і модель відбору на етапі по-
чаткової підготовки у веслуванні на байдарках і каное. 
Так, в сучасних умовах, доцільним є залучення макси-
мальної кількості дітей оптимального віку до системи 
шкільного спорту та переходу відібраного континген-
ту з числа здібних дітей до системи дитячо-юнацького 
спорту. Такий підхід є дієвим та дозволяє підготовку 
в початкових групах зробити вже більш спеціалізо-
ваною. Питому вагу тренувального часу тренер має 
змогу приділити навчанню раціональної техніки вес-

Рис. 2. Запропонована (оптимальна) та існуюча моделі відбору спортсменів на етапі початкової підготовки 
на прикладі веслувального спорту.
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Рис. 1. Результати відбору за запропонованою технологією.

існуюча модель 

100%  100  
100%  

90  100%  

80  100%  

70  

60  71,4%  запропонована модель  
%  50  

40  

30  
35%

20  

9,5%  10  

15,5%  контр.гр.  0  
12%  залучено  10,5%  рекомендовано експер.гр.  

відібрано  
групи початкової 
підготовки 1року

етапи відбору
групи початкової 
підготовки 2 року



проблеми фізичного виховання і спорту   № 4 / 2010

93

лування, формування бази функціональної підготов-
леності.

Таким чином, отримані результати дослідження 
свідчать про ефективність запропонованої техноло-
гію відбору та навчання спортсменів в групі початко-
вої підготовки, що пов’язана з концентрацією уваги 
тренера на відібраному контингенті, оптимізації орга-
нізації та методики тренування. 

Перспективою подальших досліджень є розробка 
програм навчання з інших видів спорту та впрова-
дження їх на базі загальноосвітніх шкіл України.
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Досвід використання новітніх технологій в організаційному та 
методичному забезпеченні дисципліни «фізичне виховання» у 

національному технічному університеті України «КПІ»
Міщук Д.М., Бойко Г.Л., Анікеєнко Л.В., Єфременко В.М.

Національний технічний університет України «КПІ»

Анотації:
Подано форми фізичного вихо-
вання, які використовуються в 
різних навчальних відділеннях. 
У дослідженнях брали участь 
400 студентів 1-2 курсу, які за 
станом здоров’я відносилися до 
основної та підготовчої групи та 
займалися на різних навчаль-
них відділеннях. Показано роз-
поділ обов’язків між викладача-
ми. Надано перелік необхідних 
документів для забезпечення 
якісного навчального процесу. 
Наведено результати дослі-
джень, що підтверджують пра-
вильність вибору технологій в 
організаційному та методич-
ному забезпеченні дисципліни 
«Фізичне виховання».

Мищук Д.Н., Бойко А.Л., Аникеенко Л.В., Еф-
ременко В.Н. Опыт использования новых 
технологий в организационном и методиче-
ском обеспечении дисциплины «Физическое 
воспитание» в Национальном техническом 
университете Украины «КПИ». Представле-
ны формы физического воспитания, которые 
используются в разных учебных отделениях. В 
исследованиях принимали участие 400 студен-
тов 1-2 курса, которые по состоянию здоровья 
относились к основной и подготовительной груп-
пе и занимались в разных учебных отделениях. 
Показано распределение обязанностей между 
преподавателями. Предоставлен перечень не-
обходимых документов для обеспечения каче-
ственного учебного процесса. Приведены ре-
зультаты исследований, которые подтверждают 
правильность выбора технологий в организаци-
онном и методическом обеспечении дисциплины 
«Физическое воспитание».

Mischuk D.N., Boyko A.L., Anikeenko 
L.V., Efremenko V.N. Experience in 
using new technologies in the orga-
nizational and methodical mainte-
nance of discipline “Physical Educa-
tion” in National Technical University 
of Ukraine “KPI”. The forms of physi-
cal education are presented for different 
educational separations. In researches 
400 students took part 1-2 courses to 
the basic and preparatory group. Stu-
dents got busy in different educational 
separations. Distributing of duties is ro-
tined between teachers. The list of nec-
essary documents is given for providing 
of high-quality educational process. The 
results of confirmation are resulted right-
ness of choice of technologies in the or-
ganizational and methodical providing 
of discipline «Physical education».

Ключові слова:
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Вступ.1

Дисципліна “Фізичне виховання” є важливою 
обов`язковою дисципліною у вищих навчальних 
закладах освіти всіх рівнів акредитації і орієнтується 
на розвиток студента як особистості, індивідуальності 
та активного суб’єкта професійної діяльності, що може 
бути реалізовано лише на гуманістично-демократичних 
засадах педагогічної діяльності [5]. Така організація 
професійної підготовки майбутніх фахівців повинна 
мати характер діалогу, співпраці, співтворчості, в яких 
буде переважати взаємозацікавлений обмін досвідом 
викладача і студента. Це надасть більш широкі 
можливості студентам підготуватись до виконання 
вимог майбутньої професії, успіх самореалізації у 
якій буде визначатися, як його фаховою обізнаністю, 
так і акмеологічними чинниками життєдіяльності, 
ставленням до здоров’я свого та підлеглих. Фізична 
культура особистості відображає її освіченість, 
фізичну підготовленість і досконалість, які досягнуті 
на основі використання засобів фізичного виховання. 

Традиційний підхід до засвоєння цінностей 
фізичної культури з пріоритетом фізичної 
підготовки, спрямований на виконання уніфікованих 
програмних залікових нормативів не відповідає 
вимогам сьогодення і може лише складати базис 
для формування цих цінностей, які представляють 
собою єдність в розвитку духовної та фізичної сфер 
особистості. При цьому підході фізичне виховання 
сконцентроване на руховій діяльності, спрямоване на 
формування рухових навиків та розвиток фізичних 
якостей людини. Таким чином процес фізичного 
виховання втрачає культурний, моральний і одночасно 
© Міщук Д.М., Бойко Г.Л., Анікеєнко Л.В., Єфременко В.М., 
2010

предметно-змістовний сенс [1].
У свою чергу, метою діяльності кафедр фізичного 

виховання повинно бути створення умов для форму-
вання у студентів навиків самовдосконалення на фоні 
виховання мотивації, інтересу до фізичної культури та 
стану свого здоров’я.

Тоді, пріоритетним напрямком в підвищенні мо-
тивації студентів до занять фізичною культурою та 
спортом повинна бути відмова від уніфікації та стан-
дартизації навчальних програм гуманітарних та тех-
нічних вузів та створення можливої кількості альтер-
нативних програм з кожного виду фізичної культури з 
урахуванням регіональних, національних, культурно-
історичних традицій, матеріально-технічної бази кож-
ного вузу [1, 3]

Вже в багатьох вузах застосовується спортивно-
орієнтована технологія навчання з предмету «Фізичне 
виховання», але, на жаль, часто відбувається підміна 
багато чисельних задач соціального виховання студен-
тів малою їх кількістю та сам процес фізичного ви-
ховання моделює, як правило, спортивне тренування 
[2]. Тому необхідність пошуку нових форм вдоскона-
лення викладання дисципліни «Фізичне виховання» є 
актуальною складовою діяльності кафедри.

Робота виконана за планом НДР Національного 
технічного університету України в м. Києві. 

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

ня новітніх технологій в організаційному та методич-
ному забезпеченні дисципліни «Фізичне виховання» 
в Національному технічному університеті України 
«КПІ» м. Києва. 

Методи досліджень:
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анкетування, антропометрія (вимірювання довжини • 
і ваги тіла, обсяг розмірів плеча, талії, індекс пропо-
рційності);
фізіологічні методи [визначення частоти серцевих • 
скорочень (ЧСС)], артеріального тиску, адаптацій-
ного потенціалу);
оцінка фізичного стану студентів за методикою Т. А. • 
Пирогової [7];
педагогічні методи (педагогічне спостереження і • 
педагогічне тестування);
методи математичної статистики.• 

В дослідженнях брали участь 400студентів 1-2 
курсу НТУУ «КПІ», які за станом здоров’я відноси-
лися до основної та підготовчої групи та займалися на 
різних навчальних відділеннях.

Результати досліджень. 
Фізичне виховання студентів НТУУ «КПІ» є 

обов’язковою навчальною дисципліною і здійснюєть-
ся в таких основних формах:

проведення навчальних занять за розкладом факуль-• 
тетів;
проведення навчальних занять у групах спортивно-• 
го вдосконалення у позанавчальні години за розкла-
дом факультетів;
проведення самостійних занять з фізичної культури, • 
спорту і туризму у позанавчальні години за мето-
дичною і організаційною допомогою викладацького 
складу Міжуніверситетського медико-інженерного 
факультету;
проведення масових оздоровчих та фізкультурно-• 
спортивних заходів, що проводяться у позанавчаль-
ні години, вихідні та святкові дні, у зимові та літ-
ні канікули, у гуртожитках, оздоровчо-спортивних 
таборах, під час проходження навчальних та інших 
практик.

 Навчальні заняття є основною формою фізично-
го виховання студентів університету, які плануються 
і проводяться кафедрою фізичного виховання згідно 
з навчальними планами спеціальностей, програм на-
вчальних відділень по видах спорту і за розкладом за-
нять навчальних підрозділів НТУУ «КПІ» (факульте-
тів та інститутів), а саме:

на перших чотирьох семестрах по 4 години на тиж-• 
день в навчальні години за розкладом факультетів та 
кафедр фізичного виховання, реабілітації та спор-
тивного вдосконалення;
на старших курсах кафедра фізичного виховання • 
організовує додаткове проведення занять студентів 
за завданнями і методичним контролем викладачів 
кафедри.

Для проведення теоретичних і практичних занять з 
фізичного виховання зі студентами НТУУ «КПІ» ство-
рюються навчальні відділення. На кафедрі фізичного 
виховання – основне (спортивне) відділення з група-
ми спортивної досконалості та підготовчими групами. 
На кафедрі реабілітації – секція фізичної реабілітації 
зі спеціальними медичними групами та групами ЛФК. 
На кафедрі спортивного вдосконалення – відділення 
спортивного вдосконалення зі збірними командами з 
видів спорту.

Розподіл студентів за навчальними відділеннями і 

групами проводиться на початку кожного навчального 
року з урахуванням статі, стану здоров’я (за даними 
медичного огляду, який проводиться за наказом рек-
тора згідно з графіком), фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості, які визначаються на перших занят-
тях за тестами. Також враховуються спортивна квалі-
фікація і особисте бажання та схильність студента за 
умови виконання ним відповідних контрольних вправ 
і нормативів для зарахування в навчальну групу з виду 
спорту. 

Переведення студента з однієї медичної групи 
до іншої здійснюється на основі медичного висно-
вку студентської поліклініки НТУУ «КПІ». Перехід 
студента з одного виду спорту до іншого можливий 
тільки на початку навчального року або за медичними 
рекомендаціями.

До навчального відділення фізичного виховання 
зараховуються студенти, які при анкетуванні виявили 
бажання займатися на цьому відділенні відповідними 
видами рухової активності, визначеними в навчальній 
програмі з фізичного виховання. 

Кількість студентів навчальної групи навчального 
відділення фізичного виховання не повинна переви-
щувати 25 осіб, що визначається нормативними вимо-
гами та правилами техніки безпеки.

Основна група складається з осіб без відхилень у 
стані здоров’я, а також тих, що мають незначні відхи-
лення при достатньому фізичному розвитку і фізичній 
підготовленості.

Підготовча група складається з осіб без відхилень 
у стані здоров’я, а також осіб, що мають незначні 
відхилення в стані здоров’я з недостатнім фізичним 
розвитком та недостатньою фізичною підготовленіс-
тю. Заняття в них ведуться за навчальною програмою 
фізичного виховання основного відділення. Побудова 
таких занять базується на трьох основних принципах: 
цілісності, домінанти і варіативності засобів фізично-
го виховання. 

До секції фізичної реабілітації кафедри реабілі-
тації розподіляють студентів, у яких за даними ме-
дичного огляду або анкетування є відхилення в стані 
здоров’я.

Навчальні групи секції фізичної реабілітації комп-
лектуються за спеціалізаціями з нозологічних ознак 
(видів захворювань), визначеними в навчальній робо-
чій програмі з фізичного виховання секції.

Заняття в цій секції проводяться, як правило, фа-
хівцями зі спеціальною освітою. Кількість студентів 
секції медичної реабілітації складає 8-12 осіб.

Навчальна та робоча навчальна програми цього 
відділення є складовими загальної програми з фізич-
ного виховання; вони розробляються та затверджу-
ються окремо.

До навчальних груп секцій кафедри спортивного 
вдосконалення зараховують студентів, віднесених за 
станом здоров’я до основної медичної групи, які за ре-
зультатами контрольного тестування мають позитивні 
показники функціональної і фізичної підготовленості 
та, як правило, показники виконання спортивної кла-
сифікації в обраному виді спорту.

Навчальні групи зазначених секцій комплектують-
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ся за спеціалізаціями з видів спорту, визначеними в 
навчальній програмі з фізичного виховання та квалі-
фікаційними вимогами.

Координаційна діяльність з питань організації фі-
зичного виховання в навчально-спортивних секціях 
покладається на відповідальних викладачів. Їх функ-
ції визначаються видами робіт:

складання та ведення індивідуального плану роботи, • 
журналів, конспектів занять, робочих навчальних 
планів, положень про навчальні та спортивні заходи 
тощо;
участь у прийнятті рішень кафедри;• 
організація зарахування студентів в навчально-• 
спортивні групи, за якими вони закріплені;
організація та проведення індивідуальних та групо-• 
вих навчально-тренувальних занять, навчальних та 
спортивних заходів;
організація студентів для участі в навчальних оздо-• 
ровчих та спортивних заходах;
контроль за станом показників фізичного розвитку, • 
здоров'я студентів, дотриманням ними гігієнічних 
вимог під час занять в навчально-спортивних сек-
ціях;
оцінювання теоретичної, методичної, організацій-• 
ної, практичної підготовленості студентів;
розробка індивідуальних програм та завдань за спе-• 
ціалізацією навчально-спортивної секції;
участь у науково-методичній роботі, розробка • 
соціально-педагогічних інновацій;
підвищення свого професійного та наукового рівня • 
шляхом навчання на курсах підвищення кваліфіка-
ції, в аспірантурі, участі в науково-дослідній робо-
ті;
участь в організації, проведенні, суддівстві спортив-• 
них заходів;
облік результатів теоретичної, практичної підготов-• 
леності, фізичного розвитку, стану здоров'я студен-
тів;
звіт про виконання індивідуального плану роботи.• 

Заняття зі студентами навчальної секції спортив-
ного виховання проводяться за розкладом навчальних 
занять зазначеної секції.

Кількість студентів навчальних груп зазначених 
секцій визначається відповідно до їх спортивної ква-
ліфікації та складає:

в навчально-тренувальній групі - 10-15 осіб;• 
в групі спортивного вдосконалення - 8-12 осіб;• 
в групі вищої спортивної майстерності - 2-6 осіб.• 

Для навчальних груп з ігрових видів спорту кіль-
кість студентів відповідно складає: 16-20 осіб, 14-18 
осіб, 12-16 осіб.

Обсяг навчальних годин на тиждень для навчаль-
них груп секцій спортивного виховання складає:

для навчально-тренувальної групи - 6 годин;• 
для групи спортивного удосконалення - 8-10 годин;• 
для групи вищої спортивної майстерності - 12 го-• 
дин. 

Організація навчального процесу в НТУУ «КПІ» 
базується на принципах достатнього наукового, пізна-
вального, інформаційного, методичного забезпечення, 
яке спроможне дати основу для самостійного творчо-

го опанування і осмислення знань та прояву творчої і 
дослідницької ініціативи.

Основним принципом організації занять в різних 
навчальних відділеннях є диференційний підхід до 
навчально-виховного процесу. Його сутність полягає 
в тому, що навчальний матеріал формується для кож-
ного відділення з урахуванням статі, рівня фізичного 
розвитку, фізичної та спортивно-технічної підготовле-
ності студентів.

Наявність в НТУУ «КПІ» сучасної спортивної бази 
дає змогу студентам основного відділення займатися 
такими видами спорту:

плавання – великий басейн;• 
навчальне плавання – малий басейн;• 
аеробіка – зала аеробіки і фітнесу;• 
шейпінг – зала шейпінгу;• 
футбол – відкритий футбольний майданчик;• 
баскетбол – велика ігрова зала;• 
волейбол - мала ігрова зала;• 
настільний теніс – закритий майданчик для настіль-• 
ного тенісу;
теніс – відкриті корти НТУУ «КПІ»;• 
туризм – закритий майданчик туризму;• 
атлетична гімнастика – зала важкої атлетики, закри-• 
тий тренажерний майданчик;
боротьба і бокс – зала боротьби і боксу;• 
легка атлетика – відкритий спортивний майданчик;• 
стрільба з луку – закритий та відкритий майданчики • 
для стрільби.

Студенти, які не вміють плавати, за наказом рек-
тора, в першу чергу повинні пройти початкову пла-
вальну підготовку за навчальною робочою програмою 
і тільки після цього вони розподіляються за навчаль-
ними відділеннями.

Таким чином, студентам пропонується широкій 
вибір різноманітних форм фізкультурно-спортивної 
діяльності з урахуванням їх особистих інтересів та 
здібностей. Разом з тим подібна система організації 
навчальних занять сприяє підвищенню творчого по-
тенціалу викладачів, спонукає їх к постійному само-
вдосконаленню, пошуку нових методичних прийомів, 
методів, технологій навчання та оздоровлення з пред-
мету «Фізичне виховання».

Зміст занять складається з теоретико-методичного 
розділу курсу, практичного програмного матеріалу.

Теоретичний розділ складається з лекцій, бесід під 
час практичних занять, а також самостійного вивчен-
ня студентами запропонованих  літературних джерел. 
На практичних заняттях вирішуються оздоровчі, на-
вчальні та виховні задачі. При вирішенні задач вико-
ристовуються одні й ті ж принципи та методи фізич-
ного виховання. 

Координаційна діяльність з питань організації 
фізичного виховання в навчально-спортивних відді-
леннях покладається на відповідальних викладачів. Їх 
функції визначаються видами робіт:

розробка навчального плану, розділу навчальної • 
програми з фізичного виховання за напрямом та 
спеціалізаціями;
складання розкладу навчальних занять навчальних • 
відділень;
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участь у прийнятті рішень кафедри;• 
організація та проведення за напрямом та спе-• 
ціалізаціями відділення відповідних оздоровчо-
спортивних заходів;
координація діяльності викладачів відділення;• 
контроль за якістю та ефективністю процесу фізич-• 
ного виховання в відділенні;
облік роботи відділення;• 
оцінювання роботи викладачів відділення шляхом • 
обговорення на засіданнях кафедри;
складання звіту про роботу відділення.• 

На початку і в кінці кожного навчального року 
проводиться тестування фізичного стану, працездат-
ності та здоров’я студентів з метою попередньої оцін-
ки функціонального стану серцево-судинної системи, 
фізичних можливостей. Проводяться випробуван-
ня на силу, стрибучість (вибухову силу), швидкість, 
гнучкість, спритність, засвоєння прикладної навички 
плавання.

У кінці кожного семестру викладачі проводять 
прийом вимог з теоретичного та практичного розділу 
програми з фізичного виховання. У практичний роз-
діл входить виконання фізичних вправ з видів спор-
ту, якими займаються студенти, з оцінкою якості їх 
технічного виконання або результату (в секундах, ме-
трах, кілограмах, кількості повторень тощо). Ці нор-
мативні вимоги наведені у робочих програмах кожно-
го навчально-спортивного відділення.

Результати всіх тестів у балах з урахуванням кое-
фіцієнтів додаються і за відповідною таблицею оці-
нюється рівень підготовленості студента. Підсумкові 
результати враховуються при отриманні диференційо-
ваного заліку (за Болонською системою).

Залік з фізичного виховання є обов’язковою фор-
мою контролю у вищих закладах освіти. Його метою 
є перевірка і оцінка засвоєння студентами навчальної 
програми з фізичного виховання відповідного року 
навчання за такими розділами:

теоретична підготовка;• 
методична підготовка;• 
фізична підготовка.• 

Заліки проводяться за єдиною методикою в кінці 
семестру або в кінці кожного року навчання. Вони пе-
редбачаються навчальним планом і робочою навчаль-
ною програмою з фізичного виховання та регламенту-
ються цими документами [6].

Технологія отримання заліку з фізичного вихо-
вання: мати теоретичні знання, уміти методично пра-
вильно виконувати вправи, комплекси вправ, скласти 
залікові нормативи згідно з вимогами кафедри та від-
працювати всі навчальні години.

Самостійні заняття сприяють кращому засвоєн-
ню навчального матеріалу, дозволяють збільшити 
час занять фізичними вправами, прискорюють про-
цес фізичного вдосконалення. Вони є одним зі шляхів 
впровадження фізичної культури і спорту в побут і 
відпочинок студентів [4]. В сукупності з навчальними 
заняттями раціонально організовані самостійні занят-
тя забезпечують оптимальну неперервність і ефектив-
ність фізичного виховання. Ці заняття проводяться в 
поза навчальний час в командах (секціях), спортивних 

чи оздоровчих клубах. Треба зазначити, що під час 
самостійних занять студентам необхідно вести що-
денник контролю, в якому фіксується інформація про 
функціональний та фізичний стан студента, а також 
інформація про виконання самостійної роботи.

Масові оздоровчі фізкультурні і спортивні захо-
ди направлені на залучення студентської молоді до 
регулярних занять фізичною культурою і спортом, 
укріплення і відновлення здоров’я. вдосконалення 
фізичної і спортивної підготовленості. Вони організу-
ються у вільний від навчання час, у вихідні та святкові 
дні, під час канікул, навчальних практик в оздоровчо-
спортивних таборах і на спортивних базах.

В процесі проходження курсу фізичного вихован-
ня студенти зобов’язані:

проходити обов’язкове медичне обстеження в термі-• 
ни, встановлені наказом по університету, здійсню-
вати самоконтроль за станом здоров’я і фізичного 
розвитку;
мати спортивну форму і взуття, які відповідають гі-• 
гієнічним вимогам для фізичних занять;
дотримуватися правил внутрішнього розпорядку • 
центру фізичного виховання і спорту НТУУ «КПІ» і 
техніки безпеки під час занять в залах, басейнах, на 
спортивних майданчиках;
систематично відвідувати заняття з фізичного вихо-• 
вання, проходити тестування, виконувати контроль-
ні нормативи і залікові вимоги в терміни, які вста-
новлені навчальним планом;
дотримуватися раціонального режиму навчання, • 
відпочинку, харчування;
брати активну участь у масових оздоровчих, фіз-• 
культурних і спортивних заходах у групі, на факуль-
теті тощо.

Координаційна діяльність з питань організації фі-
зичного виховання зі студентами факультетів НТУУ 
покладається на відповідальних викладачів. Їх функ-
ції визначаються видами робіт:

складання плану роботи з фізичного виховання та • 
масового спорту на факультеті;
внесення на розгляд керівника, робочих, колегіаль-• 
них, дорадчих органів факультету питань з фізично-
го виховання та масового спорту;
участь у прийнятті рішень кафедри;• 
координація розподілу студентів факультету, курсів, • 
груп в навчальні секції кафедри спортивного вдо-
сконалення та навчальні групи кафедри фізичного 
виховання;
організація анкетувань, проходження медогляду • 
студентами факультету;
організація виборів та навчання спортивного активу • 
в групах, на курсах та на факультеті;
організація на факультеті наочної інформації з фі-• 
зичного виховання та масового спорту;
координація діяльності спортивного активу факуль-• 
тетів зі спортивним клубом вищого навчального за-
кладу:
контроль  за  відвідуванням  студентами   груп, кур-• 
сів, факультету занять у навчальних групах кафедри 
фізичного виховання, секцій, їх переміщенням з од-
нієї секції в іншу та участю в оздоровчо-спортивних 
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заходах;
облік роботи з фізичного виховання на факультеті;• 
облік стану фізичного розвитку, здоров'я студентів • 
груп, курсів, факультету за даними анкетувань, ме-
догляду, тестувань, заліків;
оцінювання роботи викладачів, що працюють зі • 
студентами факультету шляхом обговорення на за-
сіданнях кафедри;
складання звіту про роботу з фізичного виховання • 
та рекреаційних видів спорту на факультеті.

За останні 20 років на кафедрі фізичного виховання 
накопичений багатий досвід з організації спортивно-
масової роботи на факультетах і  навчальних відді-
леннях з різних видів спорту, проведено науково-
методичне обґрунтування навчально-тренувального 
процесу на секційних заняттях зі студентами, під-
готовлено і опубліковано низку науково-методичних 
розробок, посібників, монографій, навчальних і робо-
чих програм з фізичного 

виховання окремих видів спорту. Викладачі ка-
федри беруть участь у міжнародних і національних 
симпозіумах, наукових конференціях, конвенціях, на-
укових семінарах з фізичного виховання. Відвідують 
семінари з підвищення кваліфікації. Результатом цієї 
роботи є постійне оновлення робочих навчальних про-
грам з видів спорту за рахунок новітніх технологій.

Згідно з останніми опитуваннями студентів I-II 
курсів НТУУ «КПІ», найбільшу зацікавленість вони 
проявляють до занять з плавання – 13% всіх опитаних. 
Відносно інших видів спорту виявлені такі резуль-
тати: футбол – 9%, волейбол – 8,5%, шейпінг – 8%, 
баскетбол – 7%, дзюдо, важка атлетика – по 6%, бокс 
– 5%, туризм, настільний теніс – по 4%, гімнастика – 
3,5%, теніс – 3%, аеробіка, легка атлетика, стрільба з 
лука – по 2 %.

Треба зазначити, що технологія викладання фі-
зичного виховання в НТУУ «КПІ» за обраним ви-
дом спорту дає стійкі позитивні результати, як і в 
суб’єктивному оцінюванні своїх досягнень самими 
студентами, так і в об’єктивній оцінці їхнього функ-
ціонального стану, рівня фізичної підготовки. Про це 
свідчать останні дослідження, проведені викладачами 
кафедри фізичного виховання НТУУ «КПІ» на на-
вчальних відділеннях. 

Анкетування та тестування проводилися на по-
чатку і в кінці I семестру, в кінці навчального року 
2008-2009, а також на початку та в кінці I семестру 
навчального року 2009-2010.

Під час досліджень було виявлено таке: 
Показники самопочуття, морфофункціонального 1. 
стану, фізичної підготовленості студентів відпові-
дали середньогруповим величинам фізіологічних 
стандартів. 
Згідно з оцінкою індексів пропорційності 70% сту-2. 
дентів знаходилися в діапазоні належного рівня. 
На початку дослідження показники гнучкості, ви-3. 
тривалості, вибухової сили студентів були нижче 
нормативних величин.
Згідно з результатами досліджень за методикою Є. 4. 
А. Пирогової 9% студентів мали низький рівень фі-
зичного стану, 28% - нижче середнього, 16% - вище 

середнього фізичний стан. 
Під впливом систематичних занять з фізичного ви-5. 
ховання на всіх навчальних відділеннях спостері-
галося покращення стану здоров’я студентів (як за 
результатами аналізу самооцінки здоров’я так і за 
показниками ЧСС та артеріального тиску). Кіль-
кість студентів, що оцінили свій стан здоров’я як 
добрий, збільшилася з 39% до 55%, відмінний - з 
30% до 39%, при відповідному зменшенні кількості 
задовільних оцінок з 25% до 6% та незадовільних 
оцінок з 6% до їх відсутності. На початку дослі-
дження у 10 % студентів систолічний АТ перевищу-
вав норму на 10 мм. рт. ст., а в кінці дослідження 
спостерігалася нормалізація артеріального тиску.
На другому етапі тестування у 58% студентів, що 6. 
займалися на кафедрі фізичного виховання, спо-
стерігався перехід до нового рівня функціонально-
го стану (РФС). Кількість студентів з низьким РФС 
зменшилася до 2%, нижче середнього – зменшилася 
до 7%. Збільшилась кількість студентів з середнім 
рівнем РФС до 65%, кількість студентів з рівнем 
вище середнього – до 33%, а 3% студентів досягли 
високого рівня РФС.
Аналіз мотивації студентів до занять виявив, що се-7. 
ред широкого спектру мотивів найбільш суттєві:

інтерес до занять;• 
зміцнення стану здоров’я;• 
самовдосконалення;• 
розвиток фізичних якостей;• 
приємне проводження часу;• 
зняття психоемоційних навантажень;• 
отримання позитивних емоцій.• 

Основними стимулами продовження занять сту-
дентами обраним видом спорту є:

задоволення від програми занять – 37%;• 
підтримка м’язового тонусу – 28%;• 
гарне самопочуття – 20%;• 
підвищення самооцінки – 15%.• 

Вже наприкінці I семестру помітними були по-
зитивні зміни, але суттєвий прогрес відмічався після 
тривалих занять в кінці року (достовірні зміни за всі-
ма показниками, які досліджувалися Р ‹ 0,05). Під час 
досліджень спостерігалось поступове покращення по-
казників фізичного стану студентів, також відмічався 
зріст зацікавленості до занять та підвищувався рівень 
виконання технічних прийомів. 92% студентів вияви-
ли бажання продовжувати займатися обраним видом 
спорту, 6% змінили вид спорту за станом здоров’я, 2% 
- з метою ознайомлення з іншими видами спорту.

Висновки.
Використання новітніх технологій в організацій-

ному та методичному забезпеченні дисципліни «Фі-
зичне виховання» дозволяє позитивно впливати на 
фізичний, фізіологічний та психологічний стан сту-
дентів, сприяти укріпленню їхнього здоров’я, підви-
щенню працездатності, розвитку основних фізичних 
якостей, що в подальшому приведе до підвищення 
ефективності їхньої майбутньої трудової діяльності. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем використання но-
вітніх технологій у фізичному вихованні студентів.
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Соціологічне дослідження сімей, в яких є діти 
з затримкою рухового розвитку

Нагорна О. Б.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Анотації:
Показано відношення родини до 
затримки рухового розвитку їх 
дитини, готовності активно співп-
рацювати з командою фахівців за 
програмою раннього втручання. 
В проведенні дослідження брали 
участь лікар-невролог, реабілі-
толог, психолог та батьки дітей 
першого року життя з затримкою 
рухового розвитку. Проведено ан-
кетування родин дітей з затримкою 
рухового розвитку. Запропоновано 
напрямки і зміст допомоги батькам 
у подоланні труднощів у вихованні 
дітей. Зазначається необхідність 
надання психологічної допомоги  
родинам.

Нагорная О.Б. Социологическое ис-
следование семей, имеющих детей с 
задержкой двигательного развития. 
Показано отношение семьи к задержке 
двигательного развития их ребенка, готов-
ность активно сотрудничать с командой 
специалистов по программе раннего вме-
шательства. В проведении исследования 
принимали участие врач-невролог, реаби-
литолог, психолог и родители детей пер-
вого года жизни с задержкой двигатель-
ного развития. Проведено анкетирование 
семей детей с задержкой двигательного 
развития. Предложены направления и 
содержание помощи родителям в преодо-
лении трудностей в воспитании детей. от-
мечается необходимость предоставления 
психологической помощи  родинам.

Nagorna O. B. Sociological research of 
families, having children time-lagged 
motive development. Attitude of monogy-
nopaedium is rotined toward the delay of 
motive development of their child, willing-
ness actively to co-operate with the com-
mand of specialists on the program of early 
interference. In a leadthrough researches 
took part doctor-neurologist, rehabilitation 
doctor, psychologist and parents of children 
of first-year of life time-lagged of motive de-
velopment. The questionnaire of monogy-
nopaediums of children is conducted time-
lagged motive development. Directions and 
maintenance of help parents are offered in 
overcoming of difficulties in education of 
children. The necessity of grant a psycho-
logical help  motherlands is marked.
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Вступ. 1

В Україні щороку збільшується кількість дітей з 
затримкою локомоторного розвитку. Міжнародна та 
вітчизняна практики свідчать, що реабілітаційні за-
ходи повинні розпочинатись досить рано, програма 
повинна проводитись комплексно – медикаментозне 
лікування, засоби фізичної реабілітації (масаж, ЛФК, 
гідротерапія) [1, 3].

Розпочавши спеціальні заняття в перший рік 
життя дитини, можна значно краще скоригувати на-
явні порушення, попередити формування рухових 
патологічних стереотипів, і, тим самим, сприяти роз-
витку повноцінної особистості. Сучасна медицина 
довела необхідність раннього початку лікувально-
реабілітаційних заходів для дітей із затримкою стато-
кінетичного розвитку, тому що в перші роки життя 
мозок дитини розвивається найбільш інтенсивно та 
формуються рухові навички за рахунок автоматизації 
рухових функцій [1, 3, 5].

Разом з тим, сучасні уявлення про реабілітацію ді-
тей з затримкою рухового розвитку не обмежуються 
тільки використанням різноманітних засобів реабілі-
тації – масажу, ЛФК, гідротерапії та ін. На сьогодні 
це поняття є набагато ширшим і включає в себе також 
обов’язкове залучення батьків до безперервного про-
цесу реабілітаційної терапії, а також психокорекцію 
та психореабілітацію батьків дітей із затримкою рухо-
вого розвитку [2, 4].

Дослідження, проведені в Українському НДІ клі-
нічної та експериментальної неврології, виділили 5 
основних варіантів батьківської поведінки по відно-
шенню до дитини, що має затримку рухового розвитку: 
1) поверхневі стосунки, 2) демонстративно-героїчна 
поведінка, 3) соромливо-катастрофічна поведінка, 4) 
самозвинувачення, 5) відносно адекватні стосунки. В 
результаті досліджень були виділені такі основні типи 
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виховання:
домінуюча гіперпротекція, що характеризується • 
надмірною опікою батьків своєї дитини у вигляді 
дрібного контролю за кожною його дією;    
потураюча гіперпротекція – виховання за типом • 
«кумиру сім’ї», 
гіперпротекція – характерна недостатність уваги, • 
справжнього інтересу батьків до потреб своєї дити-
ни;
емоційне відторгнення – може носити явний чи • 
потаємний характер і проявляється у недостатній 
любові та емоційного тепла і сприяє формуванню 
патологічного типу характеру дитини з затримкою 
рухового розвитку;
умови жорстких взаємовідносин – проявляється у • 
вигляді різкого ступеня емоційного відторгнення 
дитини і є наслідком байдужості членів сім’ї до хво-
рої дитини, що формує агресивний, жорстокий чи, 
навпаки, боязкий, характер;
виховання в атмосфері культу хвороби – перебіль-• 
шена турбота батьків про стан здоров’я їх дитини: у 
дитини формуються риси інфантильності, егоїстич-
ної фіксації на турботі про своє здоров’я;
протирічне виховання – батьками використовуються • 
несумісні виховні стратегії, що призводить до фор-
мування у дитини таких рис, як нещирість, егоїзм, 
байдужість до проблем інших [3, 6].

Правильне виховання, формування характеру ди-
тини з затримкою рухового розвитку, яка в майбутньо-
му повинна докладати багато зусиль для досягнення 
певного результату в різних сферах життєдіяльності, 
є невід’ємною частиною успішного реабілітаційно-
го процесу. Забезпечити такий підхід можуть тільки 
батьки дітей, яким фахівці допоможуть правильно 
оцінити можливості дитини, зрозуміти її риси осо-
бистості та особливості поведінки. Це є передумовою 
для успішної та плідної реабілітаційної терапії, яку 
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забезпечать у співпраці команда фахівців та батьки 
дитини.

Зрозуміла невід’ємна участь батьків у формуванні 
адекватних і реальних взаємовідносин у сім’ї, де ви-
ховується дитина з затримкою рухового розвитку.     

Сім’я, в якій народилась дитина з затримкою рухо-
вого розвитку має потребу в психологічній підтрим-
ці, часто – в психокорекції, а інколи в психотерапії. 
Але, не дивлячись на те, що в останній час активно 
розвивається перинатальна психологія та психотера-
пія, реально отримати таку допомогу в перші місяці 
життя дитини, що народилась з певними відхилен-
нями, досить проблематично. Невропатологи, реабі-
літологи, навпаки, часто розпочинають працювати 
з дитиною відразу після затухання проявів гострого 
періоду, тому мають можливість допомогти, підтри-
мати, заспокоїти батьків малюка, показати їм, що їхнє 
життя не закінчилося, а просто змінилося, навчити 
приймати і любити дитину такою, якою вона є, радію-
чи найменшим успіхам і досягненням. Залучення ма-
тері дитини до догляду за немовлям, що народилось з 
певними відхиленнями, психологічні розмови з усіма 
членами родини по роз’ясненню особливостей догля-
ду, спостереження за дитиною допомагає членам сім’ї 
швидше адаптуватися до складної ситуації і вийти зі 
стану стресу та депресії.   

Дослідження виконано відповідно до наукової 
теми «Ефективність фізичної реабілітації осіб різного 
віку при порушенні функціонування систем організ-
му» Міжнародного економіко-гуманітарного універ-
ситету імені академіка Степана Дем’янчука.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – дослідити і вивчити відно-

шення родини до затримки рухового розвитку їх ди-
тини, готовності активно співпрацювати з командою 
фахівців за програмою раннього втручання.

Завдання дослідження – провести анкетування ро-
дин дітей з затримкою рухового розвитку, проаналізу-
вати ці опитування з метою допомоги батькам подо-
лати труднощі у вихованні  таких дітей.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення да-
них науково-методичної літератури за темою; соціо-
логічне дослідження батьків дітей із затримкою рухо-
вого розвитку, які проходили курс реабілітації.

Результати дослідження. 
В проведенні дослідження брали участь лікар-

невролог, реабілітолог, психолог Рівненського облас-
ного центру реабілітації дітей з органічним уражен-
ням нервової системи та батьки дітей першого року 
життя з затримкою рухового розвитку.   

 Робота з батьками займає важливе місце в про-
грамі комплексної реабілітації дітей з затримкою ру-
хового розвитку. Індивідуальні консультації батькам 
надавали лікарі, психолог, реабілітолог, дефектолог, 
логопед. Ми пропонували батькам різні шляхи спіл-
кування – особисті спілкування з нами, письмові від-
повіді на анкетні запитання, самостійне оцінювання 
своїх дітей, що дало можливість порівнювати оцінку 
фахівців і батьків, а також допомагало батькам реаль-
но оцінювати потенціал розвитку своєї дитини, зро-
зуміти відповідність між хронологічним і скерованим 

віком.
Завданням корекційної роботи з родинами було 

ознайомлення їх з основними закономірностями роз-
витку дитини з типовим розвитком,  особливостями 
розвитку їхньої дитини, психічними особливостями, 
фактами і причинами, що обумовили затримку рухо-
вого розвитку Також після обстеження, оцінювання 
дитини з відставанням рухового розвитку та складан-
ням реабілітаційної програми, ми, беручи до уваги за-
пит батьків щодо перспектив розвитку їхньої дитини, 
узгоджували мету реабілітації, яка, за можливості, за-
безпечить гармонійний розвиток дитини.

Ми демонстрували батькам наскільки корисна 
отримана від них інформація, як вона сприяє визна-
ченню ефективних способів допомогти дитині, як 
важливе їхнє спостереження за найменшими позитив-
ними змінами в розвитку дитини.

Під час дослідження були вивчені та проаналізова-
ні питання та проблеми, які хвилювали батьків дітей 
з затримкою рухового розвитку. Тому, розуміючи, що 
більшість проблем є спільними і хвилюють батьків ді-
тей з затримкою рухового розвитку, було ініційовано 
створення в місті Рівному таких громадських органі-
зацій як «Кристал» та «Стежками добра», а також в 
м. Костопіль «Сонячний промінь». Організації ство-
рені з метою об’єднання та підтримки в межах міста 
та області  батьків неповносправних дітей, надання 
їм морально-психологічної підтримки, інформування 
про їхні права, гарантії та можливості проходження 
відновного лікування в різних закладах реабілітації. 
Їхнім завданням є також переконання суспільства в 
тому, що рівність між здоровими людьми та людьми з 
обмеженими можливостями повинна бути не тільки на 
папері, але і на ділі, що суспільство повинно відчува-
ти і розуміти проблеми і потреби дітей з порушенням 
опорно-рухового апарату, докласти зусиль для того, 
щоб зробити життя таких дітей зручним як в психо-
логічному так і в побутовому рівні, що надзвичайно 
важливо забезпечити не тільки належний рівень до-
гляду, лікування, фізичної реабілітації, а й сприяти їх 
навчанню, духовному розвитку та адаптації, інтегра-
ції в суспільстві. Проводяться рекреаційні ігри, свят-
кові заходи для дітей з порушенням розвитку, на яких 
мають можливість обговорити хвилюючі питання та 
поспілкуватися і батьки. Ці громадські організації 
співпрацюють між собою, з фахівцями реабілітації, 
залучають спонсорів до проведення різноманітних за-
ходів, а, при потребі, і матеріальної підтримки роди-
ни, інформують сім’ю про соціальний захист.

Завдання, які  наша команда спеціалістів ставила 
перед собою:

у співпраці з родиною дитини планування різнома-• 
нітних, синхронізованих, зінтегрованих дій, що до-
зволило та забезпечило, за можливості, виховання 
та формування у дитини максимально можливої са-
мостійності у майбутньому у всіх сферах життя; 
навчання батьків елементам догляду за дитиною з • 
нетиповим розвитком – годування, одягання, купан-
ня, особливості ігротерапії, створення сприятливих 
умов для розвитку і виховання дитини з порушення-
ми розвитку в родинному оточенні для досягнення 
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найкращого результату раннього втручання;
навчання батьків правилам та навичкам проведен-• 
ня ЛФК в домашніх умовах, гідротерапії, масажу, в 
результаті чого дитина виховується в сім’ї, розви-
вається згідно з власним потенціалом, підготовлена 
до навчання в системі освіти, батьки здатні  вихову-
вати та опікувати дитину  з порушеннями розвитку; 
інформування батьків про широкий вибір методів, 
методик, засобів реабілітації та, за їх бажанням, пе-
ренаправлення в інші установи реабілітації;  
надати якомога повнішу інформацію про можли-• 
вість реабілітаційного процесу стосовно їхнього 
малюка та особливості його розвитку, дати їм від-
чуття безпеки, стабільності і можливості відчувати 
задоволення від життя, цим самим полегшити їх 
сприйняття ситуації, що збільшить шанси розвитку 
неповносправної дитини.  

Для визначення проблемних сфер та хвилюючих 
питань у родині, де є діти з відставанням у руховому 
розвитку, для вивчення побажань батьків щодо занять 
з їх дітьми та ставлення суспільства до дітей з від-
ставанням розвитку рухової сфери, для оцінювання 
та розуміння того, як батьки сприймають особливий, 
нетиповий розвиток своєї дитини, наскільки розумі-
ють причини відставання у розвитку їхнього малюка 
та можливі наслідки такого відставання, а також необ-
хідність щоденних занять та співпраці з командою фа-
хівців, ми провели опитування батьків дітей з відста-
ванням розвитку рухової сфери та членів їх родини.

 Нами було опитано 44 сім’ї, в яких виховувались 
діти раннього віку (від 3 до 12 міс)  з різним ступенем 
відставання в руховій сфері.

Проведене опитування включало наступні запи-
тання:  

1. Коли, як, хто і в якій формі повідомив батьків 
про нетиповий розвиток їхньої дитини та її майбутню 
можливу неповносправність та отримання інвалід-
ності.   

2. Бажання батьків брати активну участь у процесі 
реабілітації їх малюка разом з командою фахівців.  

3. Як інші члени родини  (крім мами) сприймають 
відставання дитини у розвитку рухової сфери.  

4. Чи підтримують батьки дитини необхідність 
створення для їх дитини індивідуальної комплексної 
програми реабілітації, чи вони надають перевагу тра-
диційному підходу до відновної терапії.  

5. Як змінились стосунки у родині після народжен-
ня дитини з відставанням у руховій сфері.  

6. Чи потрібна родині підтримка та допомога бать-
ківських громадських організацій.

Опитування батьків щодо проблемних сфер вияви-
ло, що 38 (86%) сімей не замислювались над тим, що 
їх дитина може народитись не такою як всі. У 2 (6%) 
випадках на 20 тижні вагітності під час обстеження 
майбутніх мам їм повідомили про те, що є певні від-
хилення у внутрішньоутробному розвитку дитини і 
їх малюк, можливо, народиться неповносправним – 
батьками було прийнято спільне рішення народжува-
ти таку дитину та виховувати у сім’ї.

Батькам 6 (13%) дітей у пологовому будинку по-
відомили про народження у них неповносправної 

дитини та повідомили про можливість віддати її у 
спецзаклад, який опікується важконеповносправними 
дітьми.

В інших випадках про відставання у руховій сфері 
та про наслідки цього відставання лікарі повідомили 
батьків у різні періоди розвитку дитини – в 3 місяці, в 
6 місяців, у 8 місяців чи в 10.

Інвалідність почали оформляти  3 (6%) дітям піс-
ля 3 міс.; 4 (9%) – після 6 міс, 1 (2%) – після 8 міс. З 
цих 14 (32%) опитуваних батьків 5 відмовились від 
оформлення інвалідності, вважаючи, що такий діа-
гноз є помилковим та через страх та залежність від 
сторонніх людей. 

Опитування виявило, що 22 (50%) сім’ї після про-
ведених бесід, індивідуальних розмов з фахівцями, 
виявили бажання спілкуватися та отримати допомогу 
тих сімей, у яких теж є діти з відставанням у розви-
тку рухової сфери, та які вже пройшли такий нелег-
кий шлях подолання труднощів і можуть поділитись 
здобутим досвідом, попередити про можливі помилки 
у вихованні, підказати, як ефективніше  будувати сто-
сунки в сім’ї.

Були не проти спілкування з батьками інших дітей 
з відставанням у руховому розвитку 12 (27%) сімей, 
але самі ініціативи не проявляли, вважаючи, що вони 
самі справляться з усіма проблемами. 

Переконані, що не слід витрачати час на спілку-
вання з чужими людьми 5 (11%) сімей, вони вважають 
що проблеми у їхньої дитини не такі вже серйозні.  

Не підтримали пропозицію спілкування 3 (6%) 
батьків дітей, так як переконані, що їхня дитина має 
найтяжче ураження і ситуація в їх родині найскладні-
ша.  Батьки цих дітей категорично відкинули пропо-
зицію зустрічі чи розмови з сім’ями дітей, що мають 
відставання рухової сфери, мотивуючи це тим, що їм 
ніхто і ніщо вже не допоможе. 

В результаті проведених співбесід, опитування, ан-
кетування, ми отримали наступні результати: 22 (50%) 
батьків готові активно співпрацювати з командою 
фахівців, виконувати їхні завдання та продовжувати 
заняття вдома, забезпечуючи тим самим безперерв-
ність та систематичність реабілітаційного процесу. 16 
(27%) батьків дітей вважали, що все повинні робити 
тільки фахівці і співпрацю не підтримали.

У 6 (13%) випадках батьки не залучались до реабі-
літаційного процесу, так як вважали, що відставання 
у руховому розвитку пройде саме собою, їх малюк на-
здожене однолітків, а діагноз лікарів є помилковим.

З опитуваних батьків 20 (45%) повідомили, що їхні 
родичі, знайомі, сусіди з недовірою ставляться до ви-
сновку лікарів та результатів обстеження і радять шу-
кати інших фахівців.

З опитуваних батьків 16 (36%) сімей повідомили, 
що родина та друзі їх підтримують та пропонують 
свою допомогу і підтримку. 8 (18%) батьків вважають, 
що не варто зважати на думку інших, вони самі ви-
ховують свого малюка і вирішують питання про необ-
хідність лікування.

При опитуванні сімей як змінились стосунки в 
родині при появі дитини з відставанням в руховому 
розвитку, 25 (56%) сімей відповіли, що проблеми з 
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дитиною ще більше згуртували сім’ю. У 14 (31%) по-
дружніх пар збільшились конфлікти та погіршились 
стосунки у родині, у 5 (11%) випадках батько дитини 
залишив сім’ю.

Всіх батьків дітей з різним ступенем відставання 
насамперед турбувало, чи буде їхня дитина ходити, чи 
зможе самостійно ходити, 5 (11%) з них припускали 
можливість постійної опіки над дитиною.

З опитуваних сімей 6 (13%) батьків розуміли необ-
хідність формування внутрішньої мотивації до занять 
та приділяти особливу увагу розвитку дрібної мото-
рики рук, як органу діяльності та функції. У 38 (86%) 
батьків  першочерговим завданням поставала необ-
хідність розвитку ходіння і нерозуміння важливості 
вдосконалення діяльності рук.

 Також ми використовували методику «Незакінчені 
речення», коли опитуваним пропонувалось закінчити 
речення, які складені таким чином, що допускається 
безліч можливостей їх закінчити. Отримані фрази 
розцінювались як відображення важливих для осо-
бистості (батьків дітей) переживань. 

Наше дослідження показало, що батьки дітей із 
порушенням розвитку рухових функцій зі страхом 
і тривогою думають про майбутнє своїх дітей, про 
можливу пожиттєву їхню залежність від сторонніх, 
про те, що їх малюки не зможуть отримати відповід-
ну освіту, здобути професію, створити власну сім’ю. 
Встановлення  діагнозу про відставання їхньої дитини 
у розвитку та можливу її інвалідність у майбутньому 
стає для батьків вироком всім їхнім очікуванням, мрі-
ям, сподіванням, з якими вони пов’язували своє щастя 
та майбутнє їх дитини.  

Для визначення відношення суспільства до людей 
з особливими потребами та обмеженими руховими 
можливостями, ми адаптували та провели анкетуван-
ня «Відношення до інвалідів з порушеннями».

Наше дослідження виявило, що суспільство нео-
хоче сприймає неповносправних дітей поруч із здоро-
вими дітьми, вважаючи, що такі діти не можуть бути 
щасливими. Здоровим людям важко зрозуміти потре-
би, сподівання, мотивацію, бажання до отримання 
освіти дітей з обмеженими можливостями, адже це 
зовсім інший, незрозумілий для них  світ, відчуваєть-
ся страх здорових перед неповносправністю. 

Страх, що їхня дитина не буде найкращою, що 
її розвиток відстає від розвитку ровесників, чи змо-
же вона ходити, сидіти, бігати, чи зможе розмовляти 
та бавитись, вчитись як інші діти у загальноосвітній 
школі, чи, можливо, такий страшний діагноз – це по-
милка лікарів і в майбутньому все буде добре. Такі 
запитання та побоювання виникали у всіх 44 (100%) 
батьків дітей і їм було важко самостійно прийняти  цю 
ситуацію.

Опитування виявило, що всі родини, які зіткнули-
ся з такою проблемою і прийняттям того факту, що у 
їхньої дитини нетиповий розвиток, проходять три ста-
дії усвідомлення ситуації: 

Категоричне заперечення та неприйняття інформа-1. 
ції про хворобу їх дитини, переконання, що лікарі 
помилились і з їх малюком все буде гаразд.

Відчай, страх – що далі буде з дитиною, яка буде 2. 
не така як інші, можливо не зможе самостійно ру-
хатись, як складуться стосунки у родині та між 
подружжям, з колегами, друзями. Перед батьками 
постає безліч запитань по догляду за особливою ди-
тиною, по його лікуванню, вихованню. На цій стадії 
у них виникає потреба в допомозі кваліфікованих 
фахівців та спілкування з батьками дітей, у яких на-
явні такі ж проблеми.
Свідоме прийняття стану дитини, усвідомлення 3. 
необхідності розвитку і виховання дитини з ураху-
ванням її особливості, розвиток та реалізація її мож-
ливостей і потенціалу. 

Тривалість проходження цих стадій різна – все 
залежить від того коли, хто, де, у якій формі повідо-
мив батьків про проблемний розвиток дитини. Чим 
швидше сім’ї подолають перші дві стадії, тим швид-
ше любов і турбота будуть переважати у відношенні 
до дитини.

Висновки. 
Після проведеного дослідження та опитування 

батьків дітей з затримкою рухового розвитку було 
встановлено, що: 

- діагноз лікарів щодо порушення рухового розви-
тку дитини є важким випробуванням для родини;

- родина, в якій народилась і виховується дитина з 
затримкою рухового розвитку,  потребує обов’язкової 
кваліфікованої допомоги фахівців;

- для успішної, безперервної, довготривалої реабі-
літації дітей з відставанням рухового розвитку необ-
хідне залучення батьків до активної співпраці;

-  створення громадських організацій, які мають 
на меті психологічну допомогу сім’ям, у яких наро-
дилась дитина з нетиповим розвитком, є важливим і 
необхідним засобом об’єднання та підтримки родин.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
повторному соціологічному дослідженні сімей після 
проведеного раннього реабілітаційного втручання.
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Формування особистісних досягнень підлітків 
у процесі фізичного виховання

Нечипоренко Л.А.
Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького

Анотації:
Розглянуто рівень розвитку осо-
бистісних досягнень підлітків 
з використанням педагогічних 
умов, які сприяють удосконален-
ню здібностей засобами фізичної 
культури. Розроблені критерії ви-
значення рівнів сформованості 
пізнавальної активності. описані 
показники психомоторних здібнос-
тей. окреслено взаємозв’язок між 
рівнем особистісних досягнень та 
фізичною підготовленістю. Пере-
вірено ефективність педагогічних 
умов та запропонованої методики 
формування особистісних досяг-
нень підлітків.

Нечипоренко Л.А. Формирование лич-
ностных достижений подростков в про-
цессе физического воспитания. Рас-
смотрен уровень развития личностных 
достижений подростков с использованием 
педагогических условий, которые оказыва-
ют содействие совершенствованию способ-
ностей средствами физической культуры. 
Разработаны критерии определения уров-
ней сформированности познавательной ак-
тивности. описаны показатели психомотор-
ных способностей. Показана взаимосвязь 
между уровнем личностных достижений и 
физической подготовленностью. Провере-
на эффективность педагогических условий 
и предложенной методики формирования 
личностных достижений подростков.

Nechyporenko L.A. Shaping the larval 
achievements teenager in process of 
the physical education. The level of de-
velopment of personality achievements 
of teenagers is considered with the use 
of pedagogical terms. Terms render as-
sistance to perfection of capabilities facili-
ties of physical culture. The criteria of de-
termination of levels of formed cognitive 
activity are developed. The indexes of 
psycho-motor capabilities are described. 
Intercommunication is rotined between 
the level of personality achievements 
and physical preparedness. Efficiency of 
pedagogical terms and offered method of 
forming of personality achievements of 
teenagers is tested.

Ключові слова:
педагогічні умови, мотиви, мо-
тивація, особистісні досягнення,  
психомоторні здібності, само-
вдосконалення, ситуація успіху, 
фізична підготовленість.

мотивы, мотивация,  подростки, 
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успеха, физическая подготовленность.
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Вступ1

Складність вирішення перспективних завдань, 
науково-технічний прогрес, високі темпи соціально-
економічного життя, обумовили зміни в специфіці та 
змісті трудової діяльності, а у зв’язку з цим значно ін-
тенсифікували навчання школярів. Трудова діяльність 
стає дедалі більше пов’язаною з підвищенням інтен-
сивності інформаційних процесів, а це вимагає від 
особистості високого рівня інтелектуальної напруги, 
психологічної та рухової працездатності, удоскона-
лення власних здібностей. У зв’язку з цим виникають 
проблеми інтелектуальної, психологічної та рухової 
готовності особистості до вирішення завдань, що по-
стійно ускладнюються, і тут йдеться не лише про ро-
зумову, але й про рухову діяльність, про можливість 
особистості накопичувати й ефективно використо-
вувати свій особистий потенціал. Водночас актуалі-
зується також проблема раціональності рухових дій, 
тобто особистість може мати високий рівень розвитку 
рухових здібностей (сили, витривалості, швидкості, 
спритності) і не мати достатнього інтелекту для того, 
щоб розумно і раціонально розпоряджатися ними, 
без зайвих енерговитрат. З іншого боку, високий рі-
вень інтелектуальних здібностей за низького рівня 
фізичної підготовленості також не гарантує успіхів у 
сучасній трудовій діяльності. Отже, актуальною про-
блемою сьогодення є гармонійне поєднання й удоско-
налення інтелектуальних, психічних та рухових зді-
бностей особистості в навчально-виховному процесі. 
На сучасному етапі такий синтез можливий під час 
навчання у школі лише на уроках фізичної культури. 
Йдеться про створення таких педагогічних умов на 
уроках фізичної культури, котрі б забезпечували од-
ночасне удосконалення інтелектуальних, психічних 
та моторних здібностей підлітка, а також мотивували 
б його до самовдосконалення. Таким чином, йдеться 
© Нечипоренко Л.А., 2010

про забезпечення особистісних досягнень підлітків у 
процесі занять фізичними вправами, які будуть вико-
ристані у майбутній життєдіяльності.

На жаль, у сучасній системі навчання і вихован-
ня в загальноосвітній школі поєднання психічного 
та фізичного розвитку не стало головним принципом 
фізкультурної освіти, що, в свою чергу, є головною 
причиною неадекватного ставлення підлітків, батьків, 
учителів до фізичної культури та низької ефективнос-
ті її в підготовці підлітків до подальшої життєдіяль-
ності. Незважаючи на чисельні наукові праці, зокрема 
І. Беха, С. Бубки, В. Клименка, Є. Ільїна, В. Озерова, 
К. Платонова, в яких певною мірою висвітлено окремі 
аспекти удосконалення особистісних здібностей під-
літків, не висвітленим залишаються педагогічні умо-
ви й механізми забезпечення систематичного прирос-
ту особистісних досягнень підлітків у процесі занять 
фізичними вправами, недостатньо розроблені методи-
ки діагностування особистісних здібностей [1, 2, 3, 4, 
5, 6].  

Все вище викладене свідчить про те, що проблема 
забезпечення особистісних досягнень засобами фі-
зичної культури вивчена не достатньо, а використан-
ня педагогічних умов забезпечення особистісних до-
сягнень підлітків засобами фізичної культури не була 
предметом спеціальних досліджень.

Актуальність обраної теми підкреслює доцільність 
проблеми дослідження в цьому напрямку. 

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Черкаського національного університету імені 
Б.Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Мета і завдання дослідження – теоретично об-

ґрунтувати та експериментально перевірити педа-
гогічні умови, методику і засоби ефективного забез-
печення особистісних досягнень підлітків у процесі 
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фізичного виховання.
Досягнення поставленої мети й перевірка гіпотези 

здійснювалися шляхом розв’язання таких завдань:
1. Визначити сутність процесу забезпечення осо-

бистісних досягнень підлітків засобами фізичної 
культури.

2. Обґрунтувати й експериментально перевірити 
ефективність педагогічних умов, засобів і методів за-
безпечення особистісних досягнень підлітків на уро-
ках фізичної культури.

3. Розробити критерії оцінювання, показники та 
рівні особистісних досягнень підлітків в процесі фі-
зичного виховання.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
психолого-педагогічної та фізкультурно-методичної 
літератури з проблеми дослідження; педагогічні спо-
стереження та експеримент.

Результати дослідження.
На основі аналізу психолого-педагогічної літера-

тури, за нашим висновком, сутність поняття «особис-
тісні досягнення» полягає у досягненні особистістю 
максимальних результатів в обраному виді діяльнос-
ті. При цьому під «формуванням особистісних до-
сягнень» засобами фізичної культури ми розуміємо 
активний педагогічний процес, спрямований на ви-
явлення індивідуального рівня розвитку особистісних 
здібностей і цілеспрямований розвиток їх основних 
складових інтелектуальних, психічних і моторних.     

Для діагностування рівня розвитку особистісних 
досягнень підлітків цілком виправдовує себе методи-
ка оцінювання психомоторних здібностей, яка, за до-
помогою спеціально розроблених тестових завдань, 
дає змогу виявити як рівень фізичної підготовленості 
підлітка, так і особистісні досягнення та уміння ними 
керувати у процесі виконання фізичних вправ. У про-
цесі діагностування оцінювались: відчуття простору, 
часу та зусиль, а також рухова пам'ять на простір, час 
і зусилля. 

З метою з’ясування рівня розвитку рухової пам’яті 
на час нами була використана методика з побудовою 
східців. Зміст методики полягає в наступному: під-
літки бігли з максимальною швидкістю 10м. Ми ви-
раховували 50% від показаного результату, називали 
його підлітку та пропонували повторити його. Після 
того як підліток виконав запропонований тест, йому 
необхідно було покращувати свій результат у наступ-
ній спробі. Діагностування продовжувалось до того 
часу, поки підліток у двох спробах поспіль, не зміг 
покращити попередній результат. Одне покращення 
вважалось за одну сходинку. Чим більша кількість 
сходинок, тим краща рухова пам’ять.

Подібні методики ми використовували і для вияв-
лення рухової пам’яті на зусилля та простір. У випад-
ку з руховою пам’яттю на простір використовували 
стрибок у висоту з місця. А у діагностуванні рухової 
пам’яті на зусилля використовували кистьовий дина-
мометр.

Процес, спрямований на реалізацію власних досяг-
нень підлітків, на нашу думку, мав пройти три етапи, 
на кожному з яких необхідно було вирішити своє за-
вдання. Під час формувального експерименту, одним 

з головних завдань першого етапу було формування 
у підлітків експериментальної групи зацікавленості 
до фізичного виховання. З цією метою особлива увага 
надавалась формуванню переконань кожного підлітка 
в тому, що у нього є свої індивідуальні сильні сторо-
ни, які дають змогу досягти певних успіхів і тим са-
мим покращити свої особистісні досягнення.

На другому етапі враховувався рівень фізичної під-
готовленості й індивідуальні психомоторні задатки 
підлітків. На цьому етапі використовувалися рухливі 
та спортивні ігри, гімнастичні і легкоатлетичні впра-
ви, відповідно до навчальної програми. В процесі про-
ведення занять акцент робився на чіткість виконання 
спеціально розроблених індивідуальних завдань та 
час їх виконання. Під час формування підгруп для ви-
конання конкретних завдань враховувався рівень осо-
бистісних досягнень й індивідуальних психомоторних 
можливостей підлітків, а також рівень володіння рухо-
вими навичками, за таким же принципом формувалися 
команди для проведення рухливих і спортивних ігор. 
Як результат у підлітків поступово формувалася певна 
зацікавленість до уроків фізичної культури. 

На третьому етапі забезпечення особистісних до-
сягнень ми планували навчально-виховні ситуації з 
урахуванням сильних сторін підлітків експеримен-
тальних класів. Враховуючи основну тему уроку, 
відповідно до програми навчання, ми добирали й 
відповідні методи і засоби, але з урахуванням індиві-
дуальних можливостей підлітків, розподіляли їх у від-
повідні підгрупи для виконання конкретних рухових 
завдань. За такого підходу ми кожного разу намагали-
ся створити такі умови, які б стимулювали підлітка 
до удосконалення своїх особистих результатів, а саме 
досягнення особистого успіху оцінювалось під час 
підведення підсумку уроку, теми, семестру, року. Осо-
бливо позитивно це впливало на підлітків, які були не 
в змозі виконати навчальні нормативи, а також на тих, 
для кого виконання навчальних нормативів не вимага-
ло серйозних зусиль.

У процесі формувального експерименту нами ана-
лізувались показники усвідомленої потреби у фізич-
ному вдосконаленні. Так, на початку експерименту 
(1етап) усвідомлена потреба була відмічена менш ніж 
у половини респондентів: контрольна група – 34,9%; 
експериментальна – 35,4%. Другий етап контрольна 
– 37,4%; експериментальна – 44,1%, а по закінченню 
третього етапу у контрольній групі – 37,9%, а в експе-
риментальній – 48,1%. По закінченні формувального 
експерименту підлітки експериментальної групи чіт-
ко формулювали й обґрунтовували бажання до фізич-
ного вдосконалення. Необхідно зазначити, що за пері-
од експерименту відсутність цієї потреби у підлітків 
контрольної групи збільшилася з 13,7% на першому 
етапі до 14,5% на третьому, тоді як у експерименталь-
ній спостерігається тенденція до кількісного змен-
шення підлітків з відсутністю потреби до фізичного 
вдосконалення з 12,6% на першому етапі до 6,2% на 
третьому. 

Ефективність реалізації розробленої методики на-
очно підтверджується аналізом динаміки рівнів сфор-
мованості мотивів забезпечення особистісних досяг-
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нень за період формувального експерименту. Так, в 
експериментальній групі значно зменшилась кількість 
підлітків з низьким і середнім рівнем сформованості 
мотивів, (на першому етапі − 48,5%, а на третьому – 
41,5%) і збільшилась – з високим і вищим рівнем, (на 
початку формувального експерименту – 51,5%, а піс-
ля закінчення – 58,5%). У контрольній групі ці зміни 
несуттєві, (51,4% на першому етапі і після закінчення 
формувальної частини експерименту – 51,5%).

Порівняльний аналіз результатів тестування 
(табл.1) показників особистісних досягнень (сформо-
ваності психомоторних здібностей) у підлітків на по-
чатку і після закінчення формувального експерименту 
показав їх зміни як у контрольній, так і в експеримен-
тальній групах, але в експериментальній групі при-
ріст за всіма показниками більш суттєвий і практично 
значимий (Р<0,05).

Варто зауважити що на початку експерименту 

контрольна і експериментальна групи практично за 
всіма показниками розвитку психомоторних здібнос-
тей суттєво не відрізнялися (в усіх випадках Р>0,05). 

Аналогічна картина спостерігається і під час ви-
вчення динаміки особистісних досягнень за показ-
никами фізичної підготовленості (табл.2) у підлітків 
контрольної та експериментальної групи. Значне зрос-
тання особистісних досягнень за показниками (фізич-
ної підготовленості та психомоторних здібностей) в 
експериментальній групі пояснюється ефективністю 
запропонованих нами педагогічних умов організації 
навчального процесу, значним підвищенням у підліт-
ків експериментальних класів інтересу і пізнавальної 
активності до зростання особистісних досягнень.

Аналіз показників сформованості мотивів фізич-
ного самовдосконалення у підлітків контрольної й 
експериментальної груп дозволяє стверджувати про 
позитивну динаміку цих показників. У контрольній 

Таблиця 1.
Динаміка особистісних досягнень за показниками психомоторних здібностей у підлітків контрольної та 

експериментальної груп за період експерименту (Х±m).

№ Показник
психомоторних здібностей Група До експерименту Після

Експерименту Р

1 Рівень відчуття часу (с)

К 0,48±0,04 0,39±0,04 <0,05

Е 0,44±0,03 0,15±0,04 <0,05

       Р >0,05 <0,05

 2 Рівень відчуття зусилля (кг)
К 3,0±1,05 5,05±1,1 >0,05

Е 2,83±0,95 2,2±1,5 <0,05
       Р >0,05 <0,05

 3 Рівень відчуття простору (см)

К 5,12±0,5 5,12±0,5 >0,05

Е 5,02±0,9 2,9±0,5 <0,05

       Р <0,05 <0,05

4
Рухова пам’ять на час
(к-ть сходинок)

К 2,2±1,2 3,4±0,6 >0,05

Е 2,5±1,1 5,2±0,8 <0,05
       Р >0,05 <0,05

5
Рухова пам’ять на простір
(к-ть сходинок)

К 3,5±0,8 4,15±0,75 >0,05

Е 3,08±1,1 6,5±1,1 <0,05
       Р >0,05 <0,05

6
Рухова пам’ять на зусилля
(к-ть сходинок)

К 3,9±1,1 5,1±0,9 >0,05

Е 3,75±1,0 7,4±1,2 <0,05
       Р >0,05 <0,05

7. Точність оцінки простору (см)
К 26,5±5,3 29,5±8,3 >0,05

Е 25,7±6,5 15,2±5,8 <0,05
       Р >0,05 <0,05

8 Проста рухова реакція (с)
К 0,27±0,05 0,23±0,06 >0,05
Е 0,26±0,07 0,14±0,05 <0,05
       Р >0,05

9 Точність оцінки  часу (с)
К 0,61±0,21 0,75±0,26 <0,05
Е 0,58±0,18 0,27±0,11 <0,05
       Р >0,05 <0,05
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групі підлітків з вищим рівнем показники збільшились 
на 2,2%, а з низьким рівнем зменшились на  13,9%, 
тоді, як в експериментальній з вищим рівнем збіль-
шилося на 13,2%, а з низьким зменшилось на 20,6%. 
Отже, здобуті результати засвідчують  перевагу запро-
понованих нами педагогічних умов, спрямованих на 
самовдосконалення особистісних досягнень підлітків 
у експериментальній групі.  

Позитивна динаміка інтересу до занять фізичною 
культурою взагалі є опосередкованим показником 
успішності формування мотивів навчальної діяльнос-
ті. Результатом розвитку мотивів навчання у процесі 
формування експерименту стало суттєве підвищення 
показників особистісних досягнень, що й забезпечило 
підвищення успішності процесу фізичного виховання 
підлітків у цілому.

Результати проведеного педагогічного експери-
менту підтвердили ефективність розроблених нами 
змісту педагогічних умов, методики та засобів забез-
печення особистісних досягнень підлітків у процесі 
фізичного виховання. 

Висновки.
Визначено та охарактеризовано сутність поняття 

«формування особистісних досягнень», що характе-
ризується як активний педагогічний процес, спрямо-
ваний на виявлення індивідуального рівня розвитку 
особистісних здібностей і цілеспрямований розвиток 
їх основних складових: психічного, інтелектуального 
і моторного.

Уточнено сутність поняття «особистісні здібнос-
ті»: це здатність людини відображати об’єктивну ін-
формацію про свою рухову діяльність, уміння контр-
олювати свої рухи й ефективно керувати ними в часі 

та просторі, враховуючи конкретну ситуацію. 
Структурними компонентами особистісних досяг-

нень є: інтелектуальні, психічні та моторні складові.
Результати дослідження підтвердили, що для діа-

гностування й оцінювання рівня розвитку особистіс-
них досягнень є використання психомоторних тестів, 
за допомогою яких виявляються показники сформова-
ності відчуття часу, простору, зусиль, а також пам’ять 
на час, простір і зусилля. Саме рівень розвитку цих по-
казників найбільшою мірою сприяє засвоєнню нових 
складних вправ і забезпечує особистісні досягнення 
підлітків у процесі занять фізичною культурою.  

Подальше дослідження планується провести у на-
прямку формування особистісних досягнень з вико-
ристанням запропонованих методик у молодшому та 
старшому шкільному віці.
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Таблиця 2.
Динаміка показників особистісних досягнень за показниками фізичної підготовленості підлітків контрольної 

та експериментальної груп за період експерименту (Х±m).

№
п/п Показники Гр І етап Р1-2 ІІ етап Р2-3 ІІІ етап Р1-3

1 Біг на 30м зі старту 
(с) 

К 5,95±0,15 >0,05 5,55±0,1 >0,05 5,37±0,2 <0,05
Е 5,98±0,15 >0,05 5,43±0,11 >0,05 5,18±0,1 <0,05
Р >0,05 >0,05 >0,05

2 Стрибок у висоту з 
місця (см)

К 25,8±2,1 >0,05 29,9±2,5 >0,05 31,5±2,9 <0,05
Е 26,2±2,1 >0,05 30,3±2,5 <0,05 35,5±2,3 <0,05
Р >0,05 >0,05 >0,05

3 Човниковий біг (с)
К 11,7±0,3 >0,05 11,2±0,3 >0,05 10,7±0,3 <0,05
Е 11,6±0,4 >0,05 11,0±0,4 >0,05 10,5±0,2 <0,05
Р >0,05 >0,05 >0,05

4 Підтягування (раз) 
К 3,1±1,4 >0,05 4,2±1,2 >0,05 5,5±1,5 >0,05
Е 3,0±1,5 >0,05 4,2±1,2 <0,05 6,8±1,2 <0,05
Р >0,05 >0,05 >0,05

5 Динамометрія (кг)
К 18,7±1,7 <0,05 22,1±1,4 <0,05 27,2±2,5 <0,05
Е 18,9±1,7 <0,05 22,3±1,3 <0,05 30,8±2,1 <0,05
Р >0,05 >0,05 >0,05

6 Біг 300м (с)
К 71,8±4,4 >0,05 67,2±4,5 >0,05 64,3±3,3 <0,05
Е 72,1±4,7 >0,05 66,8±4,6 <0,05 57,3±3,7 <0,05
Р >0,05 >0,05 >0,05

7 Стрибок у довжину 
з розбігу (см)

К 312±8,5 >0,05 3,44±10,7 >0,05 361±9,5 <0,05

Е 320±12,5 >0,05 3,53±10,5 >0,05 390±9,5 <0,05
Р >0,05 >0,05 <0,05
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Підвищення ефективності процесів відновлення під час 
підготовки спортсменів з стрільби кульової

Петрук І.Д.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

Анотації:
Розглядаються особливості засто-
сування відновних засобів спортс-
менів, що займаються стрільбою 
кульовою. Проаналізовані дані 
спеціальної літератури, здійсне-
ний порівняльний аналіз та оцінка 
ефективності комбінованого вико-
ристання окремих засобів віднов-
лення, рекомендуються комплекси 
відновних засобів. Встановлено 
покращення процесів відновлення 
спортсменів при поєднанні спор-
тивного масажу та функціональної 
музики, використанні комплексу  
засобів під час етапного рівня від-
новлення. 

Петрук И.Д. Повышение эффективности 
процессов  восстановления во время под-
готовки спортсменов по пулевой стрельбе. 
Рассматриваются особенности использования 
восстановительных средств во время подготов-
ки спортсменов, занимающихся пулевой стрель-
бой. Проанализированы данные специальной 
литературы, осуществлен сравнительный ана-
лиз и оценка эффективности комбинированного 
использования отдельных средств восстановле-
ния, рекомендуются комплексы восстановитель-
ных средств. Установлено улучшение процессов 
восстановления спортсменов при сочетании 
спортивного массажа и функциональной музы-
ки, использовании комплекса  средств  во время 
этапного уровня восстановления.

Petruk I.D. Improve of recovery 
during the training process of 
shot-bullet. Special features of the 
restorative means during the train-
ing of shot-bullet are described. Au-
thor made analysis of special litera-
ture, compares and assessments 
combination means of recovery, 
recommends to apply the complex 
of restorative means. The process-
es of sportsmen recovery became 
better during combination of sport 
massage and functional music, us-
ing the complex of facilities during a 
stage level of recovery.

Ключові слова:
стрільба кульова, тренувальний 
процес, втома, психофізичні влас-
тивості, відновлення, засоби.

пулевая стрельба, тренировочный процесс, 
усталость, психофизические свойства, вос-
становление, средства.

bullet shooting, training process, 
fatigue, psychophysical features, 
restoration, means.

Вступ. 1

В сучасних умовах підготовки спортсменів різ-
них видів спорту зростають вимоги до підтримки їх 
працездатності, використання науково-обґрунтованих 
методик щодо реабілітації та відновлення  Особливо 
зростає їх роль наприкінці тренувальних мікроциклів, 
коли наростають явища втоми та необхідно підготува-
ти спортсменів до майбутніх змагань [10].

Відновні засоби у тренувальному процесі застосо-
вують на різних рівнях. Їх використання на етапному, 
основному рівні передбачає нормалізацію функціо-
нального стану організму спортсменів внаслідок су-
марного навантаження окремого мікроциклу, фізичне 
та психічне відновлення. У цьому випадку засоби 
відновлення, як правило, плануються на кінець тре-
нувального мікроциклу. Найбільш напружені періоди 
тренування на етапному рівні вимагають також до-
даткового проведення відновних процедур в середині 
тренувального циклу [14, 15]. 

В умовах сучасного тренувального процесу необ-
хідним є комплексне використання різних засобів 
відновлення та стимуляції працездатності. У кожно-
му окремому випадку вибір і поєднання відновних 
процедур має здійснюватися відповідно до загальної 
спрямованості тренувального процесу, величини, ха-
рактеру навантажень відповідних мікроциклів. 

Використання відновних засобів в інших видах 
спорту показує важливість їх комплексного застосу-
вання під час тренувального процесу [1, 3]. Але не по-
трібно копіювати та переносити комплекси відновних 
засобів в практику стрільби кульової через своєрід-
ність, специфічність цього виду спорту.

 Аналіз науково-методичної літератури, власні 
спостереження показують недостатню увагу до пи-
тань комплексного використання засобів відновлен-
ня спортсменів з стрільби кульової та висвітлення 
проблем у підготовці спортсменів до тренувальних і 
змагальних навантажень. Серед наявних публікацій 
© Петрук І.Д., 2010

зустрічаються тільки поодинокі спроби дослідження 
комплексу відновних заходів, їх поєднання на різних 
етапах річного тренувального циклу спортсменів [9, 
17]. 

Необхідність дослідження застосування засобів 
відновлення зумовлена значними психологічними та 
фізичними навантаженнями, зменшенням спеціальної 
працездатності спортсменів-стрілків під час багатого-
динних тренувань та змагань, що проводяться в ста-
тичному режимі. 

Дослідження виконано відповідно до наукової теми 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука ,,Ефективність 
фізичної реабілітації осіб різного віку при порушен-
ні функціонування систем організму. Відновлення 
психофізичних властивостей спортсменів засобами 
фізичної реабілітації”, номер державної реєстрації 
0109U003032.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчити ефективність комплек-

сного впливу масажу та інших засобів відновлення на 
працездатність спортсменів з стрільби кульової.

Завдання роботи: 
1. Науково обґрунтувати необхідність викорис-

тання комплексної програми фізичної реабілітації 
спортсменів зі стрільби кульової.

2. Зробити порівняльний аналіз ефективності ви-
користання окремих засобів відновлення. 

Методи дослідження: аналіз спеціальної науково-
методичної літератури, педагогічні спостережен-
ня, функціональна проба оцінювання відновлення 
спортсменів перед та після виконання спеціального 
навантаження, статистичний аналіз.

Результати дослідження.
Ефективність використання у найближчий від-

новний період після тренувальних занять з великими 
навантаженнями комплексів відновних засобів зале-
жить від специфіки останніх особливостям стомлення 
спортсменів.
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Спортивна працездатність визначається динамі-
кою змін показників основних функціональних сис-
тем організму, значною мірою залежить від здатності 
опорно-рухового апарату переносити підвищені, а ін-
коли і позамежні навантаження, при цьому слід зазна-
чити, що основне навантаження припадає на нервово-
м’язову систему. Основна мета фізичної підготовки 
кваліфікованих стрілків полягає у відновленні функ-
ціонального стану в процесі напруженої спеціаль-
ної підготовки. Спеціальна фізична підготовка тісно 
пов’язана із загальною, її виділення до певної міри 
умовне. Необхідність органічного поєднання загаль-
ної та спеціальної фізичної підготовки визначається 
закономірностями функціонування та удосконалення 
спортсмена в цілому. При достатньо високому рівні 
розвитку фізичних якостей більш ефективно протікає 
удосконалення спеціальних якостей та навичок [11]. 
На передній план виходить інтегральна підготовка, 
що забезпечує поєднання, координацію та реалізацію 
різних сторін підготовленості (фізичної, технічної, 
тактичної, психічної) в умовах тренувальної та зма-
гальної діяльності.. Потрібно виокремити такі важ-
ливі фізичні якості, як швидкісні можливості, силові 
здібності, координаційні здібності, гнучкість. Серед 
спеціальних якостей необхідними будуть силова ви-
тривалість в динамічному та статичному режимі, стій-
кість системи ,,стрілець-зброя”, м’язова чутливість. 
Стан спеціальних якостей невіддільний від психоло-
гічних, а саме: вольових якостей, спеціалізованих пси-
хічних процесів (відчуття зброї, пострілу, часу, ритму 
та темпу стрільби), стійкості до емоційного стресу в 
напружених змагальних ситуаціях, управління перед-
стартовим станом і психічною саморегуляцією пове-
дінки [5]. Кульова стрільба ставить специфічні вимоги 
до психічних та фізичних якостей спортсмена. Процес 
виконання пострілу вимагає від стрільця тонкої коор-
динації мікрорухів, вміння диференціювати величину 
м’язових зусиль. Довга монотонна статична робота 
стрільця, велика кількість стартів, необхідність дов-
гого збереження дій високої точності вимагає великої 
концентрації уваги, сильного напруження нервової 
системи [7, 12]. Тому використання відновних засобів 
повинно бути направлене як на відновлення загальної 
фізичної працездатності, так і на відновлення пси-
хофізичних властивостей, таких як врівноваженість, 
статична рівновага, координація. Однак у спеціальній 
літературі, що стосується питань підготовки спортс-
менів з стрільби кульової, застосування відновних 
засобів описано безсистемно та розрізнено [4, 8]. 
Необхідно підкреслити, що комплексне використан-
ня відновних засобів в значній мірі сприятиме кращій 
підготовці спортсменів-стрілків до змагань, ефектив-
ному проведенню тренувального процесу.

Враховуючи все вищевикладене, для розробки 
комплексної програми відновних засобів потрібно в 
першу чергу провести спортсменам психологічні тес-
ти, а саме визначити рівень тривожності, емоційної 
стабільності, психотип (тести Спілберга, Айзенка). 
Наступним кроком має бути визначення рівня спеці-
альної працездатності до використання та після вико-
ристання відновних засобів (тест САН, стан нервово-

м’язового апарату, зорово-рухова координація). На 
нашу думку, комплекс засобів відновлення повинен 
включати гідропроцедури (душ, оздоровче плавання 
в басейні), спортивний масаж, сауну, функціональну 
музику.

Душ викликає температурний та механічний вплив 
на організм, тренуючий вплив на нервову систему та 
судини, підвищення їх толерантності до фізичних 
та емоційних навантажень. Важливим відновним 
медико-біологічним засобом є спортивний масаж. 
Ефективними є методики проведення за професором 
Бірюковим. Так, спостерігається зміна співвідношен-
ня катехоламінів, ацетилхоліну, гістаміну, серотоні-
ну, кортикостероїдів, кінінів під впливом масажу, що 
призводить до відновлення порушених фізіологічних 
функцій та нормалізації гомеостазу. Це дає підстави 
рахувати, що в основі дії масажу лежить складний не-
йрогуморальний механізм, при якому важливу роль 
відіграє вибір прийому, місце впливу та функціональ-
ний фон, на якому виконується масаж [2].  

Виконання відновних масажних прийомів є співп-
рацею з нервовою системою для релаксації м’язів. 
Це не є тільки безпосередній механічний ефект. Ве-
лике значення має також неврологічний та емоційний 
ефект [13]. Індивідуально-психологічний стан, само-
мотивація під час масажу пришвидшують процес від-
новлення спортсмена та досягнення високих спортив-
них результатів [6, 17]. 

Нами розроблені та впроваджені комплексні мето-
дики, в яких масаж (попередній, місцевий відновний) 
у певні дні поєднується з функціональною музикою, 
контрастним душем, сауною, плаванням у басейні та 
вправами для окорухових м’язів (табл. 1). 

Згідно теорії психофізіологічних механізмів впливу 
музики, було зроблене припущення щодо підвищення 
ефективності відновного масажу при його поєднан-
ні з функціональною музикою. Дослідження впливу 
функціональної музики показують ефективність її ви-
користання на процес відновлення в результаті стиму-
ляції м’язового розслаблення, розвантаження центрів 
рухової діяльності від надмірного однобічного напру-
ження за рахунок завантаження малозайнятих центрів 
емоційної діяльності і переключення уваги [16]. Про 
вплив музики на центральну нервову систему свід-
чать і зміни потоку збудження в кортико-таламічних 
і кортико-лімбічних колах [18]. Використання функ-
ціональної музики є ефективним саме у спортсменів 
зі стрільби кульової, які в абсолютній своїй більшості 
мають високу інтровертованість, є більш дисципліно-
ваними та краще адаптуються до музики. 

Комплексна програма використовувалася після 
ударних мікроциклів на етапному рівні відновлення 
провідних спортсменів-стрілків (відновний мікро-
цикл, спортивні сезони 2007-2010 рр.). Відновні засо-
би використовувалися до, під час та після тренування. 
Серед них: до тренування попередній масаж; під час 
тренування – місцевий відновний масаж; після трену-
вання – контрастний душ, сауна, плавання в басейні, 
загальний відновний масаж у поєднанні з функціо-
нальною музикою.  

Нами також здійснено дослідження ефективності 
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поєднання масажу та функціональної музики на про-
цес відновлення спортсменів-стрілків. На основі ме-
тодичних вказівок по спеціальній фізичній підготовці 
Республіканського науково-методичного кабінету Мі-
ністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 
(врахована силова витривалість в статичному та дина-

мічному режимі, стійкість системи ,,стрілець-зброя”) 
була розроблена функціональна  проба – 20 підйомів з 
утриманням та опусканням пістолета в позі приготу-
вання до стрільби. Оцінка здійснювалася на підставі 
аналізу показників пульсу та артеріального тиску у 
трьох групах спортсменів по 10 осіб віком від 18 до 25 

Таблиця 1
Комплексна програма використання відновних засобів спортсменів зі стрільби кульової (етапний період, 

відновний мікроцикл)

Дата ,
дні тренувань Засоби відновлення

Об’єм відновних
засобів

до під час після трену-
вання

1-й день
Попередній масаж (перед стрільбою)
Місцевий відновний масаж
Контрастний душ (t – 40-42°С, 10-15°С)

5 хв. 2-3 хв. 4-5 хв.
5 хв.

2-й день

Попередній масаж
Контрастний душ 
Сауна (t – 80-90°С, вологість 15-20%)

 
Плавання в басейні
Місцевий відновний масаж (між заходами в сауну)

5 хв.

5 хв.
2 заходи по 5 
хв., заг. час 1 

год.
2-3 хв.

10-12 хв.

3-й день
 Попередній масаж
 Контрастний душ
 Місцевий відновний масаж 

5 хв.

2-3 хв.
5 хв.
15 хв.

4-й день  Те ж що і в 3-й  день
5-й день  Теж що і в 3-й день

6-й день
 Попередній масаж
 Вправи для окорухових м’язів
 Контрастний душ

5 хв. 15-20 хв.
5 хв.

7-й день

 Попередній масаж
 Вправи для окорухових м’язів
 Контрастний душ
 Загальний відновний масаж з функціональною музикою 
 Сауна (3-4 заходи)    
 Плавання в басейні (між 2 і 3 заходом)

5 хв.

15-20 хв.
5 хв.

25-30 хв.

до 1,5 год.
2-3 хв.

 Рис. 1. Відновлення показників пульсу після функціональної проби у спортсменів з стрільби кульової (середнє 
число – М). 
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років на протязі 2009-2010 рр. (А – проведення маса-
жу та функціональної музики; В – проведення тільки 
масажу; С – контрольна група, відновні засоби не про-
водилися).

Спортсмени-стрілки, яким проводилося поєднан-
ня відновного масажу та функціональної музики по-
казували кращі показники відновлення після функціо-
нальної проби та спортивні результати (рис. 1). 

Як свідчать результати дослідження при запрова-
дженні поєднаного використання масажу та функціо-
нальної музики на етапному рівні відновлення підви-
щилася швидкість відновлення після функціональної 
проби у порівнянні з використанням тільки масажу чи 
з контрольним станом (А – 2 хв., В – 2,5 хв., С – 3 
хв.).

Запропонований комплекс використовувався на 
етапному рівні відновлення (передзмагальний період, 
відновлювальні  мікроцикли).

Висновки:
Аналіз науково-методичної літератури показує не-1. 
достатність наукових даних, рекомендацій щодо 
комплексного використання відновних засобів на 
різних етапах річного циклу підготовки спортсме-
нів зі стрільби кульової.
Рекомендується використовувати відновні засоби 2. 
у формі спеціально розроблених комплексів, що 
включають прості, високоефективні засоби від-
новлення (душ, спортивний масаж, сауна, басейн, 
функціональна музика) з врахуванням періоду тре-
нувального циклу, індивідуально-психологічних 
особливостей особистості спортсменів-стрілків.
Застосування комплексів відновних засобів сприяє 3. 
збільшенню ефективності тренувального процесу, 
покращенню результатів змагань.
Для розробки комплексної програми відновних за-4. 
ходів та всебічної оцінки її ефективності необхідно 
провести тести на визначення психотипу, рівня три-
вожності, емоційного стану (Спілберга, Айзенка, 
Доскіна), стану нервово-м’язового апарату, зорово-
рухової координації.

Подальші перспективні дослідження. Для 
об’єктивної оцінки раціонального поєднання засобів 
відновлення необхідно порівняти вищенаведені ме-
тодики з іншими комплексами відновних засобів на 
етапах річного тренувального циклу спортсменів, їх 
вплив на загальну і спеціальну працездатність, психо-
функціональний стан спортсменів з стрільби кульової 
(визначення рівня емоційної стабільності, час сенсор-
них реакцій на прості та складні подразники, оцінки 
ступеня включення м’язів в динамічну та статичну 
роботу).
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Проблеми комп'ютеризації галузі дошкільного виховання
Подоляка А.Є.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Досліджувалося використання 
комп'ютерних технологій у до-
шкільному вихованні. У досліджен-
ні брали участь  27 педагогічних 
працівників дитячих дошкільних 
установ. Показано диференційова-
ний підхід у підборі засобів фізич-
ного виховання дітей дошкільного 
віку. Виділено основні вимоги до 
комп'ютерних програм. Виявлено 
невідповідність між підвищеним 
попитом на комп'ютерні програми 
і їхнє впровадження в навчально-
виховний процес. Установлено ба-
гаторівневу класифікацію й послі-
довність у підборі рухливих ігор.

Подоляка А.Е. Проблемы компьютериза-
ции отрасли дошкольного воспитания. 
Исследовалось использование компью-
терных технологий в дошкольном воспита-
нии. В исследовании принимали участие 
27 педагогических работников детских до-
школьных учреждений. Показан дифферен-
цированный подход в подборе средств фи-
зического воспитания детей дошкольного 
возраста. Выделены основные требования 
к компьютерным программам. обнаружено 
несоответствие между повышенным спро-
сом на компьютерные программы и их вне-
дрением в учебно-воспитательный процесс. 
Установлена многоуровневая классифика-
ция и последовательность в подборе под-
вижных игр.

Podolyaka А.Е. Problems of comput-
erization in the brunch of preschool 
education. The use of computer tech-
nologies was probed in preschool edu-
cation. 27 pedagogical workers of child’s 
preschool establishments took part in 
research. The differentiated approach 
is rotined in the selection of facilities of 
physical education of children of pre-
school age. The basic requirements 
are selected to the computer programs. 
Found out disparity between enhance-
able demand on the computer programs 
and their introduction in an educational 
educate process. Multilevel classification 
and sequence is set in the selection of 
mobile games.

Ключові слова:
дошкільники, комп'ютер, класифі-
кація, рухливі ігри.

дошкольники, компьютер, классификация, 
подвижные игры.

under-fives, computer, classification, 
mobile games.

Вступ.1

Сьогодні, як ніколи, актуальною є проблема мо-
дернізації освітньої політики взагалі й дошкільної 
зокрема. Кроком на шляху до реорганізації та онов-
лення, відповідно до Закону України «Про дошкільну 
освіту», стала Базова програма розвитку дитини до-
шкільного віку «Я у Світі» [1]. Одна з умов ефектив-
ної реалізації Програми «Я у Світі» — її методичне 
та інформаційне забезпечення. Розробка навчально-
методичного супроводу (методичних рекомендацій, 
навчальних підручників та посібників, оновленого 
відповідно до модернізованого змісту дошкільної 
освіти дидактичного матеріалу тощо).

Сучасний розвиток інформаційного суспільства 
вимагає застосування нових інформаційних техноло-
гій в дошкільних закладах з фізичної культури. Дер-
жавні документи (Закон України про фізичну культу-
ру і спорт, Закон України про національну програму 
інформатизації, Про дошкільну освіту, Державна про-
грама розвитку фізичної культури і спорту в Україні, 
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Базо-
ва програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у 
Світі» тощо) [2, 4, 7] створюють правову основу для 
стратегії рішення проблем усіх аспектів розвитку до-
шкільників.

Науковці у своїх дослідженнях зазначають, що 
навчальні і довідкові комп’ютерні системи дозволи-
ли здійснити індивідуальний підхід для підбору ма-
теріалів і таким чином зробили навчально-виховний 
процес більш досконалим [9]. Використання персо-
нального комп’ютера виступає як прикладний фактор 
технічного напрямку, а впровадженню аналітичних, 
інтерактивних, довідкових чи програм підбору на-
вчального матеріалу уваги приділяється не достатньо 
[5]. Одним з кризових явищ традиційних і авторських 
систем освіти є розрив між фізичним вихованням і 
всіма іншими видами навчально-виховної діяльності 
дітей дошкільного віку [6], відсутність реальних меха-
нізмів, які обумовлюють взаємозв’язок пізнавальної та 
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рухливо-ігрової діяльності в процесі навчання. Серед 
специфічних дитячих форм діяльності гра стоїть на 
першому місці. Виділені програмою «Я у Світі» всі сім 
ліній розвитку дошкільника містяться у ігровій діяль-
ності, що спонукає до її поширеного використання.

Аналіз літературних джерел [3, 8] виявив пробле-
ми інформатизації навчально-виховного процесу у 
дошкільних закладах з фізичної культури а саме зосе-
редив увагу на підборі рухливих ігор. У зв'язку з тим, 
що різні автори при класифікації ігор беруть в осно-
ву різні ознаки, то сьогодні ще чітко й остаточно не 
складені науково-обґрунтовані групи ігор. Основни-
ми критеріями їх класифікації, з літературних джерел 
було виділено умови їх підбору (вікові можливості 
дітей, погодні умови, місце проведення, визначення 
мети, а також кількість гравців та необхідне наванта-
ження). Ці висновки дозволили зробити припущення, 
що потрібна розробка комп’ютерної програми для 
підбору рухливих ігор, яка дозволить значно оптимі-
зувати працю з дітьми. 

Робота виконана згідно Зведеного плану науково-
дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту за темами 1.2.4 «Науково-методичні 
основи використання інформаційних технологій при 
підготовці фахівців галузі фізичної культури та спор-
ту» (номер державної реєстрації 0106U011994).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було розробити систему кла-

сифікації рухливих ігор.
На основі аналізу спеціальної літератури був віді-

браний комплекс показників для визначення послі-
довності підбору (вікові можливості дітей, погодні 
умови, місце проведення, визначення мети, а також 
кількість гравців та необхідне навантаження).

Завдання дослідження.
Визначити: відношення педагогічних працівників 1. 
до рухливих ігор, проблеми пов’язані з викорис-
танням рухливих ігор у дитячих дошкільних закла-
дах, стан впровадження комп'ютерних технологій у 
навчально-виховному процесі дошкільних закладів.
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Розробити класифікацію для послідовності у підбо-2. 
рі рухливих ігор в комп'ютерній програмі.

Результати дослідження.
Для підтвердження гіпотези, що комп’ютерна про-

грама підбору рухливих ігор дозволить значно опти-
мізувати працю з дітьми, було проведено анкетування 
педагогічних працівників. На питання анкет відповіли 
27 педагогічних працівників дитячих дошкільних за-
кладів міста Харкова та Харківської області. На під-
ставі аналізу даних анкетування, наведених нижче, 
просліджується ряд тенденцій.

Рухливі ігри універсальний засіб практично для 
всіх ліній розвитку. Це підтвердили відповіді на пи-
тання: «Чи можна ігровими засобами впливати на: 
фізичний, соціально моральний, емоційно-ціннісний, 
пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, 
креативний розвиток». Практично по всім лініям 
було відзначено вплив більше ніж 50%, а фізичний та 
емоційно-ціннісний отримали 100% та 88,89 % відпо-
відно (рис. 1).

Завдяки анкетуванню були виявлені проблеми 
пов’язані з використанням рухливих ігор (рис. 2).

Відповідаючи на питання: «Визначте які пробле-

ми можуть завадити Вам використовувати рухливі 
ігри у повній мірі», як основними було виявлено об-
маль інформації (77,78%) та складність у підборі ігор 
за багатьма параметрами (77,78%).

Завдяки анкетуванню було проаналізовано послі-
довність підбору рухливих ігор до занять і проведен-
ня їх на прогулянці. 96,3% анкетованих починають 
планувати ігрові завдання враховуючи вікові можли-
вості. На пору року звертають увагу практично всі, 
відводячи цьому критерію підбору друге або третє 
місце 62,96% і 37,04% відповідно. Місце проведення 
і пов’язані з цим вимоги до рухливих ігор за загаль-
ними підрахунками зайняли третє місце. Приймають 
його до уваги по різному: на 2 місце виставили 18,52% 
респондентів; 3 – 40,74%; 4 – 37,04%; 5 – 3,7%. 

Основна мета заняття і рухливих ігор можуть бути 
однакові, а іноді узгоджуються між собою. Основні 
рухи та мета гри дуже важливі для підбору і застосу-
вання ігор у навчально-виховному процесі. На перше 
місце цей критерій підбору обрали 3,7% респонден-
тів; 2 місце -14,81%; 3 – 22,22%; 4 – 59,27%, що і обу-
мовило загальне четверте місце. Кількість гравців теж 
важлива складова підбору, яку, за даними дослідження 

Рис. 1. Чи можна ігровими засобами впливати на ліній розвитку
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Рис. 2. «Визначте які проблеми можуть завадити Вам використовувати рухливі ігри у повній мірі».
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ставлять на 4 (3,7%), 5 (66,67%) або 6 (29,63%) місця. 
За загальними підрахунками «кількість гравців» за-
ймає 5 позицію. Навантаження багато в чому залежить 
від умов проведення гри та має додаткову градацію за-
вдяки варіантам проведення. Все ж таки розподіл на 
ігри великої, середньої і малої рухливості можливий. 
Враховують цей критерій респонденти по різному: на 
5 місце поставили – 29,63%; 6 – 40,74%; 7 – 25,93%; 
8 – 3,7%. На останок, фахівців цікавлять стать грав-
ців та правила проведення. Лише деякі народні ігри 
мають розподіл за статтю. Це дуже умовно і багато з 
дівочих спокійних хороводів придатні для проведен-
ня у дитсадку і для хлопчиків. Респонденти відводять 
цьому фактору загальне сьоме місце ставлячи його на 
6 (29,63%), 7 (59,26%) та 8 (11,11%) місця. Свої дії 
учасники гри підпорядковують правилам. З дітьми 
дошкільного віку проводять два види рухливих ігор 
— сюжетні ігри та ігрові вправи (несюжетні ігри) але 
як видно з проведеного нами дослідження цей факт у 
підборі турбує фахівців найменше. У рейтингу його 
поставили на 7(14,81%) та 8 місце (85,19%) респон-
дентів. За допомогою анкетування, Спираючись на 
вище вказане, було встановлено наступну послідов-
ність у підборі рухливих ігор: вік, сезонність, місце 
проведення, задачі, кількість гравців, навантаження, 
стать, правила проведення.

Більшість респондентів вміє користуватися 
комп'ютерною технікою (62,96%). І ще більше тих 
хто вважає, що комп'ютеризація праці фахівців до-
шкільного виховання допоможе оптимізувати працю 
з дітьми (81,48%). На питання: «Чи використовували 
б Ви мультимедійні (комплексні) програми у підборі 
рухливих ігор?» 81,48% респондентів відповіли пози-
тивно. Проте  на питання: «Чи зустрічали Ви будь-
які комп'ютерні програми (технології) для роботи у 
дитсадку?» були отримані наступні відповіді: «так» 
- 11,11%; «немає програм, що задовольняли б мої по-
треби» - 7,41%; «не знаю, де отримати такі програми» 
- 22,22%; «ні» - 59,26%. Анкетування повністю під-
твердило проблеми, які було виявлено завдяки аналізу 
літературних джерел. 

Висновки 
Обґрунтовано необхідність проведення досліджень 1. 
даної тематики, виявлено відсутність теоретичного 
базису для розробки комп’ютерних програм, що ви-
магає систематизації методик створення програм, 
розробки дидактичних матеріалів для них, шляхів 
залучення до навчально-виховного процесу у до-
шкільних закладах з фізичної культури. Визначена 
необхідність створення електронних підручників і 
посібників для фахівців дошкільного виховання.

Виявлено невідповідність між підвищеним попитом 2. 
на комп'ютерні програми та їх впровадженням у 
планування навчально-виховного процесу. Фахівці 
виявляють великий інтерес до комп'ютерних техно-
логій і готові застосовувати їх в роботі. Проте, осно-
вними причинами, які заважають впровадженню 
комп'ютерних технологій є: недоступність сучасних 
мультимедійних програм (88,89%) та у менш зна-
чній мірі комп'ютерна безграмотність (37,04%).
Було встановлено наступну послідовність у підборі 3. 
рухливих ігор: 1 місце - вік, 2 місце - сезонність, 3 
місце - місце проведення, 4 місце - задачі, 5 місце 
- кількість гравців, 6 місце - навантаження, 7 місце - 
стать, 8 місце - правила проведення.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем комп'ютеризації 
галузі дошкільного виховання.
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Аналіз соматичного здоров'я студентів-юристів 
перших  курсів з 2007 по 2009 роки
Попрошаєв О.В., Чумаков О.В., Зінченко С.Г., Курячий С.В. 

Національна  юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Анотації:
Розглянуто авторські програми ви-
значення рівня індивідуального 
здоров’я студентів в процесі фізич-
ного виховання. Проаналізований 
рівень соматичного здоров’я сту-
дентів перших курсів. Встановлено, 
що у більшості студентів рівень со-
матичного здоров’я «нижче серед-
нього» або «низький». Показана 
необхідність розробки особистісно-
орієнтованної системи викладення 
навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання». Система передбачає 
формування у студентів стійкої по-
треби до фізичного самовдоскона-
лення та оволодіння методами зміц-
нення власного здоров’я.

Попрошаев А.В., Чумаков О.В., Зинченко 
С.Г., Курячий С.В. Анализ соматического 
здоровья студентов-юристов первых 
курсов с 2007 по 2009 года. Рассмотрены 
авторские программы определения уров-
ня индивидуального здоровья студентов 
в процессе физического воспитания. Про-
анализирован уровень соматического здо-
ровья студентов первых курсов. Установле-
но, что у большинства студентов уровень 
соматического здоровья «ниже среднего» 
или «низкий». Показана необходимость 
разработки личностно-ориентированной 
системы изложения учебной дисциплины 
«Физическое воспитание». Система пред-
усматривает формирование у студентов 
стойкой потребности к физическому само-
совершенствованию и овладению метода-
ми укрепления собственного здоровья.

Poproshaev O.V., Chymakov O.V., 
Zinchenko S.G., Kuryachiy S.V. Analy-
sis of the somatic health of first year 
students-jurists from 2007 fill 2009 
academic years. The author programs of 
determination of individual health of stu-
dents level are considered in the process 
of physical education. A somatic health 
of students of the first courses level is 
analysed. It is set that at most students 
somatic health level below the «average» 
or «low». The necessity of development 
is rotined to personality-oriented systems 
of exposition of educational discipline 
«Physical education». The system fore-
sees forming for the students of proof 
necessity to physical self-perfection and 
capture the methods of strengthening of 
own health.

Ключові слова:
фізичне виховання, студент, ме-
тодика, соматичний.

физическое воспитание, студент, мето-
дика, соматический.

physical education, student, method, 
somatic.

Вступ. 1

Особливе місце у національній юридичної освіті 
займає блок гуманітарних наук, до складу якого вхо-
дить також і навчальна дисципліна «Фізичне вихован-
ня». Формування фізично загартованої особистості, 
яка володіє знаннями, вміннями та навичками вико-
ристовувати засоби фізичної культури і спорту задля 
оздоровлення, підвищення розумової та  фізичної 
працездатності, має допомагати студентам успішно 
адаптуватися до нових умов життя і навчання у вищій 
школі. 

Слід наголосити, що останні дослідження науково 
підтвердили той факт, що за останні роки рівень ін-
дивідуального здоров’я студентів значно погіршився, 
а навчальна програма в рамках курсу «Фізичне вихо-
вання» у тому вигляді в якому вона є на цей час не 
в змозі вирішити найголовнішого свого завдання, це 
покращення здоров’я студентів. Поодинокі публікації 
за цією тематикою у фахових наукових виданнях свід-
чать про відсутність загальноприйнятої та науково 
обґрунтованої методології викладання фізичного ви-
ховання у навчальному процесі студентів. 

Щоб вирішити це питання перш за все необхід-
но звернути увагу студента на стан свого власного 
здоров’я і як наслідок цього підштовхнути його до 
мотиваційної потреби у навчанні засобам і методам 
зміцнення стану власного здоров’я.

Для досягнення цієї мети нами був проведений 
аналіз існуючих авторських програм та з багатьох іс-
нуючих була відібрана, найінформативніша та проста 
у практичному використанні методика, яка дозволяє 
визначати рівень індивідуального здоров’я студент-
ської молоді. Це методика кількісної експрес-оцінки 
рівня соматичного здоров’я за Г.Л. Опанасенком. 
Вона дає можливість комплексно визначити функці-
© Попрошаєв о.В., Чумаков о.В., Зінченко С.Г., Курячий С.В. 
, 2010

ональний стан організму за показниками кардіорес-
піраторної та м’язової системи, які формалізовані у 
кількісних одиницях (балах) і пов’язуються з рівнем 
індивідуального здоров’я. Ця методика складається з 
визначення антропометричних і функціональних по-
казників та їх індексів [5-7].

Робота виконана за планом НДР кафедри фізично-
го виховання Національної юридичної академії Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: провести порівняльний аналіз 

соматичного здоров’я студентів-юристів перших кур-
сів з 2007 по 2010 роки та за результатами отриманих 
даних сприяти розробці особистістно-орієнтованої 
системи викладення навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання».

Для досягнення мети були визначені наступні за-
вдання:

провести аналіз існуючих авторських програм, • 
які дозволяють визначати рівень індивідуального 
здоров’я студентів в процесі фізичного виховання;
відібрати найінформативнішу та просту у практич-• 
ному використанні методику, яка дозволяє визна-
чати рівень індивідуального здоров’я студентської 
молоді;
визначити рівень соматичного (індивідуально-• 
го) здоров’я студентів-юристів 1-го курсу набору 
2007-08, 2008-09 та 2009-2010 навчальних років.

Для розв’язання поставлених завдань у роботі 
використовувалися загальноприйняті методи дослі-
дження: Теоретичний аналіз та узагальнення мате-
ріалів науково-методичної літератури; методика кіль-
кісної експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я за 
Г.Л. Опанасенком; педагогічний експеримент; методи 
математичної статистики.

Методика дослідження. Дослідження проводило-
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ся у Національній юридичній академії України імені 
Ярослава Мудрого в період з 2007 по 2010 р. на про-
тязі трьох років. Для вирішення поставлених задач 
дослідження нами були обстежені студенти першого 
курсу, набору 2007-08, 2008-09 та 2009-2010 навчаль-
них років, у яких визначався рівень індивідуального 
здоров’я. 

Обрання із багатьох існуючих, методики кіль-
кісної експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я 
за Г.Л. Опанасенком обумовлено тим, що вона дає 
можливість комплексно визначити функціональний 
стан організму за показниками кардіореспіраторної 
та м’язової системи, які формалізовані у кількісних 
одиницях (балах) і пов’язуються з рівнем індивідуаль-
ного здоров’я. Ця методика складається з визначення 
антропометричних і функціональних показників та їх 
індексів [1, 5]. 

Вимірювання антропометричних та фізіометрич-
них показників таких як: довжина тіла, маса тіла, жит-
тєва ємність легень та сила м’язів кисті проводиться 
за загальноприйнятою методикою [3]. 

Співвідношення маси тіла із довжиною тіла оці-
нюється за ІМТ індексом (індекс маси тіла, „Body-
Mass-Index”), який розраховують за формулою:

маса тіла (кг)
довжина тіла 2  (м). 

Стабільні показники маси тіла (якщо вони знахо-
дяться у межах фізіологічної норми) є однією з ознак 
здорової людини. 

Уявлення про стан дихальної функції дає так зва-
ний життєвий індекс -   відношення життєвої ємності 
легень (ЖЄЛ) до маси тіла: 

ЖЄЛ (мл)
маса тіла (кг)

Середні величини цього показника у чоловіків 65 - 
70 мл/кг і 55 - 60 мл/кг у жінок.

Силовий індекс, тобто відношення абсолютного 
показника сили, що фіксуються на динамометрі, до 
маси тіла, визначають за формулою:

динамометрія кисті
маса тіла (кг).

Вважається, що силовий індекс для сильнішої 
руки у чоловіків дорівнює 65 - 70 % від маси тіла. У 
жінок цей показник знаходиться у межах 45 – 50 % 
від маси тіла.

Функціональний стан серцево-судинної системи 
визначається за показниками пульсу.

Частота серцевих скорочень (ЧСС) - є інте-
гральним показником діяльності серцево-судинної 
системи, який віддзеркалює ступінь напруження 
киснево-транспортної функціональної системи під 
дією фізичних навантажень. 

Вимірювання ЧСС проводиться пальпаторним ме-
тодом на променевій (сонній) артерії у стані спокою. 
Фіксуються показники ЧСС протягом 10 с із наступ-

ним перерахуванням за 1хв.
За середні величини приймаються 60 - 80 ударів за 

хвилину, більше 80 уд/хв розцінюються як тахікардія, 
менше 60 уд/хв - як брадикардія. 

Проба Мартіне-Кушелевського – (20 присідань 
за 30 секунд). Підраховують пульс за 10 с в положен-
ні сидячи, дочекавшись його стабільних значень. За 30 с 
робиться 20 присідань, піднімаючи руки вперед. Потім 
сидячи, фіксується час відновлення пульсу до вихідних 
значень. 

Враховується час відновлення частоти пульсу після 
стандартного навантаження: величини 1 х в . 3 0 с  -  1 
хв. 59 с вважаються за середній рівень; 1 хв. - 1 хв. 
29 с - вище середнього; 59 с і менше – високий; 2 - 3 
хв. - нижче середнього; 3 хв. і більше - низький. 

Артеріальний тиск крові визначають методом 
Короткова медичним тонометром. Величини артері-
ального тиску в межах 100/60 – 120/80 мм.рт.ст. вважа-
ються фізіологічною нормою. 

Індекс Робінсона. Цей індекс є добутком частоти 
серцевих скорочень і рівня артеріального систолічно-
го тиску, поділеним на 100:

ЧСС х АТ сист.
 100

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати тестування соматичного здоров’я 

студентів-юристів 1-го курсу набору 2007-08 н.р. ві-
дображені на рис.1.

Графічне відтворення кількісної характеристи-
ки рівня соматичного здоров’я студентів-юристів (за 
експрес-методикою Г.Л. Опанасенка) свідчить про те, 
що абсолютна більшість студентів-першокурсників 
набору 2007-08 навчального року має рівень соматич-
ного здоров’я не вище середнього (86 %) та тільки 14 
відсотків високий та вище середнього (відповідно 4 % 
високий та 10 % вище середнього). 

Аналіз тестування індивідуального здоров’я 
студентів-юристів 1-го курсу (2008-09 н.р.) відобра-
женні на рис.2, говорить про те, що рівень соматич-
ного здоров’я студентів цього набору нижче ніж по-
переднього. Високий рівень – 0 %, вище середнього 
– 6 %, середній – 14 %, нижче середнього – 29 % та 
низький 51 %.  

Звертає на себе увагу той факт, що високий, вище 
середнього та середній рівень соматичного здоров’я 
студентів, які вступили на перший курс, значно ниж-
че, ніж попереднього. У той же час студентів з низь-
ким рівнем соматичного здоров’я майже у два рази 
більше.

Аналізуючи дані соматичного здоров’я студентів 
1 курсу набору 2009-2010 н.р., треба відзначити те, 
що знову зросла на 7% кількість студентів з низьким 
рівнем індивідуального здоров’я, що майже у три 
рази більше ніж у 2007 році (рис. 3). Крім того змен-
шилась кількість студентів з середнім та вище серед-
нього рівнем індивідуального здоров’я (відповідно на 
1% та 2 %).

На отримані дані безпосередньо впливає й значний 
відсоток дітей-інвалідів (1 та 2 групи), які були зара-
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ховані до 1 курсу. Необхідно зазначити, що ці студен-
ти не шукають можливості отримати звільнення від 
практичних занять з фізичного виховання, а навпаки 
із задоволенням відвідують їх, де отримують посиль-
не для них дозоване фізичне навантаження (грають у 
спортивні ігри: настільний теніс та бадмінтон). Це є 
дуже вагомим прикладом для всіх інших студентів, які 
за станом здоров’я віднесені до основної та спеціаль-
ної медичної групи відвідувати навчальні заняття.

Отримані дані рівня соматичного здоров’я студен-
тів 1 курсів набору 2007-2008 н.р. , 2008-2009 н.р. та 
2009-2010 н.р. ми пов’язуємо з тим, що у сучасних 
умовах в Україні склалася критична ситуація із ста-
ном здоров’я населення. Різко зросла захворюваність, 
у тому числі на гіпертонію – у 3 рази, стенокардію – у 
2,4 рази, інфаркт міокарду – на 30 %. Несприятливі 
екологічні умови стали причиною зростання кількості 
хворих дітей. Майже 90 % дітей, учнів і студентів ма-
ють відхилення у здоров’ї, понад 50 % - незадовільну 
фізичну підготовку, близько 70 % дорослого населен-
ня – низький та нижчий за середній рівень фізичного 
здоров’я..

Так одним із можливих та доступних шляхів покра-
щення цієї ситуації є фізична культура, яка являється 
складовою частиною загальної культури суспільства, 
що спрямовано на зміцнення здоров’я, розвиток фі-
зичних, морально-волевих та інтелектуальних зді-
бностей людини, сприяє гармонійному формуванню її 
особистості, є важливим засобом підвищення соціаль-
ної і трудової активності, життєво важливої потреби 
взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків. 
Таким чином у студентів необхідно формувати стій-
ки потреби до фізичного самовдосконалення з метою 
зміцнення стану власного здоров’я.

На цей час навчальна програма з фізичного вихо-
вання не може вирішити цих завдань у повному обся-
зі, тому виникає потреба у розробці нової програми, а 
можливо і системи викладання навчальної дисциплі-
ни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закла-
дах України. 

Найбільш доцільно буде розробити особистісно-
оріентовану навчальну програму зі спортивним ухи-
лом, яка б містила наступні складові:

організація навчальних занять по спортивно-• 

Рис. 1. Характеристика рівня соматичного здоров’я студентів-першокурсників 2007-08 навчального року
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Рис. 2. Характеристика рівня соматичного здоровя студентів-першокурсників 2008-09 навчального року
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оздоровчим секціям;
надання студентам можливості вільного вибору • 
спортивно-оздоровчої секції;
надання студентам можливості переходу із однієї • 
спортивної секції до іншої;
виніс навчальних занять за рамки обов’язкового на-• 
вчального розкладу та проведення їх за графіком 
(розкладом) роботи спортивно-оздоровчих секцій;
організація навчальних занять не менш 2-х та не • 
більш 3-х разів на тиждень;

Тільки розробкою особистісно-оріентованої на-
вчальної програми зі спортивним ухилом можуть 
бути вирішені найголовніші завдання фізичного вихо-
вання, на сучасному етапі, а саме: оздоровчі, освітні 
та розвиваючі.

Висновки.
Встановлено, що у більшості студентів перших 

курсів рівень соматичного здоров’я, за методикою 
Г.Л. Опанасенка, «нижче середнього», або «низький» 
і з кожним набором  він не покращується, а навпаки 
погіршується. У зв’язку з цим необхідно розробити 
особистістно-орієнтовану системи викладення на-
вчальної дисципліни «Фізичне виховання», яка перед-
бачала б формування у студентів стійкої потреби до 
фізичного самовдосконалення та оволодіння метода-
ми зміцнення стану власного здоров’я.

У подальшому перспектива розвідок у даному на-
прямку може торкатися більш поглибленого аналізу 
рівня індивідуального здоров’я студентської молоді, 
факторів які впливають на низький рівень соматич-
ного здоров’я студентів та пошуку путей рішення та 
виходу з даної ситуації.
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Рис. 3. Характеристика рівня соматичного здоровя студентів-першокурсників 2009-10 навчального року
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Фізичні якості юних тхеквондистів
Саєнко В. Г., Теплий В. М.

Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Інститут фізичного виховання і спорту

Анотації:
Виявлено параметри рівня розви-
тку фізичних якостей тхеквондис-
тів на етапі попередньої базової 
підготовки. Статистично значимі 
результати зареєстровані між по-
казниками контрольних випробу-
вань тхеквондистів 3 і 2 розряду: на 
бистроту, силу, швидкісно-силові 
якості, координаційні здібності, 
гнучкість. отримані кількісні дані 
можуть використовуватися при по-
будові та контролі тренувального 
процесу юних спортсменів, які спе-
ціалізуються з тхеквондо ВТФ, та в 
інших бойових єдиноборствах.

Саенко В.Г., Тёплый В.Н. Физические ка-
чества юных тхэквондистов. Выявлено 
параметры уровня развития физических 
качеств тхэквондистов на этапе предвари-
тельной базовой подготовки. Статистически 
значимые результаты зарегистрированы 
между показателями контрольных испы-
таний тхэквондистов 3 и 2 разряда: на бы-
строту, силу, скоростно-силовые качества, 
координационные способности, гибкость. 
Полученные количественные данные могут 
использоваться при построении и контроле 
тренировочного процесса юных спортсме-
нов, специализирующихся в тхэквондо ВТФ 
и других боевых единоборствах.
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Parameters of physical qualities devel-
opment level in taekwondo athletes at 
a stage of preliminary base preparation 
were studied. Statistically significant re-
sults are registered between parameters 
of control tests taekwondokas 3 and 2 
categories: on speed, power, speed-
power qualities, coordination abilities, 
flexibility. Obtained quantitative data can 
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Вступ.1

При підготовці спортсменів в східних 
єдиноборствах особливо актуальною є проблема 
пошуку найбільш інформативних критеріїв, що 
можуть застосовуватися для оцінки ефективності 
засобів і методів тренувального процесу. Одним 
з видів східних єдиноборств є тхеквондо ВТФ. В 
Міжнародну федерацію цього виду спорту входить 
понад 120 країн. Україна – одна з них. З 2000 року 
тхеквондо ВТФ включено до програми олімпійських 
ігор. Спортсмени високої кваліфікації, які складають 
збірну команду Української федерації цього виду 
східних єдиноборств за останні роки досягли 
значного прогресу в опануванні техніко-тактичної 
майстерності, що відбилося у їх досягненнях на 
престижних змаганнях. Але на трьох останніх 
Олімпійських іграх не було здобуто жодної медалі. 
Успіхи українських спортсменів значною мірою 
стримуються відсутністю науково-обґрунтованої 
системи підготовки, що передує змаганням та включає 
в себе не тільки вдосконалювання рівня техніко-
тактичної майстерності, але й методики розвитку 
найважливіших фізичних якостей, оптимальне 
співвідношення тренувальних навантажень у різних 
періодах тренувального процесу з тхеквондо ВТФ. 
Згідно з цим у даному дослідженні розглянемо розвиток 
фізичних якостей у юних спортсменів, бо належний 
розвиток рухових якостей є важливим аспектом на 
будь-якому етапі багаторічної спортивної підготовки. 
Особливо важливо це у юному віці, коли закладається 
основа фізичної підготовленості та починає 
формуватися технічна майстерність спортсменів. 
У контактних видах східних єдиноборствах це 
має провідне значення для формування захисного 
м’язового корсету у юних спортсменів від 
різноманітних ударних комбінацій супротивників та 
розвиток здатності виконання максимально швидких 
атакуючих рухів, блокувань, переміщень та інших 
техніко-тактичних дій. Використання отриманих 
© Саєнко В. Г., Теплий В. М., 2010

показників дозволить об’єктивізувати педагогічні 
спостереження, стежити за зміною елементів 
структури підготовленості, у тому числі фізичних 
якостей і приймати обґрунтовані управлінські 
рішення щодо коректування тренувального процесу 
в тхеквондо ВТФ з метою покращення результатів 
в змагальній діяльності спортсменів. Проведення 
тестування і дослідження параметрів розвитку 
фізичних якостей юних тхеквондистів у змагальних 
умовах необхідно вважати обов’язковим компонентом 
тренувального процесу підготовки тхеквондистів, а 
тому тема дослідження є актуальною.

Параметри фізичних якостей спортсменів 
досліджені авторами в легкій атлетиці [8, 12], 
спортивних іграх [12], різних видах єдиноборств [1, 
11, 15]. В сучасних науково-методичних публікаціях 
з тхеквондо ВТФ виявлено численний ряд робіт при-
свячених дослідженню різноманітних аспектів трену-
вального процесу [2-7, 9, 10, 14]. Але оптимальний 
розвиток фізичних якостей відповідних кваліфікації 
юних тхеквондистів не визначено. Тому в цій статті 
робиться спроба дослідження показників фізичних 
якостей у юних спортсменів, які спеціалізуються з 
тхеквондо ВТФ.

Робота виконана за Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спор-
ту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту на 2006-2010 роки; тема 2.2.3 „Удосконален-
ня підготовленості спортсменів різної кваліфікації 
в групах видів спорту” (номер державної реєстрації 
0107U001647).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити рівень розвитку 

фізичних якостей юних спортсменів, які 
спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Завдання дослідження – дослідити рівень 
розвитку фізичних якостей юних спортсменів, які 
спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Методи дослідження. 
1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних 
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науково-методичної літератури. 
2. Педагогічні контрольні випробування (тести). 
3. Методи математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження про-

водились у Луганському обласному фізкультурно-
оздоровчому центрі „Авангард” (міська 
дитячо-юнацька громадська організація фізкультурно-
спортивний клуб „Дружба”). Тестування спортсменів 
виконувалося в змагальному періоді тренувань, коли 
спортивна підготовленість учасників дослідження 
знаходилась на найвищому рівні. Для виконання по-
ставленого завдання були сформовані дві групи по 25 
тхеквондистів 3 і 2 розряду відповідно. Вік спортс-
менів складав від 8 до 13 років, а спортивний стаж 
занять тхеквондо ВТФ від трьох до семи років. В зма-
гальній обстановці спортсменам було запропоновано 
виконати тести, що застосовувалися раніше у інших 
видах спорту та інформативно визначають рівень роз-
витку фізичних якостей. У дослідженні використані 
наступні педагогічні тести: на бистроту – біг на 20 
м і 30 м з високого старту; на силу – динамометрія 
сили м’язів сильнішої кисті та згинання рук в упорі 
лежачи; швидкісно-силові якості – стрибки у довжину 
й у висоту з місця (за допомогою стрічкоутримуваль-
ного пристрою), метання набивного м’яча масою 2 кг 
знизу вперед; координаційні здібності – човниковий 

біг; гнучкість – у кульшовому суглобі за методикою 
гоніометрії Сермєєва у тестах поздовжнього і попе-
речного шпагатів і у суглобах хребетного стовпа при 
нахилі тулуба вперед (згинання з витягуванням рук) із 
положення стоячи на гімнастичній лаві та при розги-
нанні хребетного стовпа за тестом „міст”; загальна ви-
тривалість – подолання дистанції бігом за дванадцять 
хвилин (тест Купера).

Методики проведення вказаних тестів та доціль-
ність їх застосування у контролі тренувального про-
цесу доведено у джерелах [8, 10, 12, 13]. Обробка 
результатів тестування проводилась за методами ма-
тематичної статистики з розрахунком визначення ві-
рогідності розходжень (Р<0,05) за t-критерієм Стью-
дента.

Результати дослідження.
Результати тестування рівня розвитку фізичних 

якостей юних спортсменів, які спеціалізуються з тхек-
вондо ВТФ наведені у таблиці 1.

Аналізуючи дослідження показників рівня розви-
тку фізичних якостей юних тхеквондистів, спосте-
рігається статистично значуще (P<0,05) поліпшення 
результатів у всіх контрольних випробуваннях. Це 
свідчить про те, що рівень кожної фізичної якості 
тхеквондистів зі зростанням кваліфікації від 3 до 2 
розряду має суттєве покращення, про що підтверджує 

Таблиця 1
Показники рівня розвитку фізичних якостей юних тхеквондистів

Контрольні випробування

Кваліфікація
Приріст

від 3 розряду
до 2 розряду

3 розряд
n=25 P

2 розряд
n=25

X +m X +m

Біг на 20 м з високого старту, с 4,69±0,06 <0,05 4,27±0,04 10%

Біг на 30 м з високого старту, с 6,52±0,04 <0,05 6,22±0,03 5%

Сила м’язів сильнішої кисті, кг 8,40±0,47 <0,05 11,16±0,73 25%

Згинання рук в упорі лежачи, разів 9,68±0,68 <0,05 14,64±0,47 34%

Стрибок у довжину з місця, см 130,88±2,30 <0,05 151,48±1,36 14%

Стрибок у висоту з місця, см 30,96±0,78 <0,05 34,92±0,99 11%

Метання набивного м’яча знизу вперед, м 3,21±0,09 <0,05 4,68±0,13 31%

Човниковий біг, с 12,56±0,24 <0,05 11,09±0,26 13%

Поздовжній шпагат, см 12,81±0,53 <0,05 9,88±0,47 30%

Поперечний шпагат, см 18,06±0,95 <0,05 12,92±1,20 40%

„Міст”, см 24,50±0,92 <0,05 20,04±1,10 22%

Нахил тулуба стоячи, см 7,68±0,47 <0,05 10,88±0,78 29%

Тест Купера, м 1820,00±20,93 <0,05 1976,00±18,32 8%
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відсотковий приріст у наступних показниках: бігу на 
20 м з високого старту від 4,69 с до 4,27 с (приріст 
склав 10%); бігу на 30 м з високого старту від 6,52 с до 
6,22 с (5%); абсолютної сили м’язів сильнішої кисті 
(кистьова динамометрія) від 8,40 кг до 11,16 кг (25%); 
згинання і розгинання рук в упорі лежачи від 9,68 по-
вторень до 14,64 повторень (34%); стрибка у довжину 
з місця від 130,88 см до 151,48 см (14%); стрибка у 
висоту з місця від 30,96 см до 34,92 см (11%); метання 
набивного м’яча вагою 2 кг знизу вперед від 3,21 м до 
4,68 м (31%); човникового бігу від 12,56 с до 11,09 с 
(13%); поздовжнього шпагату від 12,81 см до 9,88 см 
(30%); поперечного шпагату від 18,06 см до 12,92 см 
(40%); тесту „міст” від 24,50 см до 20,04 см (22%); при 
нахилі тулуба стоячи від 7,68 см до 10,88 см (29%); 
тесту Купера від 1820,00 м до 1976,00 м (8%).

Висновки.
Проведені дослідження дозволили отримати на-

ступні результати.
Виявлені параметри рівня розвитку фізичних якос-1. 
тей юних тхеквондистів на етапі попередньої базо-
вої підготовки, що забезпечують підвищення спор-
тивної майстерності у майбутньому.
Статистично значимі розбіжності зареєстровані між 2. 
показниками всіх контрольних випробувань тхек-
вондистів 3 і 2 розряду на: бистроту – біг на 20 м 
і 30 м з високого старту; силу – динамометрія сили 
м’язів сильнішої кисті та згинання рук в упорі ле-
жачи; швидкісно-силові якості – стрибки у довжину 
й у висоту з місця, метання набивного м’яча масою 
2 кг знизу вперед; координаційні здібності – човни-
ковий біг; гнучкість – у кульшовому суглобі за тес-
тами поздовжній і поперечний шпагати і у суглобах 
хребетного стовпа при нахилі тулуба вперед (зги-
нання) із положення стоячи на гімнастичній лаві та 
при розгинанні хребетного стовпа за тестом „міст”; 
загальна витривалість – тест Купера.
Отримані кількісні дані можуть використовуватися 3. 
при побудові та контролі тренувального процесу 
юних спортсменів, які спеціалізуються з тхеквондо 
ВТФ, та в інших бойових єдиноборствах.

Перспективи подальших досліджень в даному на-
прямку. Планується дослідження ефективності засто-
сування раціонального обсягу тренувальних наванта-
жень в підготовці юних тхеквондистів.
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Психологічні особливості юнаків у процесі 
відбору до пляжного волейболу

Самодай В.І.
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Анотації:
Розглянуто психологічні особли-
вості юних спортсменів на почат-
ковому етапі спортивної підготов-
ки. Визначено динаміку психічного 
стану юнаків з пляжного волейбо-
лу на етапі спортивного відбору. У 
дослідженні приймали участь 25 
учнів груп початкової підготовки. 
Середній вік юних спортсменів 
становив 12 років. За показника-
ми самооцінки психічного стану в 
переважної більшості юнаків ви-
явлено дещо завищену оцінку са-
мопочуття, активності і настрою. 
За психологічними показниками 
зосередженості, стійкості й кон-
центрації уваги встановлено се-
редній рівень їх розвитку.

Самодай В. И. Психологические особен-
ности юношей в процессе отбора к пляж-
ному волейболу. Аннотация. Рассмотрены 
психологические особенности юных спор-
тсменов на начальном этапе спортивной под-
готовки. определена динамика психического 
состояния юношей из пляжного волейбола 
на этапе спортивного отбора. В исследова-
нии принимали участие 25 учеников групп на-
чальной подготовки. Средний возраст юных 
спортсменов составлял 12 лет. По показате-
лям самооценки психического состояния у 
подавляющего большинства юношей выяв-
лена несколько завышенная оценка самочув-
ствия, активности и расположения духа. По 
психологическим показателям сосредоточен-
ности, стойкости и концентрации внимания 
установлен средний уровень их развития.

Samoday V. Psychological features 
of youths at a selection to beach vol-
ley-ball. The psychological features of 
young sportsmen are considered on the 
initial stage of sporting preparation. The 
dynamics of mental condition of youths 
is certain from beach volley-ball on the 
stage of sporting selection. 25 young 
sportsmen of groups of initial prepara-
tion took part in research. Middle age 
of young sportsmen made 12 years. On 
the indexes of self-appraisal of mental 
condition at swingeing majority of youths 
exposed a few the overextension of feel, 
activity and location of spirit. On the psy-
chological indexes of concentration, the 
middle level of their development is set 
firmness and concentration of attention.

Ключові слова:
психологічні особливості, юні 
спортсмени, спортивний відбір, 
пляжний волейбол, психодіагнос-
тика.

психологические особенности, юные 
спортсмены, спортивный отбор, пляжный 
волейбол, психодиагностика.

psychological features, young sportsmen, 
sporting selection, beach volley-ball, 
psychodiagnosis.

Вступ. 1

У сучасному світі спортивна психологія ще не 
стала невід’ємною частиною процесу підготовки 
спортсменів. Більшість тренерів і спортсменів 
намагаються розв’язати власні свої психологічні 
проблеми, базуючись значною  мірою, на життєвому 
досвіді, без урахування психологічних закономірностей 
спортивної діяльності.

Спортивна психологія – це насамперед наука, 
що досліджує закономірності психічної діяльності в 
тренувальних і змагальних умовах людини. Важливим 
напрямом у психології є застосування її методів і 
засобів у практиці роботи з юними спортсменами [3; 
8; 10].

Численні дослідження, які проводилися за учас-
ті юних спортсменів, доводять, що саме у дитячому 
та юнацькому віці формуються психологічні якості, 
які в подальшому сприяють або, навпаки, заважають 
спортсменам реалізувати свої можливості. Якості, 
які формуються в дитячому та юнацькому віці, такі 
як, спрямованість, особистісно-престижна мотивація, 
формують тривожну, конфліктну, нестабільну особис-
тість юного спортсмена, що не сприяє вдалому висту-
пу на змаганнях у майбутньому. Крім того, це нерідко 
негативно впливає і на постспортивне життя.

Розроблено багато тестів і вправ, згідно з яки-
ми оцінюють здатність дитини до конкретного виду 
спорту [2; 4; 9]. Морфологічні та антропометричні 
показники також впливають на результат у визначе-
ному виді спорту. Як критерії успішної змагальної 
діяльності оцінюється більшість фізіологічних пара-
метрів, до яких відносяться передусім максимальне 
споживання кисню, число серцевих скорочень під час 
фізичних навантажень різної потужності, життєва єм-
ність легень тощо.

Необхідність у проведенні психологічного моніто-
© Самодай В.І., 2010

рингу юних спортсменів із застосуванням певних груп 
особистісних тестів обумовлює вивчення й оцінку ге-
нетично детермінованих і більш стійких психічних 
якостей, які визначають формування індивідуальних 
особливостей людини [5; 7].

Отже, актуальність дослідження полягає в тому, 
що визначення особливостей динаміки психічного 
стану у юних спортсменів з різними особистісними 
характеристиками може бути використано тренерами 
і спортивними лікарями для їх психодіагностики, що 
дозволить виявляти сильні й слабкі сторони, прогно-
зувати ефективну діяльність в умовах тренувань та 
змагальної діяльності. Завдяки цьому можна вносити 
необхідні корективи у процес їх підготовки, зокрема 
відбору до занять спортом [1; 6].

Робота виконана за планом НДР Сумського дер-
жавного педагогічного університету ім. А.С. Мака-
ренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даної роботи – визначити рівень психоло-

гічних особливостей юнаків 12 років, які займаються 
пляжним волейболом у групі початкової підготовки.

Методи дослідження: психологічне тестування 
(властивостей нервової системи – збудження, галь-
мування, рухливості); буквена таблиця Анфімова; 
методика емоційного стану САН (самопочуття, актив-
ність, настрій); визначення особистої та ситуативної 
тривожності за методикою Спілберга, методи матема-
тичної статистики.

Дослідження проводили протягом 2009–2010 рр. 
на базі ДЮСШ «Електрон» м. Суми, в якому взяли 
участь учні груп початкової підготовки (n = 25). Се-
редній вік юних спортсменів становив 12 років.

Результати дослідження.
У процесі психологічних досліджень В. Волков і 

В.Філін (1983), визначали, що особлива увага приді-
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ляється виявленню у юних спортсменів таких якос-
тей, як активність і впертість у спортивній боротьбі, 
самостійність, рішучість, цілеспрямованість, спор-
тивне працелюбство, здатність мобілізуватися під час 
змагань. 

У лабораторних умовах досліджуються здібності 
спортсмена до оперативного мислення, властивос-
ті вищої нервової діяльності, сенсомоторні реакції, 
швидкість переробки інформації, сенсомоторна коор-
динація та ін.

Під час аналізу психологічних особливостей юна-
ків, які займаються пляжним волейболом, насамперед 
звернули увагу на стан нервової системи (рівень пси-
хічного стану, тривожність та особливості уваги). 

Проведене дослідження дозволило визначити рі-
вень психофізіологічних особливостей хлопців 12 
років, які займаються у групах початкової підготовки 
(таб.1).

За даними таб. 1, оцінка властивостей нервової 
системи (за 5-бальною системою) з боку збудження 
становить – 3,5 бала; з боку гальмування – 3,0 бала; 
рухливість процесів нервової системи – 3,1 бала. 

За показниками індивідуальної оцінки властивос-
тей нервової системи з боку збудження 20% хлопців 
мають середній рівень прояву, 56% – вище середньо-
го; 24% – нижче середнього рівня прояву. З боку галь-
мування 12% хлопців мають середній рівень прояву, 
48% – вище середнього та 40% – нижче середнього 
рівня прояву.

Лише 32% хлопців мають середній рівень прояву 

рухливості нервових процесів, 44% – вище середньо-
го і 24% – нижче середнього рівня прояву.

Визначення особистої і ситуативної тривожності 
у юних спортсменів засвідчило (табл. 2), що особис-
та тривожність становить 20,3 бала (низький рівень), 
32,2 бала (середній рівень) і 47,5 бала (високий рі-
вень), а ситуативна тривожність – 21 бал (низький рі-
вень), 33,5 бала (середній рівень) і 45,5 бала (високий 
рівень).

За індивідуальними показниками самооцінки влас-
тивості нервової системи 68% хлопців мають серед-
ній рівень особистої тривожності і 44% хлопців – си-
туативної тривожності; 20% хлопців – високий рівень 
особистої тривожності і 36% хлопців – ситуативної 
тривожності; і тільки 12% хлопців – низький рівень 
особистої і 20% хлопців – ситуативної тривожності.

За результатами досліджень [8], активна увага 
повинна утримуватися протягом 20 хвилин, а у віці 
11–13 років – близько 30 хвилин. Вегетативні процеси 
стають більш стабільними, але економічність реакції 
все ще вагомо мала, оскільки роздратованість нерво-
вих центрів висока, а гальмування – низьке. 

Зважаючи на всі ці зміни та умови цього віку, 
щодо залучення дітей молодшого шкільного віку до 
пляжного волейболу, потрібно враховувати наступне: 
в спортивно-педагогічній практиці необхідно орієнту-
ватися на показники психологічного стану, тому що 
високі тренувальні навантаження можуть уповільни-
ти процес спортивного зростання дітей. 

Для оцінки емоційно-психічного стану юнаків ми 
Таблиця 1

Рівень властивостей нервової системи юних волейболістів (у балах)

(X +m)

Властивості нервової системи Оцінка
Збудження 3,5+0,07
Гальмування 3,0+0,06
Рухливість нервових процесів 3,1+0,05

Таблиця 2
Показники рівня особистої і ситуативної тривожності у юних спортсменів

Властивості нервової 
системи

Низький
(>30 балів)

Середній
(31–45 балів)

Високий
(<46 балів)

Особиста тривожність 20,3 32,2 47,5
Ситуативна тривожність 21 33,5 45,5

Таблиця 3
Характеристика показників емоційно-психічного стану (у балах)

Психічний стан
Рівень самооцінки

Р
Фактичний рівень Оптимальний рівень Різниця

Cамопочуття 6,8 5,4 1,4 < 0,05

Активність 5,1 5,0 0,1 > 0,05

Настрій 6,1 5,1 1,0 < 0,05
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використали тест диференційованої самооцінки за 
шкалою САН, результати якого подано у таблиці 3. 

За даними таблиці 3, юнаки-волейболісти 12 років 
мають середній і в деяких випадках завищений рівень 
самооцінки свого психічного стану. Так, середній по-
казник самопочуття становить 6,8+0,3 бала, активнос-
ті – 5,1+0,3 бала; настрою – 6,1+0,4 бала.

Оцінку зосередженості, стійкості та концентрації 
уваги юнаків ми здійснювали з використанням букве-
ної таблиці Анфімова в звичайних умовах тренуваль-
них занять. Юному спортсмену, який брав участь у 
психологічному тестуванні пропонувалося в бланку 
викреслити дві умовні букви, які стоять поруч одна з 
одною. Тривалість роботи – дві хвилини. Показника-
ми для оцінювання функції уваги були такі: кількість 
переглянутих знаків, швидкість перегляду, коефіцієнт 
правильності роботи, коефіцієнт ефективності роботи. 

Якісними показниками оцінки функції уваги в цьо-
му тексті був час виконання завдання, також кількість 
переглянутих знаків і кількість допущених помилок 
(табл. 4).

Так, відповідно цих показників середнє значення 
результатів юних волейболістів становило: з кількості 
переглянутих знаків – 49,2 + 2,8; зі швидкості перегля-
ду – 0,40+ 0,01 біт/с; коефіцієнт правильності роботи 
– 0,42 +0,02; коефіцієнт ефективності роботи – 0,28 
+ 0,01. 

Отже, аналіз результатів досліджень засвідчив, що 
контингент юних волейболістів, які займаються у гру-
пах початкової підготовки є неоднорідним за рівнем 
розвитку психологічних особливостей. 

Висновки
1. У групі 12-річних юних волейболістів за показ-

никами самооцінки психічного стану в переважної 
більшості виявлено дещо завищену оцінку самопо-
чуття, активності і настрою;

2. За психологічними показниками зосередженос-
ті, стійкості й концентрації уваги встановлено серед-
ній рівень їх розвитку.

Перспективи подальших досліджень полягають в 
оптимізації психологічної діагностики під час спор-
тивного відбору дітей для занять пляжним волейбо-
лом.
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Таблиця 4
Оцінювання зосередженості, стійкості та концентрації уваги (ум. од.)

№
п/п Показники функції уваги X +m

Оцінка

низька середня висока

1 Кількість переглянутих знаків 49,2 + 2,8 47,4 і нижче 47,5–50,8 50,9 і вище

2 Швидкість перегляду, ( біт/с ) 0,40 + 0,01 0,31 і нижче 0,32–0,48 0,49 і вище

3 Коефіцієнт правильності 
роботи 0,42 + 0,02 0,37 і нижче 0,38–0,46 0,47 і вище

4 Коефіцієнт ефективності 
роботи 0,28 + 0,01 0,26 і нижче 0,27–0,29 0,30 і вище
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Веб-сайт ВНз фізкультурного профілю як інструмент 
інформаційного забезпечення фахівців 

галузі фізичної культури і спорту
Свістельник І. Р. 

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Представлено напрямки інформа-
ційного забезпечення підготовки 
фахівців галузі фізичної культури 
і спорту. Подано аналіз інформа-
ційних електронних джерел п’яти 
навчальних закладів. Визначено 
інформаційну роль веб-сайту ви-
щого навчального закладу. Роз-
глянуто форми представлення 
електронної інформації. З п’яти 
навчальних закладів лише два 
активно подають інформацію про 
власні інформаційні ресурси і пра-
цюють над створенням електро-
нного каталогу. Перспективним 
завданням є подання повнотек-
стових електронних навчально-
методичних посібників, електро-
нних підручників, періодичних 
видань.

Свистельник И.Р. Веб-сайт вуза физ-
культурного профиля как инструмент 
информационного обеспечения спе-
циалистов отрасли физической культу-
ры и спорта. Представлены направления 
информационного обеспечения подготовки 
специалистов по физической культуре и 
спорту. Представлен анализ информацион-
ных электронных источников пяти учебных 
заведений. определена информационная 
роль веб-сайта высшего учебного заведе-
ния. Рассмотрены формы представления 
электронной информации. Из пяти учебных 
заведений лишь два активно дают информа-
цию о собственных информационных ресур-
сах и работают над созданием электронного 
каталога. Перспективной задачей является 
представление полнотекстовых электронных 
учебно-методических пособий, электронных 
учебников, периодических изданий.

Svistelnyk I.R. Web-site in the univer-
sities of physical specialization as 
instrument of the informational pro-
viding of specialists of industry of 
physical culture and sport. Directions 
of the informative providing of preparation 
of specialists are presented on a physical 
culture and sport. The analysis of informa-
tive electronic sources of five educational 
establishments is presented. The infor-
mative role of web site of higher educa-
tional establishment is certain. The forms 
of presentation of electronic information 
are considered. From five educational es-
tablishments only two actively give infor-
mation about own informative resources 
and work above creation of electronic cat-
alogue. A perspective task is presentation 
of fulltext electronic train methodical aids, 
electronic textbooks, magazines.

Ключові слова:
веб-сайт, фізична культура, ін-
формація, забезпечення. 

веб-сайт, физическая культура, информа-
ция, обеспечение. 

web site, physical culture, information, 
providing. 

Вступ.1

Інформаційний супровід навчально-освітнього 
процесу та науково-дослідної роботи передбачає на-
дання доступу до певним чином підготовленої ін-
формації. Традиційні форми опрацювання і подання 
інформації (паперові каталоги та картотеки) хоч і до-
зволяють здійснювати інформаційний пошук, однак 
потребують значних часових витрат. Розрізненість 
п’ятьох найбільших спеціалізованих інформаційних 
посередників, якими є фізкультурно-спортивні ВНЗ 
України, та розпорошеність між ними інформаційних 
джерел вимагають вироблення особливих підходів 
до організації та розвитку галузевих інформаційних 
ресурсів [1]. Удосконалення інформаційного забез-
печення навчального процесу та наукових досліджень 
галузі фізичної культури і спорту неможливе без за-
стосування інноваційних засобів інформування [2]. 
Інформатизація у ВНЗ фізкультурного профілю пе-
редбачає вдосконалення форм і методів організації 
навчального процесу, упровадження сучасних інфор-
маційних технологій [3]. 

Дослідження виконане відповідно до теми 1.2.1 
Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006-2010 рр. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у визначенні ролі веб-сайту 

ВНЗ фізкультурного профілю в інформаційному 
забезпеченні фахівців галузі фізичної культури і 
спорту на сучасному етапі. 

Результати дослідження. 
Інформаційне забезпечення фахівців галузі фізич-

ної культури і спорту сьогодні супроводжується деяки-
ми труднощами. У теперішніх умовах недостатнього 
фінансування і високої вартості книг та періодичних 
© Свістельник І. Р. , 2010

видань комплектувати, організовувати, зберігати та 
надавати у користування інформаційні ресурси, а 
також забезпечувати пошук потрібної інформації є 
досить непросто. Окрім того, поза науковим обігом 
залишаються значні пласти інформації, недоступної 
дослідникам галузі, оскільки сфера її функціонуван-
ня обмежується одним навчальним закладом. Осно-
вні посередницькі функції під час пошуку інформації 
у ВНЗ фізкультурного профілю продовжують вико-
нувати довідкові інформаційні ресурси традиційної 
форми, що відображають систематизовані за систе-
матичним та предметним принципами наукові інфор-
маційні джерела. Але динамічний розвиток освітньої 
галузі змушує інформаційні структури вищої фізкуль-
турної освіти вдаватися до перегляду функцій наявної 
пошукової системи, до пошуку нових форм подання 
інформації, які б дали змогу поетапно звільнити ко-
ристувачів інформації від необхідності здійснювати 
рутинні операції, перевести всю інфраструктуру ін-
формаційного забезпечення на новий рівень функці-
онування – в електронну форму. Матеріальну основу 
інформаційної діяльності при цьому мають станови-
ти технічне оснащення, локальна мережа, програмне 
середовище та можливість представлення інформації 
у мережі Інтернет. У таких умовах система інформа-
ційного забезпечення стане цілісною і завершеною, а 
інформаційна діяльність характеризуватиметься мак-
симальною повнотою, достовірністю, своєчасністю та 
актуальністю представленої інформації.

В останні роки інформаційні підрозділи ВНЗ фіз-
культурного профілю – бібліотеки – набувають ста-
тусу рівноправних учасників навчального процесу. 
Розробка нових моделей вищої освіти, орієнтація на 
розвиток інноваційної освіти, зміни інформаційних 
потреб та вимог щодо оперативності подання необ-
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хідної інформації спонукають до випереджувального 
інформаційного (ресурсного) забезпечення і своєчас-
ної модернізації запропонованих сервісів. Виконання 
функції забезпечення можливості доступу всім, хто 
навчається, до різноманітної навчальної та наукової 
інформації у багатьох випадках залежить від оптимі-
зації взаємодії і координації всіх напрямків діяльності 
бібліотеки з підрозділами вищого навчального закла-
ду і зовнішнім середовищем.

Бібліотека як культурне середовище існувала про-
тягом багатьох століть, змінювалася і перетворювалася 
внутрішньо та зовнішньо. Її традиційними функціями 
було збереження, систематизація і розповсюдження 
знань. З появою навчальних закладів використовувати 
книги з освітньою метою почали планомірно, відпо-
відно до навчальних планів. З книгосховищ бібліо-
теки перетворилися в центри доступу до знань. Такі 
зміни у місії бібліотек були продиктовані посиленням 
значення знань як основного чинника суспільного 
розвитку.

Сьогодні засоби комунікації дозволяють розпо-
всюджувати знання незалежно від місця знаходження 
їх матеріального носія. Тому збереження матеріаль-
них інформаційних носіїв стало в один ряд з іншими 
технічними функціями бібліотеки. Тепер вони вико-
нують роль інформаційних систем, що забезпечують 
збереження, опрацювання, пошук, розповсюдження, 
передачу і надання інформації. Цілком очевидно, що 
з переходом до інформаційного суспільства змінили-
ся й вимоги користувачів до бібліотек: вони бажають 
отримувати інформацію в електронному формат, що 
значно спрощує її подальше опрацювання. 

Основні параметри діяльності інформаційного 
підрозділу ВНЗ зумовлені, як правило, традиційним 
вирішенням забезпечення навчального і наукового 
процесів конкретного навчального закладу. Однак 
різниця між бібліотеками ВНЗ фізкультурного профі-
лю полягає у тому, що вони володіють конкурентним 
ресурсом, який формувався й формується поступово 
і залежить від стратегії розвитку вищого навчально-
го закладу, і зокрема від упровадження інноваційних 
процесів в інформаційну діяльність. Наявність інно-
ваційного мислення у керівництва ВНЗ та мобільність 
бібліотеки дозволяють створити таку управлінську 
систему, при якій традиційні інформаційні ресурси 
можуть існувати поряд з електронним представлен-
ням інформації. Інноваційні елементи в діяльності ін-
формаційних підрозділів давно вже мають місце. Це, 
зокрема, наявність електронних матеріалів кафедр, 
електронних підручників, тематичних баз даних, по-
внотекстових електронних конференцій тощо, які 
використовує кожен ВНЗ. Подальше вдосконалення 
якості інформаційного забезпечення навчального про-
цесу безпосередньо пов’язане із доступністю інфор-
мації, акумульованої у ВНЗ фізкультурного профілю, 
через мережу Інтернет.

Надання електронної інформації, якою володіє 
ВНЗ фізкультурного профілю, відбувається у мережі 
Інтернет через веб-сайт, за допомогою якого заклад 
представлений. Створення та підтримка власного веб-
сайту – один з головних напрямків інформаційної ді-

яльності навчального закладу, оскільки це могутній 
інструмент інформаційного комплексу в сучасних 
умовах. 

Потужне інформаційне наповнення, стабільність 
та актуальність інформації, зручність навігації, єдність 
дизайну всіх розділів і дотримання принципу відкри-
тості – надання повної інформації про всі аспекти ді-
яльності – характеризують веб-сайти Національного 
університету фізичного виховання і спорту України та 
Львівського державного університету фізичної культу-
ри. Створюючи власні веб-сайти, ці навчальні заклади 
дотримувалися таких вимог: якісний дизайн, просто-
та навігації, оперативне оновлення сторінок, доступ-
ність викладеної інформації. До послуг користувачів 
обидва веб-сайти подають інформаційні ресурси бі-
бліотек. Зокрема, Національний університет фізично-
го виховання і спорту України представляє широкому 
загалу відомості про бібліотеку, її фонди, довідково-
пошуковий апарат – систему каталогів і картотек (ал-
фавітний (читацький, відділу абонементу, іноземними 
мовами), систематичний каталоги, систематичну кар-
тотеку статей, тематичні картотеки („Олімпійський 
спорт”, „Професійний спорт”, „Здоровий спосіб жит-
тя”, „Нетрадиційні методи оздоровлення”), картотеки 
дисертацій, авторефератів дисертацій, друкованих 
праць професорсько-викладацького складу, перекла-
дів статей з іноземних журналів, періодичних видань, 
серійних видань, назв творів художньої літератури); 
нові надходження, структуру та керівництво бібліоте-
ки, правила користування бібліотекою, години роботи 
та інформаційно-ресурсний розділ (електронні адре-
си освітянських організацій України, найвідоміших 
бібліотек, вищих навчальних закладів, зокрема й фіз-
культурного профілю, новини і контактні телефони). 
Важливою особливістю для веб-сайту Національного 
університету фізичного виховання і спорту України є 
те, що він надає можливість у режимі реального часу 
скористатися електронним каталогом, який формує 
цей заклад – єдиний з українських ВНЗ фізкультурно-
го профілю [4].

Ознайомитися з відомостями про бібліотеку, її 
структуру дозволяє веб-сайт Львівського державно-
го університету фізичної культури. Тут висвітлено 
історію бібліотеки, структуру її фондів та довідково-
пошукового апарату. Користувачам надано можли-
вість скористатися електронними бібліографічними 
виданнями: покажчиком літератури іноземними мо-
вами, тематичними покажчиками „Історія фізичної 
культури”, „Вступ до спеціальностей”, анотованим 
покажчиком „Адаптивний спорт”, покажчиками дру-
кованих праць професорсько-викладацького складу та 
аспірантів ЛДУФК (2006, 2007, 2008, 2009), а також 
списком спеціалізованої польської літератури (галузь 
фізичної культури і спорту) [5]. Бібліотека Львівсько-
го державного університету фізичної культури почи-
нає формувати електронний каталог і незабаром пред-
ставить перші результати цієї роботи. 

Серед п’яти ВНЗ фізкультурного профілю тільки 
веб-сторінки мають Харківська державна академія 
фізичної культури, Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і спорту та Донецький 
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державний інститут здоров’я, фізичного виховання і 
спорту. Веб-сторінки надають інформацію про ВНЗ, 
його місцезнаходження, дату заснування, наявні фа-
культети та спеціальності. Отримати більше інформа-
ції, зокрема про наявні електронні інформаційні ре-
сурси, веб-сторінка не дозволяє.

Висновки. 
Представлення електронної інформації ВНЗ фіз-

культурного профілю здійснюється за допомогою 
веб-сторінок та веб-сайтів. Це найефективніший засіб 
забезпечення доступу користувачів до електронної 
інформації. Веб-сайт представляє ВНЗ у мережі Ін-
тернет і є основним інструментом інформаційного за-
безпечення в сучасних умовах. Він дозволяє здійсню-
вати інформаційне обслуговування на якісно новому 
рівні. Перспективним завданням окрім формування 
електронного каталогу, тематичних бібліографічних 
видань (над цим працюють лише два ВНЗ фізкультур-
ного профілю з п’яти), є представлення електронних 
підручників, навчально-методичних посібників, пері-
одичних видань тощо.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем інформаційно-
го забезпечення фахівців галузі фізичної культури і 
спорту.
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Соціально-педагогічні аспекти дезадаптації 
особистості у військовому середовищі

Сергієнко Т.М.
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

Анотації:
Наведено соціально-педагогічного 
аналіз процесів адаптації та дезадап-
тації особистості курсантів молодших 
курсів вищого військового навчаль-
ного закладу. Визначено складові та  
особливості цих процесів у військово-
му середовищі. Дезадаптація курсан-
та вищого військового навчального 
закладу проявляється у психологіч-
ній, військово-соціальній, навчально-
бойовій, військово-технічній сфері. 
Військова дазадаптація характери-
зується суперечливим впливом фак-
торів соціального середовища на 
особистість військовослужбовця. Ре-
зультатом процесу дезадаптації осо-
бистості є невідповідність поведінки 
та діяльності курсанта військовим 
нормам функціонування у військово-
му середовищі.

Сергиенко Т.М. Социально-педагоги-
ческие аспекты дезадаптации лич-
ности в военной среде. Приведен 
социально-педагогический анализ про-
цессов адаптации и дезадаптации лич-
ности курсантов младших курсов высших 
военных учебных заведений. определен 
состав и  особенности этих процессов в 
военной среде. Дезадаптация курсанта 
высшего военного учебного заведения 
проявляется в психологической, военно-
социальной, учебно-боевой, военно-
технической сфере. Военная дазадап-
тация характеризуется противоречивым 
влиянием факторов социальной среды 
на личность военнослужащего. Резуль-
татом процесса дезадаптации личности 
является несоответствие поведения и 
деятельности курсанта военным нормам 
функционирования в военной среде.

Sergienko T.M. Socially-pedagogical 
aspects of deadaptation of personality 
in a military environment. Resulted so-
cially-pedagogical analysis of processes 
of adaptation and deadaptation of person-
ality of students of junior courses of high-
er soldiery educational establishments. 
Composition and  features of these pro-
cesses is certain in a military environment. 
Deadaptation of student of higher military 
educational establishment shows up in 
psychological, military-social, education-
al-battle, to the military-technical sphere. 
Military deadaptation is characterized 
contradictory influence of factors of social 
environment on personality of serviceman. 
The result of process of deadaptation of 
personality is disparity of conduct and ac-
tivity of student to the soldiery norms of 
functioning in a military environment.

Ключові слова:
адаптація, дезадаптація, військове 
середовище.

адаптация, дезадаптация, военная 
среда.

adaptation, deadaptation, military 
environment.

Вступ.1

Особливості розвитку Збройних Сил України, на 
сучасному етапі, характеризуються багатьма супер-
ечливими процесами, що мають негативний відбиток 
не лише на їх функції захисту та попередження агре-
сії, а й на морально-психологічному стані особового 
складу. Невизначеність щодо ідеологічних цінностей, 
недостатній рівень матеріальної та побутової забезпе-
ченості, недостатня кадрова укомплектованість через 
безсистемне скорочення особового складу призводять 
до формування негативних психічних станів вій-
ськовослужбовців, що поступово формує негативні 
особистісні якості кадрових військових. Іншими сло-
вами, захисники держави знаходяться під загрозою 
опинитися у стані стійкої професійної дезадаптації, з 
усіма можливими негативним наслідками: від втрати 
ціннісних життєвих орієнтирів особистості до втрати 
обороноздатності держави.

У контексті вищевказаних процесів, особливу ува-
гу привертають до себе наймолодший контингент ар-
мійської молоді – курсанти вищих військових навчаль-
них закладів, особливо молодших курсів. З огляду на 
їх вік, недостатній життєвий та професійний військо-
вий досвід саме вони опиняються в особливих умовах 
військового середовища, що характеризується підви-
щеним рівнем вимог, особливим рівнем підлеглості 
та суворого контролю щодо виконання поставлених 
завдань, певним рівнем соціальної та референтної де-
привації, переважним моностатевим спілкуванням та 
іншим. Така взаємодія особистості та середовища, за 
умов непідготовленості курсанта, може супроводжу-
ватись виникненням негативних дезадаптаційних ста-
нів, що виникають через наступні протиріччя: 

між прагненнями до свободи діяльності, її вибору • 
та вимушеною необхідністю неухильного виконан-
ня військових статутних вимог;

© Сергієнко Т.М., 2010

між декларованим високим статусом військових у • 
державі та реальним низьким статусом захисників 
Батьківщині у суспільстві;
між підтримкою Збройних Сил певними соціаль-• 
ними інститутами (школа, церква, держава і інші) 
та негативним ставленням окремих організацій та 
засобів масової інформації антивійськової спрямо-
ваності.
між необхідністю формування неповторної особис-• 
тості офіцера у відповідності до сучасних гуманіс-
тичних тенденцій та педагогічною практикою фор-
мування нівельованої особистості безініціативного 
військового виконавця.
Вказані протиріччя свідчать про проблеми:• 
формування високого соціального статусу офіцера • 
Збройних Сил України з боку державних інститу-
цій;
відсутності координованого соціально-• 
педагогічного впливу цивільного та військового се-
редовища на процес адаптації курсанта та розвитку 
особистості майбутнього офіцера під час навчання у 
вищому військовому навчальному закладі, що ство-
рює передумови для дезадаптації особистості;
конфлікту між засвоєними цінностями цивільного • 
і військового соціумів, що відповідно були набуті 
курсантом у процесі отримання життєвого досвіду, 
що призводить до стану дезадаптації особистості.

Проблематика адаптації особистості у військо-
вому середовищі активно досліджується багатьма 
науковцями гуманітарної сфери. Сучасні військові 
психологи І.І. Ліпатов, Л.Ф. Шестопалова, В.С. Афа-
насенко звернули увагу на процеси психологічної 
адаптації військовослужбовців до бойової діяльності 
[1]. Об’єктом наукових досліджень психологів стала 
проблема адаптації різних категорій військовослуж-
бовців: військовослужбовців строкової служби [2], 
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військовослужбовців миротворчого контингенту [3], 
офіцерів-випускників [4]. Нажаль, проблема адаптації 
курсантів вищих військових навчальних закладів зали-
шається малодослідженою психологічною наукою. У 
той же час військові вчені звертають увагу на процеси 
адаптації особистості до умов військової діяльності 
виходячи з психолого-педагогічних аспектів. Так, Л.А. 
Кандибович та М.І. Дяченко, прийшли до висновку 
про те, що адаптація характеризується не лише при-
стосуванням людини до нових умов, але виражається 
«головним чином у виробленні фіксованих способів 
поведінки, що дозволяють справлятися з трудноща-
ми» [5, 25]. Заслуговує уваги висновок вчених про те, 
що успішна адаптація обумовлена уміннями військо-
вослужбовця досягати рівноваги внутрішнього стану 
та вимог середовища [5, 26]. На нашу думку, дана теза 
має певний соціально-педагогічний контекст, з огляду 
на особливості саме військового середовища.

Аналіз педагогічних досліджень показав, що про-
блему адаптації особистості у військовому середовищі 
досліджують у своїх наукових працях сучасні військо-
ві вчені – В.В. Ягупов, М.Й. Варій та  інші [6;7]. Педа-
гогічна проблема адаптації саме курсантів отримала 
певне, але не повне вирішення. Так, М.Г. Горліченко у 
своєму дослідженні визначає педагогічні умови адап-
тації курсантів до навчання [8].

Дисертаційні дослідження у галузі соціальної пе-
дагогіки щодо проблематики адаптації останнім ча-
сом здебільше стосуються цивільної сфери: адаптації 
старших підлітків [9], соціальної адаптації учнів у на-
вчальних закладах [10]. Спостерігається обмеженість 
військової тематики серед соціально-педагогічних до-
сліджень. Привертає до себе увагу дисертаційне до-
слідження Л.В. Штефан [11]. Вона досліджує процес 
соціальної адаптації курсантів з мовними трудноща-
ми, тобто іноземних громадян, які отримують вій-
ськову освіту в Україні. Певним здобутком у розвитку 
соціальної педагогіки військової сфери стало дослі-
дження В.В. Рютіна присвячене соціалізації військо-
вослужбовців строкової служби. Процес адаптації він 
розглядає як змістовний компонент процесу соціалі-
зації [12, 101].

Як бачимо, проблематика пристосування особис-
тості військовослужбовця до нового соціального се-
редовища залишається невирішеною. У той же час, 
навіть молоді офіцери, які щойно закінчили вищий 
військовий навчальний заклад виявляють стійкі фор-
ми дезадаптації. Так, у своєму дисертаційному дослі-
дження В.Д. Кислий вказує: «дослідження, проведені 
у військах, переконливо доводять, що самоусунення 
від виконання обов’язків, відхилення від службових і 
моральних норм, міжособистісні конфлікти, ухилен-
ня від служби і навіть спроби суїциду спостерігають-
ся в офіцерів-випускників на тлі стійкої соціально-
психологічної дезадаптації» [4, 2]. Але ж процес 
адаптації особистості до військового середовища мав 
свій початок задовго до отримання першого офіцер-
ського звання – у стінах військових навчальних закла-
дів. Тобто, процес дезадаптації має свої коріння саме 
з перших днів перебування у військовому середовищі. 
На нашу думку, таке положення справ виникло і через 

те, що за межами наукового соціально-педагогічного 
дослідницького поля залишились курсанти вищих 
військових навчальних закладів України – майбутні 
офіцери Збройних сил України. Відсутній соціально-
педагогічний аналіз впливу усіх соціальних факторів 
на процес адаптації курсантів. Очевидно, що саме 
такий аналіз дозволить виявити причини порушень 
адаптаційного процесу курсанта у військовому серед-
овищі на самому початку військової служби – тобто 
розглянути дезадаптацію особистості майбутнього 
офіцера, яка обумовлена соціально-педагогічними 
чинниками. 

Робота виконана за планом НДР Сумської філії 
Харківського національного університету внутрішніх 
справ.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є соціально-педагогічного аналіз 

процесів адаптації та дезадаптації особистості кур-
сантів молодших курсів вищого військового навчаль-
ного закладу, з метою визначення складових та  осо-
бливостей цих процесів у військовому середовищі.

Результати дослідження.
Проблема адаптації особистості до соціально-

го середовища у соціальній педагогіці вже отримала 
певного вирішення. Більшість науковців збігаються у 
визначенні поняття «адаптація» як процесу активного 
пристосування особистості або групи до соціального 
середовища яке  змінюється. У той же час, серед на-
уковців спостерігається різне тлумачення порушень 
адаптаційного процесу. 

Сучасні соціальні педагоги акцентують увагу на 
активній та пасивній формах адаптації, саме такий 
підхід дозволяє прийти до висновків про причини де-
задаптації особистості. Так, О.В. Безпалько вважає со-
ціальну дезадаптацію результатом низької адаптації, 
яка виникла через домінування пасивної адаптації над 
активною [13, 27]. Тобто особистість була не здатна 
активно взаємодіяти з середовищем і долати трудно-
щі та перепони, вона здебільшого пасивно сприймала 
вплив соціального та природного середовища та не 
змогла сприйняти та засвоїти соціальні норми, спо-
соби діяльності, вчасно змобілізувати психологічні 
та фізіологічні ресурси. Цілком зрозумілим у такому 
вигляді стає поняття дезадаптації, яке дають соціаль-
ні педагоги: «невідповідність соціопсихологічного і 
психофізіологічного статусу (можливостей) людини 
вимогам ситуації життєдіяльності, що у свою чергу, 
не дозволяє їй адаптуватися в умовах середовища її 
існування ” [14, 87]. 

Цінним для ґрунтовного дослідження феномену 
дезадаптації є підхід відомого російського соціально-
го педагога Л.В. Мардахаєва, який відносить поняття 
«дезадаптація» до основних категорій соціальної пе-
дагогіки. Він розглядає дезадаптацію як процес, прояв 
та результат. Ну думку вченого дезадаптація це процес 
зниження адаптаційних можливостей людини в умо-
вах середовища життєдіяльності. Дезадаптація прояв-
ляється через нетипову поведінку людини у певних 
умовах, та має свій результат – невідповідність ре-
зультативності діяльності людини соціальним нормам 
[14, 87]. Можна більшою мірою погодитись з сучас-



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

130

ними педагогами, які стверджують, що соціальна де-
задаптація є протилежною за змістом поняттю соці-
альна адаптація. Але у той же час треба зауважити, 
що процес адаптації вважається позитивним за умов 
виконання певних соціальних норм – чітко сформу-
льованих суспільством і є у деякому сенсі прогнозова-
ним. У свою чергу, дезадаптивні процеси мають більш 
широку варіативність. Вони пов’язані з величезною за 
кількістю і якістю, складністю впливів на особистість 
з боку не лише того середовища у якому знаходиться 
людина, а багатьох ситуативних, постійних, випадко-
вих або спеціально створених факторів. 

Дезадаптація пов’язана з відхиленнями у пове-
дінковій та пізнавальній сферах особистості, іншими 
словами є відхиленнями від норми. А.Й. Капська такі 
відхилення від норми визначає як девіантну поведінку 
та називає формою соціальної дезадаптації [15, 225]. 

А.Й. Капська звертає увагу на нормальну та гар-
монічну поведінку та характеризує їх трьома складо-
вими: збалансованістю психічних процесів, адаптив-
ністю та самоактуалізацією, духовністю. Порушення 
та відхилення від цих характеристик призводить до 
аномалій та девіацій. Відомий соціальний педагог 
чітко орієнтує нас: «Для того, щоб оцінити типи деві-
антної поведінки, необхідно з’ясувати, від яких саме 
норм суспільства вони можуть відхилятися» [15, 225]. 
Проблематика відхилень від норми - дезадаптації осо-
бистості, особливо актуалізується у найбільш соціаль-
но важливих сферах суспільства, до яких належить і 
військова сфера. Саме тут, поняття норми набувають 
особливого змісту і значення. Ці норми чітко визна-
чені у Загальновійськових статутах Збройних сил 
України, невиконання цих норм тягне за собою цілий 
ряд наслідків – і для особистості військовослужбов-
ця (дисциплінарні стягнення) і для самої військової 
організації – зниження її бойової готовності, а як на-
слідок (за умов тенденції поширення дезадаптивних 
процесів) загроза військовій безпеці держави. Але, 
на наш погляд, відхилення від норм, що характеризу-
ють дезадаптивні процеси особистості, більшою мі-
рою пов’язані з певним рівнем адаптивного досвіду 
особистості, який був набутий до початку військової 
служби.

Сучасні соціальні педагоги визначають певну кла-
сифікацію дезадаптивного процесу. Так, С.А. Белічева 
типологію дитячої та підліткової дезадаптації будує у 
залежності від її «характеру та природи»:

патогенна дезадаптація – обумовлена розладами • 
психіки дитини та захворюваннями нервової систе-
ми;
психосоціальна дезадаптація може бути викликана • 
статевими, віковими, індивідуальними та психо-
логічними особливостями дитини, які є причиною 
труднощів виховного впливу. Саме характерологіч-
ні особливості підлітка, наприклад: агресія, запаль-
ність, тривожність можуть стати причиною деза-
даптації у соціальному середовищі;
 соціальна дезадаптація – ігнорування або порушен-• 
ня соціальних норм які є наслідком протиправної 
поведінки [16, 95-98]. 
Саме ця форма соціальної дезадаптації є найбільш • 

розповсюдженою та викликає велике занепокоєння 
сучасних педагогів та батьків. Соціальну дезадапта-
цію, у залежності від глибини порушення процесу 
соціалізації,  розглядають у двох стадіях. 

Перша стадія - шкільна соціальна дезадаптація 
підлітків (погана успішність у предметах, нахабність 
та грубість вчителям, лихослів'я, паління та вживання 
алкоголю та інше). Причиною тут вважається саме пе-
дагогічна занедбаність школяра. 

Більш складною є глибока стадія соціальної деза-
даптації, яка обумовлена не лише педагогічною а й 
соціальною занедбаністю підлітків. У цьому випадку, 
соціально значущі інститути – сім’я та школа майже 
втратили свою референтність. Діти опинилися під 
впливом асоціального середовища – кримінальних 
та напівкримінальних угрупувань. Для них характер-
ні – пияцтво, наркоманія, бродяження, здирництво та 
інше. Необхідне оперативне втручання та соціальна-
педагогічна взаємодія багатьох соціальних служб та 
організацій, аж до психолого-педагогічних реабіліта-
ційних заходів.

На перший погляд, проблематика шкільної де-
задаптації торкається лише шкільних соціальних 
педагогів та батьків, які безпосередньо пов’язані з 
школярами. Але, очевидно, що невирішеність про-
блем дезадаптації школяра, з часом стає проблемою 
вихователів, педагогів, керівників тих соціальних ін-
ститутів, до яких потрапить вже не підліток, а юнак, 
не школяр, а студент чи курсант (солдат). Тобто, юнак 
свою проблему дезадаптації в умовах школи, транс-
формує у проблему дезадаптації в умовах військового 
середовища, куди він потрапляє або як солдат (згід-
но загального військового обов’язку), або як курсант 
(здебільшого за особистим бажанням). 

У той же час треба пам’ятати, що навіть відсут-
ність проблем адаптації в умовах школи, не гарантує 
їх відсутність у військовому середовищі. І справа 
тут не лише у наведеному вище дезадаптивному не-
гативному досвіді, а у особливому процесі взаємодії 
особистості, військового середовища та соціально-
го середовища. На нашу думку, для підтвердження 
особливості такої взаємодії, необхідним є суттєвий 
аналіз поглядів сучасних вчених щодо вказаної про-
блематики.

Проблема адаптації - дезадаптації особистості в 
умовах військового середовища розглядається деяки-
ми сучасними військовими педагогами та психолога-
ми. Так, М.І. Дяченко та Л.А. Кандибович розрізняють 
адаптацію до умов військової служби у мирний час 
та адаптацію до бойової обстановки. Вони уникають 
поняття дезадаптація, але в обох випадках аналізу-
ють порушення адаптаційного процесу. За їх даними 
майже у 50% військовослужбовців «період адаптації 
затягується та супроводжується погіршенням самопо-
чуття, зниженням фізичних і психологічних можли-
востей» [5, 28]. На думку військових вчених, адаптація 
військовослужбовців визначається індивідуальними 
особливостями та психологічною готовністю людини, 
вона може прискоритись за умов позитивного досвіду 
допризовної підготовки. Але автори надалі уникають 
аналізу впливу соціуму на успішність адаптації вій-
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ськовослужбовців.
У свою чергу, М.Й. Варій говорить про багаторів-

неві та багатофакторні відношення двох контурів  - зо-
внішнього та внутрішнього – які впливають на життє-
діяльність військово-соціальної організації, а на нашу 
думку і на військовослужбовця також. Перший контур 
військовий вчений характеризує як зовнішній, до ньо-
го він відносить політичні, духовні, національні, соці-
альні і економічні фактори, які впливають на процеси 
взаємодії армії та народу, армії та держави. Другий 
контур – внутрішній – характеризується соціально-
психологічними процесами, що відбуваються у вій-
ськовому середовищі [7, 110-111]. Не дивлячись на 
психологічну спрямованість досліджень М.Й. Варія, 
ми звертаємо увагу на соціально-педагогічну аспек-
тність «контурного підходу». Так, військовий вче-
ний попереджує про певну небезпеку взаємодії двох 
«контурів». Зокрема він наголошує: «Ці два контури 
є відображенням складних генералізованих процесів, 
які у своїй інтеграції, взаємодії суттєво впливають 
на рівень морально-психологічного стану військових 
формувань. Вони разом створюють ту силу, яка ви-
дозмінює й деформує соціально-психологічні явища 
та процеси, дає їм інше спрямування, підносить або 
знижує емоційне тло їх прояву, значно впливає на мо-
рально психологічну готовність, стійкість і надійність 
особового складу» [7, 111]. Тобто, автор чітко засте-
рігає, що процес взаємодії військового середовища 
(внутрішній контур) та «багатофакторного» середови-
ща може призвести до видозмін та деформацій соці-
альних та психологічних процесів. У такому разі, за 
певних негативних умов, саме процес адаптації осо-
бистості молодого військовослужбовця піддається не-
безпеці перетворитися у процес дезадаптації. Виникає 
питання, чому це відбувається? 

Певною мірою, відповідь можна знайти у дово-
дах відомої російської вченої, соціального педагога 
Ф.А. Мустаєвої. Вона вказує на проблему соціальної 
та майнової диференціації та цілком справедливо ви-
окремлює цілий ряд соціальних прошарків (страт), 
зокрема військовослужбовців для яких характерні 
«специфічні ціннісні орієнтації, які впливають на со-
ціалізацію дітей, підлітків, юнаків, дорослих та літ-
ніх» [17, 81]. Вчена попереджує що, «цінності та об-
раз життя тих чи інших (у тому числі і кримінальних) 
страт можуть становитись для людей, які до них не 
відносяться, своєрідними еталонами, що впливають 
на них більше, ніж цінності тієї країни, до якої вони 
належать» [17, 81]. Тобто виникає суттєва проблема-
тична протидія ціннісних орієнтацій соціальних і асо-
ціальних структур (страт). За таких умов особистість 
має всі шанси бути дезорієнтованою - якщо не має 
чітких уявлень про правильність вибору, маргіналізо-
ваною – якщо довго не може зробити вибір, дезадап-
тованою – якщо психічних та фізіологічних ресурсів 
для адекватної оцінки життєвої ситуації вибору не 
вистачає. Але особливо треба відзначити що у центрі 
такої протидії опиняються не лише цивільні люди, а й 
людина у погонах, людина зі зброєю, яка виконує за-
вдання державного значення. М.Й. Варій продовжує 
наведену проблематику, стверджує: «Виходячи з того, 

що людська свідомість формується у соціальному се-
редовищі, на її зміст впливають зовнішні чинники. У 
рамках військового формування кожен воїн пов'язаний 
свідомо з іншими цілями, цінностями і завданнями 
військової діяльності. Але це не останній рівень (стра-
та), бо весь особовий склад пов'язаний з суспільством 
(народом) більш високими цінностями, які наклада-
ють свій відбиток як на індивідуальні якості кожного 
військовослужбовця, так і на цілі, цінності і завдання 
військового формування з досягнення мети своєї ді-
яльності» [7, 90]. Важливим, на нашу думку, є певний 
контекст, про те, що військовослужбовець є носієм 
цінностей, що сформовані попереднім (до армій-
ським) досвідом – під впливом соціального (цивіль-
ного) середовища яке продовжує мати на нього свій 
вплив. У той же час, він засвоює цінності військового 
середовища. І врешті решт є «більш високі цінності» 
суспільства (народу) які мають свій відбиток на осо-
бистості військовослужбовця. Через те, що автор не 
вказує чи збігаються за змістом і якістю така варіа-
тивність наведених цінностей, цілком закономірним є 
варіант їх розбіжностей і як наслідок дезорієнтації та 
дезадаптації військовослужбовця. 

У цьому випадку, соціальна педагогіка здатна че-
рез використання свого дослідницького інструмен-
тарію, виявити та врахувати негативний вплив соці-
ального середовища, що провокує дезадаптивні стани 
особистості. 

Тобто, суттєво важливим є визначення типології 
процесу дезадаптації військовослужбовця, врахуван-
ня об’єктивних та суб’єктивних факторів, що мають 
суперечливий вплив на свідомість військовослужбов-
ця та здатні негативно позначатися на процес адапта-
ції у військовому середовищі.

Очевидно, що класифікація дезадаптивного проце-
су особистості безпосередньо пов’язана з соціальним 
середовищем та соціальними інститутами, до яких 
вона належить. Саме тому дезадаптація особистості 
військовослужбовця, в умови військового середовища 
може бути розглянута як військова дезадаптація, яка 
може мати свою типологію виходячи з основних сфер 
діяльності особистості військовослужбовця у військо-
вому середовищі.

Сучасні науковці аналізуючи проблему адаптації 
військовослужбовця, звертають увагу на те, що цей 
процес відображає різноманітні форми його діяль-
ності. Зокрема В.В. Рютін вказує на: психологічну, 
військово-соціальну, військово-технічну та бойову 
адаптацію [12, 105]. У свою чергу, В.В. Ягупов спра-
ведливо вказує, що соціальне оточення військовос-
лужбовця впливає на якість процесу адаптації. Саме 
тому: «Адаптація воїна до умов військової служби 
може бути тимчасовою, постійною, байдужою, ситу-
аційною і фрагментарною» [6, 290]. Відомий військо-
вий педагог визначає психологічно-вікові, соціологіч-
ні та індивідуально-психологічні проблеми адаптації 
військовослужбовців, які призводять до соціальної 
дезадаптації [6, 294]. Але процес взаємодії особистос-
ті і військового соціуму представляє собою цілісний 
процес військової діяльності. Саме тому порушення 
адаптаційного процесу особистості у військовому се-
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редовищі порушує проблеми у всіх сферах взаємодії 
– «особистість-військове середовище».

Висновки
Виходячи з вищенаведеного аналізу, дезадаптація 

курсанта вищого військового навчального закладу 
проявляється:

у психологічній сфері як•  психологічна дезадапта-
ція – причинами є порушення психіки особистос-
ті військовослужбовця під суперечливим впливом 
факторів соціального середовища у процесі присто-
сування до умов військової діяльності.
у військово-соціальній сфері як•  військово-
соціальна дезадаптація – причинами є порушен-
ня взаємодії особистості і військового середовища 
у процесі входження у конкретний військовий ко-
лектив та встановлення системи субординацій-
них відносин «старший-молодший», «командир-
підлеглий»;
у навчально-бойовій сфері як • навчально-бойова 
дезадаптація – причинами є незадовільне засвоєн-
ня військових знань, порушення у формуванні нави-
чок та вмінь у вивченні спеціальних предметів, що 
призводить до незадовільного навчання та поганої 
успішності;
у військово-технічній сфері як • військово-технічна 
дезадаптація – причинами є погане засвоєння 
військово-технічних знань, незадовільне поводжен-
ня з військовою технікою та озброєнням, що при-
зводить до порушень правил технічного обслугову-
вання та техніки безпеки.

Таким чином, порушення взаємодії особистості і 
військового середовища можна визначити як військо-
ву дазадаптацію – процес, що характеризується супер-
ечливим впливом факторів соціального середовища 
на особистість військовослужбовця, який знаходиться 
в особливих умовах військового соціуму. Результатом 
процесу дезадаптації особистості є невідповідність 
поведінки та діяльності курсанта військовим нормам 
функціонування у військовому середовищі.

Подальшого наукового соціально-педагогічного 
аналізу потребує процес взаємодії військового та ци-
вільного середовища, що має свій відбиток на адап-
тацію курсанта. Науковий інтерес представляє аналіз 
впливу соціальних інститутів, які провокують деза-
даптацію особистості у військовому середовищі ви-
щого військового навчального закладу або протиді-
ють їй.
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Вплив на стан здоров’я та безпечність виконання дій 
ідеомоторики та аутотренінгу на заняттях з фізичного виховання

Сікура А.Й.
Національний педагогічний університет імені Н.П.Драгоманова

Анотації:
Розглядаються напрямки поєд-
нання методів ідеомоторики та 
аутотренінгу при формуванні 
умінь здійснювати спеціально 
спрямовані дії на основі отри-
маних знань. Проаналізовано 
стан проблеми виконання спе-
ціальних дій відповідно до їх 
осмислення. Експериментально 
обґрунтована доцільність вико-
ристання ідео- та аутотренінгу 
у фізичній підготовці з оздоров-
чою метою та в цілях безпеки. 
Було підтверджено, що вико-
ристання методу ідео- та ауто-
тренінгу покращує пластичність 
виконання дій та стимулює ор-
ганізм до виконання дій та від-
новлення функцій. 

Сикура А.И. Влияние на состояние здо-
ровья и безопасность выполнения дей-
ствий идеомоторики и аутотренинга на 
занятиях по физическому воспитанию. 
Рассматриваются направления объедине-
ния методов идеомоторики и аутотренинга 
при формировании умений осуществлять 
специально направленные действия на 
основе полученных знаний. Проанализи-
ровано состояние проблемы выполнения 
специальных действий соответственно их 
осмыслению. Экспериментально обоснова-
на целесообразность использования идео- 
и аутотренинга в физической подготовке с 
оздоровительной целью и в целях безопас-
ности. Было подтверждено, что использова-
ние метода идео- и аутотренинга улучшает 
пластичность выполнения действий и стиму-
лирует организм к выполнению действий и 
восстановление функций. 

Sikura A.J. Influence on the state of 
health and safety of implementation of 
actions of ideomotion and auto-training 
on employments on physical education. 
Directions of association of methods of 
ideomotion and auto-training are examined 
at forming of abilities to carry out the spe-
cially directed actions on the basis of the got 
knowledges. The state of problem of imple-
mentation of the special actions is analysed 
according to their comprehension. Expedi-
ence of the use of ideo- and auto-training is 
experimentally grounded in physical prepa-
ration with a health purpose and for safety. 
It was confirmed that the use of method 
of ideo- and auto-training is improved by 
plasticity of implementation of actions and 
stimulates an organism to implementation 
of actions and renewal of functions. 

Ключові слова:
рухи, ідео- та аутотренінг, 
осмислення, формування умінь, 
спеціальні дії.

движения, идео- и аутотренинг, 
осмысление, формирование умений, 
специальные действия.

motion, forming skills, specially functions, 
comprehend. 

Вступ.1

Знання є основою будь-якого виду діяльності й фі-
зичне виховання і спорт тут не є виключенням. Однак 
це саме та область людської діяльності, де основна 
увага приділяється практичному виконанню завдань 
на основі теоретичної підготовки. Втім не завжди 
теоретичний матеріал спрямований на пояснення та 
осмислення тих чи інших спеціальних рухів. Дійсно, 
протягом не одного десятка років були розроблені ме-
тодики формування техніки виконання рухів [2]. Ра-
зом з тим існує проблема формування уміння опера-
тивного осмислення дій на основі сформованих знань 
перед безпосереднім виконанням дій. Тобто, за допо-
могою сформованих знань можна регулювати про-
цес переходу від уяви, сприйняття, налаштованості 
на правильність, швидкість, амплітуду, докладання 
зусиль тощо [4]. Особливо це стосується рухів (дій), 
при виконанні яких існує ризик, а відтак і загроза 
здоров’ю. У повсякденному житті можна бачити, як 
молодь, захопившись модними паркуром, катанням 
на роліках, брейк-дансом і т. ін., намагається наосліп 
копіювати своїх кумирів, виконуючи небезпечні трю-
ки без усвідомлення можливих наслідків і не маючи 
достатнього рівня фізичної підготовки, наражаю-
чись на небезпеку. Тобто наявне намагання швидко 
отримати ефектне видовище й задовольнити власні 
амбіції. Через молодість, маючи надлишок енергії, 
юнаки захоплюються цим, не маючи чіткої уяви про 
свої реальні можливості й здібності, не зважаючи на 
можливі наслідки. Відсутність контролю й професій-
них наставників приводить до травм різного ступеня 
важкості. Напрацювання навичок (виконання трюків 
у юнацтві) відбувалось без осмислення кожного руху 
і всієї дії загалом. Аналіз такої екстремальної пове-
дінки показує, що чим менший вік (10-15 років), тим 
© Сікура А.Й., 2010

у більшому ступені відсутнє усвідомлення своїх дій. 
у більш старшому віці (17 і більше років), намагаю-
чись повторити трюки, які вони ж виконували раніше, 
свідомо відмовляються від виконання певних вправ, 
вже уявляючи певні можливі наслідки. Із віком змі-
нюються фізіологічні та морфологічні параметри, що 
вимагає переосмислення техніки виконання трюків, 
тобто переходу до усвідомленого їх виконання або 
відмови від них. У таких випадках суттєву допомогу 
у вирішенні проблеми раціональності, послідовнос-
ті, пластичності, кількості часу може надати ідео- та 
аутотренінг.

Використання цього тренінгу на основі набутих 
знань з постійним контролем напруження й розсла-
блення певних м’язів, рівня зусиль, дихання, послі-
довності дій тощо допомагає компенсувати енергови-
трати й підвищити ефективність. Однак такий метод 
переходу від осмислення до виконання ще не набув 
широкого використання серед молоді.

Дослідження проводилось згідно Плану впрова-
дження Держстандарту вищої освіти «Підготовка 
вчителів з основ здоров’я» Київського національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: оцінити результативність поєднан-

ня у навчальному процесі двох методів ідео- та ауто-
тренінгу при виконанні спеціальних дій. 

Завдання: 1. Проаналізувати стан проблеми вико-
нання спеціальних дій відповідно до їх осмислення. 
2. Експериментально обґрунтувати доцільність вико-
ристання ідео- та аутотренінгу у фізичній підготовці з 
оздоровчою метою та в цілях безпеки.

У роботі використовувались емпіричний метод, 
порівняльний аналіз, опитування студентів Чернігів-
ського національного педагогічного університету іме-
ні Т.Г.Шевченка; розглядався стан здоров’я; предме-
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том дослідження був навчальний процес з фізичного 
виховання.

Результати дослідження. 
Рухи людини починаються з перших секунд появи 

на світ і супроводжують її протягом усього життя. Із 
розвитком і дорослішанням рухи людини ускладню-
ються й набувають більш цілеспрямованого характеру. 
Відповідно й вивчення рухів відбувається паралельно 
розвитку людини. 

Кожна рухова система розглядається не лише з 
точки зору вивчення структури, амплітуди, швидко-
сті, але й з позиції сприйняття. Осмислення [2]. На-
томість перехід від стадії осмислення до безпосеред-
нього виконання дії без деформації створеного образу 
є не менш значущою ланкою поряд із теоретичним 
підґрунтям і детально розробленим механізмом руху. 
Осмислювання - це мисленнєве апробування явища, 
тобто – віртуальне його відображення. Однак оскіль-
ки віртуальна реальність характеризує стан свідомос-
ті, то тим самим вона відрізняється від реальності 
об’єктивної, у т. ч. від світу нашого повсякденного 
життя [1]. Так само віртуальність означає вигаданий, 
уявний (можливо, з певною метою) об’єкт, суб’єкт, ка-
тегорію, ставлення, дію тощо, який відсутній у даний 
момент у реальному світі, а створений лише в уяві 
або зимітований за допомогою інших об’єктів. Тобто, 
віртуальна реальність – абстрактне уявлення про дій-
сність. Якщо розглядати віртуальне відтворення дій, 
насамперед це співвідношення образу дії та просто-
ру.

В основу ідеомоторного тренування покладено 
«загадковий ефект» зв’язку думки та руху. Образ руху 
(уявлення про рух) викликає цей рух, що проявляється 
в ідеомоторних актах — мікрорухах м’язів, які є від-
повідальними за виконання даного руху загалом [4]. 

Механізм впливу ідеомоторного тренування вира-
жається в тому, що за рахунок використання м’язового 
потенціалу відбувається неусвідомлена і невидима ін-
нервація м’язів, імпульсна структура якої відповідає 
відчуттям, що створюються рухом.

Навчання аутотренінгу зазвичай складається з двох 
етапів. На першому відбувається освоєння здатності 
входити в особливий стан свідомості, який назива-
ється аутогенним зануренням, й залишатись у цьому 
стані необхідний час. На другому етапі опановується 
самопереконання. В результаті набувається здатність 
керувати вихідними мимовільними психічними про-
цесами. Можливості психічної саморегуляції ґрунту-
ються на тому, що слова й образи можуть впливати на 
психічні функції, які не піддаються свідомому контр-
олю [4].

Відомо, що, уявляючи, можна тренуватися, удоско-
налюючи техніку будь-яких рухових дій. На практиці 
ця функція називається ідеомоторним тренуванням. 
Вона характеризується тим, що спортсмен оживляє 
систему механізмів довільних рухів, внаслідок чого 
виникають мікрореакції нервово-м’язової, вегета-
тивної та інших функціональних систем організму. 
Ці реакції є ідентичними реальним, які виникають у 
практичному виконанні рухів. У результаті ідеомотор-
ного тренування (багаторазового мисленнєвого повто-

рення) відбувається закріплення структури механізмів 
цієї довільної дії. 

Психологи, серед яких і П.Я.Гальперін, розробили 
концепцію «теорія етапного формування розумових 
дій». Вони розглядають засвоєння знань, навичок і 
вмінь як діяльність, яка складається з різних дій по-
етапно. Щоб усі ці дії засвоювались успішно, засто-
совується орієнтувальна основа у вигляді наочного 
натурального або символічного показу того, що роби-
ти, як робити і яким має бути результат. Продуктив-
ними можуть бути ідеї керування цим процесом, які 
передбачають насамперед виділення повного складу 
істотних орієнтирів, необхідних для правильного ви-
конання дій, а також: 1) аналізу зразка продукту дій 
з виділенням характеристик, яким він повинен відпо-
відати; 2) аналізу матеріалу; 3) аналізу і вибору зна-
рядь дій; 4) визначення складу виконавчих операцій і 
порядку їх виконання; 5) самоконтролю за фактичним 
виконанням завдання з його негайною корекцією [1].

Чи можна об’єднати два різні методи, які відріз-
няються тим, що ідеомоторне тренування спрацьовує 
на свідомому рівні, аутотренінг – більше на підсвідо-
мому, глибокому занурюванні. Таким чином, перший 
надає можливість оформити дію зовнішньо, а другий 
впливає на регуляторну функцію організму – психіч-
ний та фізіологічний стан.

Аналіз літературних джерел, робіт провідних фа-
хівців у галузі фізичного виховання та спорту виявив 
загальне розуміння необхідності удосконалення тех-
ніки виконання різних спеціальних фізичних вправ 
на основі раціонального розподілу інформаційно-
го потоку [1 та ін.]. Кожний рух природний, якщо 
він виконується у вільному режимі, при якому роль 
м’язів-антагоністів є незначною, тобто при повній 
відсутності скутості [2.3]. Тому й існує поняття «рух 
– це свобода». Відомо, що найкращі результати у про-
фесійній діяльності та в спорті має той, хто володіє 
вільними рухами. При виконанні спеціальних дій, які 
відрізняються вибуховими переходами до наступної 
в ациклічних видах рухів, необхідно знати, що кож-
ний рух виконується вільно, і певної миті необхідно 
перестроїтися, використовуючи оптимальну напругу 
для подолання зусилля. При цьому «недобравши» або 
«перебравши» зусилля, можна отримати негативний 
результат у вигляді травм, забоїв, розтягнень, або на 
певний час – збентеження. Головне у вільному русі – 
це прояв пластичності, коли одна ланка тіла послідов-
но передає енергетичний імпульс наступній і так далі, 
аж до закінчення дії [2]. Перехід до автоматичного 
режиму керування забезпечує гарну пластику і є без-
печнішим. Така техніка є необхідною складовою під 
час занять паркуром.

Паркур - свобода рухів - (у перекладі з франц. le 
parkour – смуга перешкод) - дисципліна заснована на 
простій філософії: немає границь - є лише перешкоди. 
Відповідно, людина, що займається паркуром, є трей-
сером (tracer – той, хто прокладає шлях).

Ризик, який присутній на заняттях паркуром, може 
приводити до різних наслідків для здоров’я людини: 
починаючи з розтягнень і до більш важких травм, ре-
зультат яких може іноді бути дуже сумним. Найчасті-
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шими травмами у цьому виді спорту є: переломи й ви-
вихи кінцівок, ребер, суглобів, струс головного мозку, 
забиви різної важкості.

Для оцінки результативності занять із засвоєння 
спеціальних дій, проведених як традиційно, так із до-
датковим залученням методу ідео- та аутотренінгу, 
протягом трьох занять було проведено педагогічний 
експеримент за участю двох груп – експерименталь-
ної та контрольної. Кількісний склад кожної групи – 
15 чоловік. В експерименті брали участь ті, хто нео-
бізнаний з такими діями. За конституцією та вагою 
учасники були майже однакові, розбіжності були у 
межах шести кілограмів та до 8 см. Критеріями оці-
нювання були: час виконання, пластичність, ампліту-
да, точність, показники пульсометрії тощо.

Завдання включало довільне подолання п’яти пе-
решкод: метрову перешкоду спиною вперед; застриб-
нути через перила на сходи; спуск сходами спиною 
вперед; проходження лабіринту з перешкодами; стри-
бок на площадку, розташовану на висоті 2 м; стрибок 
донизу з площадки. Фактично завдання складалось із 
дій та рухів, що є аналогічними елементам паркуру.

Програма експериментальної групи містила тео-
ретичний матеріал, що складався на першому етапі з 
інформації щодо параметрів дій, ритмічності дихан-
ня, розслаблення та напруження певних груп м’язів, 
моментів зміни швидкості та напрямів руху, опти-
мальності докладених зусиль, амплітуди рухів, осо-
бливо моментів перебудови одних рухів на інші тощо. 
Учасникам цієї групи протягом двох занять давалось 
завдання осмислити ці дії та «виконати» їх віртуаль-
но, тобто скористатись методом ідео- та аутотренінгу. 
Кожне заняття тривало 20 хвилин. Акцент робився на 
окремі елементи, а також дії в цілому. Відображення 
дії подумки сприяло формуванню уміння зосереджу-
ватись при реальному виконанні цієї дії. Крім того 
це у подальшому сприяє формуванню справжнього 
уміння, оскільки утворення уміння є складним про-
цесом аналітико-синтетичної діяльності кори великих 
півкуль головного мозку, в ході якого створюються й 
закріплюються асоціації між завданням, необхідними 
для його виконання знаннями та застосуванням знань 
на практиці. Проведення чи перехід від відтворення 
образу до практичного втілення дій повинно мати 
дві умови. Психологічна умова – абстрагування від 
оточуючого середовища, впливу сторонніх явищ і 
налаштування на сприйняття послідовності виконан-
ня елементів, їх безперервності, ритмічності тощо. 
Педагогічна умова – наявність сформованих знань з 
фізіологічних, анатомічних особливостей тіла, біоме-
ханічних характеристик рухів. 

При виконанні дій необхідний контроль рухів кож-
ної ланки тіла, що націлений на перехід від одної до 
іншої в їх пластичному виразі. Відомо, що рухи, ви-
конані пластично, запам’ятовуються, відкладаються у 
м’язовій та свідомій пам’яті краще.

Завдання контрольної групи складалось із тра-
диційного практичного виконання спеціальних дій 
протягом двох занять із докладним поясненням ви-
кладачем усіх деталей і параметрів, без застосування 
методу ідео- та аутотренінгу. В експерименті брали 

участь такі, хто не обізнаний з цими діями.
На третьому занятті виконувались контрольні за-

вдання. Перша група виконувала дії більш плавно, 
точно, незважаючи на те, що виконувала таке завдання 
вперше (на третьому контрольному занятті). Значно 
кращими були показники пульсометрії, у середньо-
му – 130+-5 уд/хв. Контрольна група – 145+-4 уд/хв., 
її учасники зазнали незначних ушкоджень, забивів. 
В експериментальній групі одна людина була трохи 
травмована (забив коліна, стегна).

Після цього на другому етапі експеримент було 
продовжено ще протягом двох занять. Але учасники 
експериментальної групи використовували метод ау-
тотренінгу з метою оздоровчого впливу уявних дій 
на організм протягом 7-8 хв. перед стартом кожного 
учасника. Вплив було спрямовано на покращення 
кровообігу, підтримання енергетичної рівноваги, рит-
мічності дихання. Було відмічено, що в експеримен-
тальній групі в період осмислення дій (зосереджен-
ня) показники пульсу вже були на рівні 120+-2 уд/хв. 
перед стартом. У учасників контрольної групи перед-
стартові показники складали 105+-2 уд/хв. Частота 
дихання перед стартом у спокійному стані складала у 
середньому 17+-3 в обох групах.

По закінченні цих двох занять експериментальна 
група продемонструвала стабільність виконання, ви-
соку пластичність, раціональність переходу від однієї 
дії до наступної. В експериментальній групі показни-
ки пульсометрії через одну хвилину після закінчен-
ня дії –– 125+-3; дихання – 20+-4; контрольна група 
мала такі показники – пульсометрія – 138+-4: дихання 
-23+-2. Після семи днів перерви учасники повторили 
ці дії. Перша група показала таку саму стабільність із 
незначним відхиленням у параметрах. У другої гру-
пи був переважно порушений перехід від виконання 
однієї дії до наступної, що впливало на результат та 
втрату пластичності.

Траєкторія рухів була переважно однаковою, але 
дещо кращою у експериментальної групи. Тобто пер-
ша група, яка виконувала дії за рахунок отриманих 
знань з віртуальним осмисленням кожного елемен-
ту, компенсувала час на практичне засвоєння власної 
техніки дій і досягла високих стабільних результатів. 
Контрольна група також покращила свої показники. 
Але показники пульсометрії зазнали різких змін.

Наступний експеримент стосувався м’язової 
пам’яті на певні рухи. По п’ять учасників з кожної 
групи, які мали найкращі показники за результатом 
першого експерименту, брали у ньому участь. Вони 
отримали завдання: у повільному темпі подолати 
одну перешкоду із зав’язаними очима. Стабільність, 
точність виконання рухів була притаманна учасникам 
з першої групи. Члени другої демонстрували перерив-
чатість рухів і були призупинені викладачем, або вони 
самі припинили виконувати завдання.

Результати показали ефективність використання 
ідео- та аутотренінгу при виконанні спеціальних дій. 
Для отримання більш вірогідних даних необхідно 
провести детальніше дослідження.

Висновки. 
Визначено, що використання віртуального відтво-
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рення дій за їх параметрами, зусиллями тощо та їх ре-
альне виконання в автоматичному режимі (у вигляді 
напрацьованих навичок) дає практичний ефект – по-
кращення самих дій, їх пластичності, раціональності, 
порогового сприйняття та ін., а в цілому – зменшення 
енерговитратних зусиль та часу на використання від-
новлювальних заходів. 

Метод віртуального тренінгу надає можливість 
компенсувати час занять фізичним вихованням, не 
зменшуючи якість самих дій. При цьому організм по-
зитивно й швидко адаптується за період від осмислен-
ня до їх практичного здійснення. Глибоке осмислення 
дій покращує основні функції організму людини до 
його стартового стану, виконує підготовчу роль та 
може бути замінниками самих дій. Роль віртуально-
го осмислення – у підготовчому й відновлювальному 
ефекті, що позитивно впливає на стан здоров’я. 

Було підтверджено, що використання методу ідео- 
та аутотренінгу покращує пластичність виконання дій 
та стимулює організм до виконання дій та відновлен-
ня функцій. 

Людина, створюючи віртуальний образ дій з пере-
ходом у практичну площину, самокритично оцінює 
свої можливості, що позитивно впливає на безпечне 
виконання дій. 

Перспективним напрямком подальших досліджень 
вважаємо вивчення об’єму та інтенсивності викорис-
тання цих двох методів при проведенні занять з ліку-
вальної фізкультури.
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Шляхи вдосконалення методики розвитку 
швидкості у футболістів

Синиця А.В. 
Прикарпатський  національний  університет  імені Василя Стефаника

Анотації:
Наведено теоретико-методологіч-
не обґрунтування важливості 
використання засобів і методів 
розвитку швидкості у футболістів 
на різних етапах підготовки. Здій-
снено аналітичний огляд наукових 
джерел літератури по специфіці 
розвитку швидкості у футболістів. 
Розглянуто базові аспекти швид-
кості. Надано рекомендації щодо 
її вдосконалення на початковому 
етапі підготовки. Рекомендовано 
форми контроль швидкісних зді-
бностей. Розвиток швидкісних 
здібностей включений до складу 
загальної і спеціальної фізичної 
підготовки футболістів.

Сыныця А.В. Пути совершенствова-
ния методики развития скорости у 
футболистов. Приведено теоретико-
методологическое обоснование важности 
использования средств и методов раз-
вития скорости у футболистов на разных 
этапах подготовки. осуществлен анали-
тический обзор научных источников лите-
ратуры по специфике развития скорости 
у футболистов. Рассмотрены базовые 
аспекты скорости. Представлены реко-
мендации относительно ее совершенство-
вания на начальном этапе подготовки. 
Рекомендованы формы контроля скорост-
ных способностей. Развитие скоростных 
способностей включено в состав общей и 
специальной физической подготовки фут-
болистов.

Synytsya A.V. Ways of improvement 
techniques of the speed development in 
football players. The theoretical method-
ological ground of importance of the use of 
facilities and methods of speeding up is re-
sulted for footballers on the different stages 
of preparation. The state-of-the-art review 
of scientific sources of literature is carried 
out on the specific of speeding up for foot-
ballers. The base aspects of speed are con-
sidered. Recommendations are presented 
in relation to its perfection on the initial 
stage of preparation. The forms of control of 
speed capabilities are recommended. De-
velopment of speed capabilities is included 
in the complement of general and special 
physical preparation of footballers.

Ключові слова:
швидкість, сенситивність, 
якість, методика.

скорость,  сенситивность, качества, ме-
тодика. 

speed, sensitivity, quality, technique.

Вступ.1

У кожній країні проблеми підготовки футболістів 
вирішуються згідно з наявними умовами і можливос-
тями. Однак існують і загальні принципи, якими керу-
ються тренери у своїй діяльності. На основі наукових 
досліджень [7], зарубіжного і вітчизняного досвіду в 
Україні створилася власна система підготовки футбо-
лістів. Робота з ними вимагає кваліфікованого підхо-
ду, що обумовлюється обґрунтованістю застосування 
існуючих науково-методичних і практичних розробок 
та рекомендацій вже з перших кроків формування ре-
зультативності.

Успішність гри спортсмена значною мірою зале-
жить від того, наскільки швидко він реагує  на дії су-
перника й партнера по команді, реалізує власні прак-
тичні задуми. Звідси й виникає особлива важливість 
удосконалення здатності футболіста до швидких і 
раптових дій [4].

Слід зазначити, що внаслідок методичної недоско-
налості практикується формування технічних здібнос-
тей як окремого процесу, що має передувати розвитку 
рухових якостей або хоча б відбуватися паралельно 
з ним. Без сумніву футболісти не повинні володіти 
показником швидкості на рівні спринтера. Специфі-
ка футболу вимагає спеціального розвитку фізичних 
якостей. Однак наявні концепції свідчать про відсут-
ність конкретного підходу до їх формування у футбо-
лі, оскільки в теорії та практиці спорту відомі тільки 
загальні основи.

Пошук власної футбольної концепції розвитку 
швидкості і інших рухових якостей має стати осно-
вним напрямком діяльності як теоретиків, так і прак-
тиків. Сьогодні фахівці тяжіють до вирішення цих за-
вдань, враховуючи вік футболіста, періоди навчання в 
рамках річного циклу тренувань.

Дослідження виконується в межах теми 2.2.6 
«Удосконалення методики розвитку фізичних якостей 
© Синиця А.В. , 2010

спортсменів у системі багаторічної підготовки» Зве-
деного плану НДР у сфері фізичної культури і спор-
ту на 2006-2010 р.р. Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту, Зведеного плану організації 
науково-дослідної роботи факультету фізичного ви-
ховання і спорту на 2008-2012 р.р. (наказ №38 від 
29.12.2007 року) та „Цільової програми розвитку фут-
болу в Івано-Франківській області на 2008-2012 р.р.” 
(розпорядження Івано-Франківської облдержадміні-
страції №634 від 09.12.2007 року). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала в теоретико-

методологічному обґрунтуванні важливості викорис-
тання засобів і методів розвитку швидкості у футбо-
лістів на різних етапах підготовки.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Швидкісні здібності – це комплекс функціональ-

них властивостей, які забезпечують виконання рухо-
вих дій за мінімальний проміжок часу [6]. Типовими 
їх проявами є: швидкість реагування (латентний пе-
ріод сприймання зовнішніх проявів), оцінки ситуації, 
прийняття єдино правильного рішення, швидкість пе-
ресування, взаємодії між гравцями. 

У науковій літературі описується ряд варіантів 
швидкості реагування [6,3,9]. Її поділяють на просту 
і складну. В свою чергу складні форми можуть бути 
диз’юнктивні (із взаємно виключаючим вибором) і 
диференційовані [6].

Швидкість реагування за вибором – важливий по-
казник колективних дій команди, що оцінюється за 
вибором та реалізацією тактичного плану команди 
[8]. Важливого значення у процесі гри набувають ре-
акції антиципації (перцептивні і рецепторні). У цьому 
випадку спортсмен реагує не на виникнення того чи 
іншого подразника, а передбачає (в часі чи просторі) 
початок сигналу для дій, первинно визначаючи мо-
мент і місце суперника або партнера по команді [6].

Швидкість як рухова якість залежить від впли-
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ву багатьох чинників: рухливості нервових процесів 
[6], кількості нервових волокон, біохімічних процесів 
мобілізації та ресинтезу алактатних анаеробних по-
стачальників енергії, пластичності м’язів [3,9], рівня 
сили функціонування м’язових груп, координації від-
повідних рухів, вольових зусиль [8].

Розвиток швидкості, як і інших рухових якостей, 
головним чином відбувається у процесі фізичної під-
готовки. Вона поділяється на загальну і спеціальну 
[2,4,7,8]. Завданням першої є забезпечення гармоній-
ного розвитку футболіста [7], вдосконалення функці-
ональних можливостей систем організму, досягнення 
високого показника навичок, які сприяють форму-
ванню прийомів і дій у футбол [4]. Спрямованість за-
гальної фізичної підготовки, яка повинна відповідати 
специфічним потребам ігрової спеціалізації, є дуже 
важливою. Конкретно у футболі вимоги до всесто-
ронності – значні, і тому фізична підготовка повинна 
зміцнювати розвиток найбільшої кількості прояву ру-
хових навичок. Через широку спрямованість загальної 
фізичної підготовки робота над розвитком швидкості і 
спритності переважає [7].

Спеціальна фізична підготовка заснована на базі 
загальної і передбачає вузький розвиток таких фізич-
них якостей, як сила, швидкість, витривалість, сприт-
ність, гнучкість [2]. Спрямованість спеціальної фізич-
ної підготовки повинна відповідати вимогам гри. Це 
відображається в тому, що всі використані в цьому 
процесі вправи мають добиратися так, щоб структура, 
зміст повністю відповідали виконанню ігрових при-
йомів та дій [7].

Загальна фізична підготовка відрізняється від 
спеціальної тим, що охоплює широке коло різних ви-
дів рухової діяльності. При цьому зважають, що між 
різними руховими навичками, як і між фізичними 
якостями, може існувати позитивний або негативний 
зв’язок. Саме тому загальну фізичну підготовку бу-
дують так, щоб використати можливість позитивних 
взаємодій між ними, виключити негативний вплив на 
спеціалізацію, обираючи такі засоби, які в найбільшій 
мірі забезпечують розвиток окремих якостей спортс-
мена [4].

Однак слід зазначити, що у процесі спортивного 
тренування всі розділи фізичної підготовки футболіс-
та настільки тісно пов’язані, що провести розмежу-
вання, наприклад, між вправами, які розвивають силу, 
та вправами, які розвивають швидкість, не завжди 
можливо, тому такий поділ досить умовний [4].

Більшість авторів [6,7,8] вирізняють такі основні 
методи розвитку швидкісних здібностей:

повторний [8] – багаторазове повторне реагування • 
на сигнал;
сенсорно-моторний – дозволяє вдосконалити не • 
рухові здібності, а відчуття мікроінтервалів часу. 
Гравець пробігає певний відрізок шляху, а тренер 
повідомляє його про час. Або гравець долає дистан-
цію, а тренер запитує його про тривалість вправи. 
Виконуючи завдання, можна варіювати час, тобто 
давати на виконання завдання спершу один, а потім 
інший час [6,7];
повторення рухів з максимальними зусиллями – є • 

основою як для розвитку простих навичок, так і 
для складної рухової діяльності. Характерною озна-
кою є тривалі інтервали відпочинку, необхідні для 
повного відновлення організму перед наступною 
спробою. 

Соломонко В.В. звертає увагу на те, що сенсетив-
ним  етапом розвитку швидкості є період від 6-13 ро-
ків, при цьому організм спортсмена повинен бути не 
втомленим. Вправи рекомендується виконувати після 
енергійної розминки, на початку основної частини 
тренування, переважно перед виконанням статичних 
зусиль і перед засобами на витривалість [8].

Необхідно диференціювати методику розвитку ло-
кальних здібностей (час реакції, час окремого руху, 
частота рухів) і методику вдосконалення комплексних 
швидкісних здібностей. Тут потрібно враховувати, що 
елементарні прояви швидкості створюють передумо-
ви для успішної швидкісної підготовки, а розвиток 
комплексних швидкісних здібностей повинен скласти 
її основний зміст.

У спеціальних дослідженнях [4,5] переконливо до-
ведено високу ефективність для розвитку швидкості 
методом полегшеного лідирування. В його основі – 
застосування спеціальних пристроїв, які надають тілу 
спортсмена тягового зусилля.

 Важливим методичним прийомом, який сприяє 
підвищенню ефективності спринтерської підготовки, 
на думку Платонова В.М. [6], є правильна психічна 
мотивація, створення специфічного емоційного фону, 
що забезпечує більш повну реалізацію спортсменом 
свого функціонального потенціалу на тренуваннях і 
змаганнях. 

Під час виконання вправ на швидкість важли-
во пам’ятати про інтервал відпочинку між ними [8]. 
Він має бути таким, щоб до початку чергової вправи 
збудженість центральної нервової системи була під-
вищеною, а фізико-хімічні зрушення значною мірою 
нейтралізовані [6]. Оптимальними для футболістів 
є відрізки довжиною 20-30 м, в одній серії вони до-
лаються по 4-6 разів. Між окремими серіями актив-
ний відпочинок триває 4-6 хв. Для розвитку стартової 
швидкості із різних вихідних положень (в русі, після 
зупинки, повороту, стрибка, як у грі), пробігають від-
різки шляху довжиною 10-15 м. В одній серії 4-6 стар-
тів. Вправи виконують з максимальною швидкістю, 
але при цьому їх не слід виконувати тривалий час, бо 
це може призвести до утворення швидкісного бар’єру 
[8], тобто стабілізації швидкісних параметрів рухів [3, 
9]. 

Андрєєв С. М. [2] виділяє окремо вправи для воро-
тарів: з основної стійки – ривкоподібні рухи на 5-15 
м вперед і в сторони з наступною ловлею чи відби-
ванням м’яча. З положення присіду, широкого випаду, 
сіду чи положення лежачи – ривкоподібні рухи на 2-3 
м з ловлею чи відбиванням м’яча, що летить або ко-
титься, ловля тенісних м’ячів.

Важливо відзначити, що велика роль у розвитку 
швидкісних здібностей належать рухливим іграм, які 
детально описані у праці Лисенчука Г.А. [5]. 

Контроль швидкісних здібностей може проводи-
тись в умовах як специфічних, так і не специфічних 
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випробувань. Неспецифічні тести прийняті для контр-
олю таких елементарних проявів швидкісних якостей, 
як період простої рухової реакції, швидкість окремого 
руху, частота рухів. На думку Платонова В. М. і Бу-
латової М. М. [6] для спортсменів, інформативними є 
такі показники:

час реакції на команду стартера (час від моменту • 
пострілу до відриву від опори), с;
лінійне прискорення;• 
час пробігання фіксованої відстані зі старту, с;• 
час пробігання фіксованої відстані (30, 50, 100 м) з • 
ходу, с;
частота бігових рухів, за одиницю часу (10, 30, 60 • 
с);
кількість бігових рухів на заданій дистанції;• 
час, необхідний для виконання заданої кількості ци-• 
клів при бігові з ходу, с [6].

Висновки.
Таким чином при теоретико-методологічному до-

слідженні швидкості у футболістів ми дійшли таких 
висновків:

швидкість – одна з найважливіших якостей, що • 
необхідна спортсмену-футболісту, тому її розвитку 
повинно приділятися чимало уваги. Швидкісні зді-
бності мають багато проявів: швидкість реагування 
(проста і складна), оцінки ситуації, прийняття єди-
но правильного рішення, пересування гравця, вза-
ємодії між гравцями. Слід врахувати, що швидкість 
у всіх елементарних формах її прояву визначається, 
в основному, двома факторами – оперативною ді-
яльністю нейромоторного механізму і здатністю до 
швидкої мобілізації всіх складових рухової дії. Пер-
ший фактор багато в чому обумовлений генетично 
і незначно удосконалюється. Другий піддається 
тренуванню і представляє собою основний резерв у 
розвитку елементарних форм швидкості;
розвиток швидкісних здібностей включений до • 
складу загальної і спеціальної фізичної підготовки 
футболістів. Основними методом, який застосову-
ється на практиці для становлення швидкості є по-
вторний;
основними засобами в методиці розвитку швидкості • 
вважають бігові вправи, вправи з м’ячем, вправи з 
допоміжними предметами, рухливі і спортивні ігри, 
змагання. Вони виконуються з максимальною інтен-
сивністю і мають бути добре завчені футболістами. 
Плануючи тривалість пауз між ними, необхідно не 

допускати стабілізації рухового навику (утворення 
швидкісного бар’єру);
контроль швидкісних здібностей відіграє важливу • 
роль у тренувальному процесі і включає в себе ана-
ліз окремих показників. Якщо тестування підготов-
леності спортсменів органічно входить у тренуваль-
ний процес, то тести не лише дозволяють отримати 
дані щодо стану спортсменів, але й виступають ді-
йовим фактором поліпшення їх функціональних 
можливостей і психічної підготовленості. Ознайом-
лення футболістів з програмою тестів, методикою 
аналізу результатів сприяє свідомому і творчому 
ставленні до пропонованої роботи, привчає до са-
моконтролю.

З огляду на проведений аналіз навчальної та на-
укової літератури по питаннях використання методів 
розвитку швидкості у тренувальному та змагальному 
процесах підготовки футболістів, подальші наукові 
дослідження вбачаємо у проведенні констатувально-
го експерименту вивчення рівня сформованості цієї 
фізичної якості у дітей початкового етапу підготовки. 
Необхідно провести спостереження за динамікою її 
зростання при включенні у систему занять специфіч-
них, як для футболу, засобів її розвитку (наприклад, 
народних рухливих ігор).  
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Шляхи покращення підготовки вчителів початкових 
класів до фізичного виховання молодших школярів
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Анотації:
Загострена увага на визначенні 
оптимальних шляхів підготовки 
майбутніх учителів початкових 
класів до фізичного вихован-
ня учнів. Здійснено опитування 
професорсько-викладацького 
складу вищих навчальних за-
кладів України.  Подано дані про 
перенасичування процесу під-
готовки фахівців теоретичними 
відомостями. Визначені та роз-
поділені за рівнем значимості 
шляхи покращення підготовки 
майбутніх фахівців школи пер-
шого ступеня до фізкультурно-
оздоровчої діяльності учнів по-
чаткових класів.

Степанко А.В., Огнистый А.В., Бирю-
ков А.В. Пути улучшения подготовки 
учителей начальных классов к физиче-
скому воспитанию младших школьни-
ков. Заострено внимание на определении 
оптимальных путей подготовки будущих 
учителей начальных классов к физическо-
му воспитанию учеников. Проведен опрос 
профессорско-преподавательского соста-
ва высших учебных заведений Украины. 
Представлены данные о перенасыщении 
процесса подготовки специалистов тео-
ретическими сведениями. определены и 
распределены по уровню значимости пути 
улучшения подготовки будущих специали-
стов школы первой ступени к физкультурно-
оздоровительной деятельности учеников 
начальных классов.

Stepanko A.V., Ognystyy A.V., Biriukov 
O.V. Ways of improvements prepara-
tion of class primary teachers to physi-
cal education of junior school-children. 
Attention on determination of optimum 
ways of preparation of future teachers of 
initial classes is sharp to physical educa-
tion of students. Questioning is conducted 
professorial-teaching composition of higher 
educational establishments of Ukraine. In-
formation is presented about supersaturat-
ing of process of preparation of specialists 
theoretical information. Certain and up-
diffused on the level of meaningfulness of 
way of improvement of preparation of fu-
ture specialists of school of the first stage 
to athletic-health-improvement to activity of 
schoolboys of initial classes.

Ключові слова:
вчитель, підготовка, початкова 
школа, шляхи, покращення.
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Вступ. 1

Численні реформи освітньої галузі України, що 
проводяться Міністерством освіти та науки України 
з метою удосконалення навчально-виховного процесу 
студентів, підготовки їх до майбутньої професійної 
діяльності, систематично вносять корективи у систему 
вищої освіти. Це пов’язано із приєднанням України 
до ідей Болонської декларації. Особлива роль процесу 
реформування належить педагогічній освіті, яка є 
базовою щодо формування освітнього потенціалу 
держави, виховання високоосвічених професійно 
компетентних, національно-свідомих педагогічних 
кадрів. Пріоритетним завданням педагогічних вузів 
різних рівнів акредитації є підготовка фахівців нового 
рівня якості, які б відповідали вимогам сучасності, 
могли швидко адаптуватися до змін у навколишньому 
середовищі, постійно удосконалюватися, 
збагачуватися новими професійними знаннями, 
уміннями та навичками.

Зниження інтересу школярів до занять фізичними 
вправами, зростання  у них кількості захворювань 
серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, 
опорно-рухового апарату, збільшення трагічних 
випадків на уроках фізичної культури, дефіцит 
рухової активності вимагають концептуально нового 
методологічного підходу до розв’язання комплексної 
проблеми становлення і розвитку національної 
системи фізичного виховання учнівської молоді через 
зміцнення та збереження здоров’я школярів, розвиток  
їх фізичних якостей, формування життєво необхідних 
рухових умінь та навичок, озброєння елементарними 
знаннями з фізичної культури, гігієни та здорового 
способу життя, виховання бережливого ставлення до 
свого здоров’я. 

Вирішення даних завдань, в першу чергу, 
покладається на педагога першої ланки освіти, 
© Степанко А.В., огнистий А.В., Бірюков о.В., 2010

який має пріоритетне значення у формуванні основ 
здоров’я дитини, забезпечення її активної рухової та 
пізнавальної діяльності на уроках і в позаурочних 
фізкультурно-оздоровчих заходах.

Чимало науковців присвятили свої дослідження 
особливостям підготовки майбутніх учителів почат-
кових класів до фізичного виховання учнів. Зокрема, 
Л.Кожевнікова дослідила особливості їх професійно-
прикладної фізичної підготовки, О.Кругляк розкрив 
питання реалізації вчителями початкових класів 
міжпредметних зв’язків у процесі фізичного вихо-
вання молодших школярів, Б.Максимчук дослідив 
особливості організації вчителями початкової школи 
спортивно-масової роботи, М.Пукінська проаналізу-
вала процес підготовки вчителів означеної категорії у 
галузі фізичного виховання в Росії ХІХ-ХХІ ст.

Водночас, незважаючи на такий широкий діапазон 
наукових розробок, недослідженими залишаються пи-
тання, пов’язані з пошуком оптимальних шляхів за-
безпечення взаємозв’язку теоретичної та методичної 
складових підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до організації фізичного виховання школярів. 

Діти молодшого шкільного віку потребують осо-
бливої уваги, оскільки саме цей віковий період є 
найсприятливішим для росту і розвитку дитячого 
організму, підвищення працездатності, загартування, 
виховання працьовитості та активності. Не без пере-
більшення можна стверджувати, що від вчителя по-
чаткових класів залежить здоров’я кожної людини, 
формування бажання, потреби та звички до занять 
фізичною культурою та спортом [2,4,5,7].

На жаль, сьогодні підготовка спортивних педаго-
гів для початкової школи є серйозною проблемою. 
Адже в теперішніх школах фізичну культуру учнів 
молодшого шкільного віку переважно здійснюють 
або випускники інститутів фізкультури та факультетів 
фізичного виховання, які зазвичай недостатньо воло-
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діють методикою фізичного виховання учнів початко-
вої школи, або вчителі початкових класів, підготовці 
яких, в даному аспекті, вища школа не надає належ-
ного значення.

Дослідження виконується відповідно до плану 
наукової роботи Тернопільського національно педа-
гогічного університету імені Володимира Гнатюка і 
є складовою комплексної наукової теми „Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізич-
ного виховання учнів і студентів” (номер державної 
реєстрації 0107U000771). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: за допомогою анкетування з’ясувати 

думку респондентів щодо покращення підготовки 
вчителів початкових класів до фізичного виховання 
молодших школярів.

Завдання дослідження: визначити шляхи покра-
щення підготовки майбутніх учителів школи першого 
ступеня до організації фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності.

Для вирішення поставлених завдань використову-
вались наступні методи дослідження: 

теоретичний аналіз та узагальнення літературних • 
джерел;
анонімне анкетування;• 
педагогічний експеримент;• 
методи математично-статистичного опрацювання • 
даних.

Результати дослідження. 
Для визначення шляхів покращення підготовки 

майбутніх вчителів початкових класів до фізично-
го виховання молодших школярів, нами було про-
ведене анонімне опитування у вигляді анкетування 
професорсько-викладацького складу вищих навчаль-

них закладів України. Анкети розроблялися з враху-
ванням загальноприйнятих вимог [1] та з використан-
ням методу безпосередньої оцінки [3, 6].

Респондентам пропонувалось розставити за рів-
нем значимості запропоновані шляхи покращення 
підготовки майбутніх фахівців початкової школи до 
фізкультурної діяльності (1 – найвищий ранг значи-
мості, 4 – найнижча значимість). 

Загалом нами було проведене анкетування 
професорсько-викладацького складу шістнадцяти ви-
щих навчальних закладів України.

В анкетуванні прийняли участь викладачі 16 ви-
щих навчальних закладів України (табл. 1.). Геогра-
фічно в опитуванні були задіяні навчальні заклади 
всієї України.

Загальна кількість опитаних становила 87 викла-
дачів які мають відношення до підготовки фахівців з 
фізичного виховання та спорту (табл. 2).

Результати анкетування представлені в табл. 3.
Найбільшу суму балів (перший рейтинг за значи-

містю) респонденти віддали підвищенню практичної 
спрямованості занять (71 бал). І це цілком справед-
ливо, оскільки саме під час практичних занять сту-
дент має змогу оволодівати прийомами педагогічної 
техніки (культура мовлення, культура педагогічного 
спілкування, психічна саморегуляція, культура зо-
внішнього вигляду), а також спеціальними знаннями 
та уміннями. 

Не менш важливо, на думку викладачів, приділяти 
більше уваги на практичних заняттях педагогічному 
моделюванню навчального процесу з фізичного ви-
ховання (другий рейтинг значимості), що абсолютно 
логічно, оскільки якість проведеного заняття суттєво 
залежить від підготовки вчителя до нього, яка реалі-

Таблиця 1
ВНЗ України, викладачі яких брали участь в анкетуванні

1 Волинський державний університет імені Лесі Українки 
2 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
3 Донецький національний університет
4 Івано-Франківський коледж фізичного виховання
5 Криворізький державний педагогічний університет
6 Львівський державний університет фізичної культури
7 Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут
8 Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
9 Національний університет „Києво-Могилянська академія”

10 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут 
імені Григорія Сковороди

11 Слов’янський державний педагогічний університет
12 Сумський педагогічний університет імені Макаренка

13 Тернопільський національний педагогічний університет
 імені Володимира Гнатюка

14 Харківська державна академія фізичної культури
15 Херсонський державний університет
16 Чернівецький національний університет
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зується під час планування. В результаті планування 
утворюється певна модель із точно передбаченими па-
раметрами дій обох суб’єктів педагогічної діяльності. 

Водночас, не слід забувати про те, що в навчаль-
ному процесі не треба сліпо дотримуватись заплано-
ваних вчителем завдань, адже на практиці виникають 
ситуації, які вимагають негайної перебудови, перепла-
нування уроку вже у ході його проведення. А, отже, 
для вчителя важливо вміти швидко та творчо змінюва-
ти створену раніше модель відповідно до ситуації, яка 
склалася на уроці. У цьому випадку потрібно говори-
ти про „урок спланований” та „урок зіграний”. І чим 
менше відмінностей між цими двома поняттями тим 
вища якість навчально-виховного процесу, тим вища 
професійна майстерність вчителя.

Рекомендації респондентів зійшлись на тому, що 
в лекційних курсах менше уваги приділяти розгляду 
питань прикладного характеру, загальнотеоретичним 
проблемам фізичного виховання і спорту, а детальні-
ше знайомити студентів з новими досягненнями в об-
ласті методики фізичного виховання і спорту.

Лекційні заняття повинні носити пошуково-
творчий характер. Викладач повинен бути центром 
дискусії пропонуючи студентам ті чи інші підходи 
вирішення питання чи проблеми. Лишу творчо мис-
лячий студент може по справжньому стати фахівцем 
високого класу.

Висновки. 
Підводячи підсумок вищевикладеного, ми можемо 

констатувати, що рекомендації висококваліфікованих 
фахівців, якими є викладачі вищих навчальних закла-
дів, зводяться на тому, щоб не перенасичувати про-
цес підготовки фахівців теоретичними відомостями. 
Перевага повинна надаватись практично-методичній 
формі організації занять, де повинно поєднатись як 

навчати із умінням вчити. Поряд з цим вчителю над-
звичайно важливо досконало володіти практичним 
матеріалом, показ повинен бути ідеальним, або близь-
ким до ідеального, стимулювати у дітей бажання ви-
конувати дані рухи чи вправи. 

Подальші дослідження проблеми будуть зорієн-
товані на вивчення думки зарубіжних фахівців щодо 
означеної проблеми.
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Таблиця 2 
Кількісний склад опитаних викладачів вищих навчальних закладів України

Категорії опитаних
Загальна
кількість
опитаних

% від загальної кількості 
опитаних за категоріями

Викладачі вищих навчальних закладів:
а) без наукових ступенів і вчених звань; 45 52

б) кандидати і доктори наук, доценти, професори; 42 48
Таблиця 3

Оцінка викладачами з науковими званнями та вченими ступенями шляхів покращення підготовки майбутніх 
вчителів початкових класів до фізичного виховання молодших школярів

п/п 
№ Шляхи покращення підготовки Сума балів 

оцінки 
Ранг 

оцінки
1 Підвищити практичну спрямованість занять 71 1

2 На практичних заняттях більше уваги приділяти педагогічному моделю-
ванню навчального процесу з фізичного виховання 92 2

3 В лекційних курсах більшу уваги приділяти розгляду питань прикладного 
спрямування фізичного виховання 131 3

4 Постійно знайомити з новими досягненнями в методиці фізичного вихо-
вання і спорту 135 4

5 Більше уваги приділяти загальнотеоретичним проблемам фізичного вихо-
вання і спорту 141 5
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Міжнародний досвід волейболістів закарпаття
Тріфан О.М.

Закарпатський державний університет

Анотації:
Проведено аналіз процесу розви-
тку волейболу в Закарпатті за пе-
ріод 1991-2008 рр.. описано одну 
з його складових, організацію та 
проведення волейбольних турні-
рів. Розглянута динаміка участі 
у ньому та спортивні результати 
українських команд. Подано ха-
рактеристику деяких відмінностей 
у організаційному та інформацій-
ному забезпеченні цих змагань. 
Участь у турнірах дозволило укра-
їнським фахівцям впровадити пе-
редовий досвід. Також покращити 
організацію спортивно-масової ро-
боти та проведення волейбольних 
турнірів в Україні.

Трифан А.Н. Международный опыт 
волейболистов Закарпатья. Проведен 
анализ процесса развития волейбола в 
Закарпатье за период 1991-2008 гг.. опи-
сано одну из его составляющих частей 
- организацию и проведение волейболь-
ных турниров. Рассмотрена динамика 
участия в нем и спортивные результаты 
украинских команд. Представлена харак-
теристика некоторых отличий в организа-
ционном и информационном обеспечении 
этих соревнований. Участие в турнирах 
позволило украинским специалистам 
внедрить передовой опыт. Также улуч-
шить  организацию спортивно-массовой 
работы и проведение волейбольных тур-
ниров в Украине.

Trifan A.N. International experience of 
volley-ballers of Zakarpat’ya. The analy-
sis of process of development of volley-
ball is conducted in Zakarpat’e for period 
1991-2008. One of his components is de-
scribed - organization and leadthrough of 
volley-ball tournaments. The dynamics of 
participating in him and sporting results of 
the Ukrainian commands is considered. De-
scription of some differences is presented 
in the organizational and informative pro-
viding of these competitions. Participating 
in tournaments allowed the Ukrainian spe-
cialists to inculcate front-rank experience. 
Also to improve  organization of sporting 
mass work and leadthrough of volley-ball 
tournaments in Ukraine.

Ключові слова:
волейбол, історія, змагання, ме-
тодика, здоров’я.

волейбол, история, соревнование, мето-
дика, здоровье.

volley-ball, history, competition, method, 
health.

Вступ.1

Закарпаття, як специфічний у історичному, еко-
номічному та громадсько-політичному аспекті край, 
славиться своєю давньою історією спорту. Перше таке 
повідомлення знаходимо в архівних матеріалах за 80-і 
роки ХІХ ст. [4], тому  історичний аналіз участі закар-
патських волейболістів у міжнародних волейбольних 
змаганнях є складовою частиною досліджень третьо-
го етапу історії волейболу Закарпаття в роки незалеж-
ності (1991-2008 рр.).   

1991-2008 роки в [10] названі періодом розвитку 
волейболу на Закарпатті. Ця теза підкріплюється ві-
домостями про стабілізацію системи проведення 
волейбольних чемпіонатів і кубків Закарпатської об-
ласті, організацію та проведення різноманітних об-
ласних волейбольних турнірів, деякі з яких набули 
статусу міжнародних, участь волейбольних команд 
Закарпаття, в тому числі й збірних, у великій кількос-
ті турнірів за межами Закарпатської області, зокрема, 
й за кордоном, покращення роботи Закарпатської об-
ласної, районних та міських федерацій волейболу, 
участь закарпатців у студентській та в аматорській лі-
гах України, вихід дитячого волейболу Закарпаття на 
всеукраїнську арену в рамках Дитячої ліги, здобуття 
Закарпаттям права виступати командою ,,Закарпаття-
ЗакДУ” спочатку у професійній вищій лізі класу «Б», 
далі ― класу «А» і , нарешті, в суперлізі України. Усі 
ці надбання волейболу Закарпаття ― результат здо-
буття Україною незалежності.

В останні роки згаданого періоду відбувся ряд по-
зитивних змін, що призвело до покращення становища 
волейбольної гри  на Закарпатті. Визріла необхідність 
вивчення та розповсюдження передового досвіду в 
роботі районних і міських федерацій волейболу, во-
лейбольних відділень ДЮСШ. З’явилася потреба у 
більш глибокому аналізі гри команди ,,Закарпаття-
ЗакДУ” [16].

Підтвердженням важливості питань щодо узагаль-
нення  фактів з історії фізкультурно-спортивного руху 
молодої країни є наукові дослідження  С.І. Степанюк 
© Тріфан о.М., 2010

,,Історико-соціальні аспекти розвитку студентського 
спортивного руху в Україні” [13], Я.Б. Боднара  ,,Те-
оретичні та методичні засади фізичного виховання 
молоді Галичини кінця ХІХ  ― початку ХХ століття” 
[1], С.М. Горбаня ,,Науково-педагогічні основи розви-
тку спорту в регіоні ( на прикладі футболу)” [5], А.В. 
Цося ,,Розвиток фізичного виховання на території 
України з найдавніших часів до початку ХІХ ст.” [21], 
О.М. Гальченко ,, Фізкультурно-спортивний рух у 
Донбасі (1917-1930)” [3], Ю.В. Зайдового ,,Суспільно-
історичні та організаційні аспекти утворення й діяль-
ності національного олімпійського комітету Укра-
їни”[7], В.М. Русин ,,Розвиток фізичної культури в 
Закарпатті (1906-1970 р р.)” [11]. 

Відсутність до певного часу наукових досліджень, 
у яких би висвітлювалась історія спортивного життя 
в Україні та  на Закарпатті, зокрема, вивчення шляхів 
проникнення  й поширення волейболу в Закарпатську 
область, заважала спробам наукового обґрунтування 
його розвитку. Поява досліджень О.М. Вацеби [2], 
С.С. Єрмакова [6], В. Федака [20], П. Крайняниці [8], 
К. Найпавера [9], М. Русина [12], монографії „Волей-
бол Закарпаття” [10], а також  подальших розвідок 
[14-19], дозволяє глибше оглянути історію зароджен-
ня та етапи розвитку окремих видів спорту, в тому 
числі й волейболу, на Закарпатті.

Робота виконана за планом НДР Закарпатського 
державного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є вивчення відносин між 

спортивними організаціями,  зокрема між волейболь-
ними фахівцями Закарпаття та Словаччини, аналіз  
проведення волейбольних турнірів у Словаччині за 
участю українських спортсменів, а також відмінність 
у організаційному та інформаційному забезпеченні 
цих змагань. Українські волейболісти є учасниками 
багатьох волейбольних турнірів, які проводяться у 
Словаччині. Відносно молодий турнір ветеранів во-
лейболу „Tatry Cup Oktan” „Memorial Frantiska Miz-
dosa” („Кубок Татр Октан”, „Меморіал Франтішка 
Міздоша”) є  популярними у Східній Словаччині (м. 
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Кежмарок). При дослідженні динаміки участі у ньому 
та спортивних результатів українських команд, нами 
використані метод аналізу архівних документів, метод 
кількісного та якісного аналізу, метод порівняння. 
Поєднання історичного і системного методів 
забезпечує конкретно-історичний аналіз розвитку 
волейболу в системі фізичного виховання  Закарпаття 
та України.

Результати дослідження.
Результатом проведених пошуків є повідомлення 

про участь закарпатських спортсменів в організова-
них волейбольних турнірах, які нами знайдені у праці 
,,85 років волейболу Словаччини”, у якій говориться, 
що у 1921 р. волейбол грали в області Високих Татр, 
де був створений один з головних центрів волейболь-
ного життя на Словаччині. Тут, починаючи з 1924 р., 
відбувалися першості Словаччини з волейболу та ціла 
низка інших турнірів. Зокрема, першість Словаччини 
1931 р. відбулася в м. Татранська Ломніца, де титул 
переможця здобула команда м. Братіслави, випередив-
ши команду м. Банської Бистриці та команду «Сокіл»-
Ужгород, що зайняли відповідно друге та третє місце.  
Фахівці та преса того часу піддали критиці виступ во-
лейболістів з Високих Татр (команда СКТВ), які про-
грали ужгородцям. Команда «Сокіл»-Ужгород брала 
участь у першості Чехословаччини, яка відбувалася у 
1931 р. в м. Пардубіце. Тодішня преса підкреслювала, 
що словацьким командам, (до яких відносили Ужго-
родську команду) не вистачає досвіду та можливос-
тей грати з кращими на той час чеськими командами. 
У 1936 р. у м. Кошице на  спортивних майданчиках 
команди «Сокіл» (Кошице) відбувався чемпіонат схід-
ної Словаччини та Підкарпатської Русі (Закарпаття). 
Переможцем цього турніру став  «Сокіл» (Кошице), 
друге та третє місця посіли Чехословацький спортив-
ний клуб — Кошице та «Сокіл» — Ужгород  [22].

Проведення волейбольних змагань між спортсме-
нами Закарпаття та спортсменами Чехії і Словаччини 
(всі названі території входили до складу Чехословач-
чини 1918-1939 рр.) сприяло взаємному збагаченню 
розуміння волейбольної гри, підвищенню її спортив-
ного рівня.

У 1964 році за сприяння провідного закарпатсько-
го волейбольного фахівця І.Скрябіна та за підтримки  
голови комітету фізкультури і спорту Пряшівського 
краю (Словаччина) Л. Колодзея на міжнародний во-
лейбольний турнір „Меморіал Франтішка Міздоша”  
була запрошена  волейбольна команда із Закарпаття. 
На жаль, плідні зв’язки з волейболістами не тільки 
міст Кежмарка,  Кошіце, Пряшева, Попрада, Міха-
ловце та інших були порушені у результаті відомих 
політичних подій в Чехословаччині  1968 р.  Понов-
лення контактів стало можливим з червня 1969 р. в 
м. Ужгороді було проведено міжнародний турнір з 
волейболу на кубок „Дружби”. Хід і підсумки якого 
подані в [10].

Контакти між волейболістами Закарпатської об-
ласті й волейболістами сусідніх областей Угорщини, 
Чехословаччини, Румунії та Польщі  мали  значення 
для зростання їх майстерності. Українські спортсмени  
та керівники спортивних організацій відмічали, якою є 
організація міжнародних турнірів, вивчали досвід  су-

сідів, і згодом  почали практикувати проведення такого 
роду турнірів. Організовані, з врахуванням попередніх 
помилок, змагання  дозволяли покращувати та підви-
щувати  якість гри українських волейболістів. Через 
це районні федерації волейболу Закарпатської області 
ввели в практику організацію місцевих волейбольних 
турнірів, деякі з яких переросли в міжнародні.

Проголошення незалежної України дало початок 
побудови нової держави. У цей же час аналогічний 
процес відбувався з виділенням Словаччини зі складу 
Чехословаччини. У обох країнах відбувались зміни, які 
безпосередньо впливали на становище спорту, зокре-
ма такого популярного і в Україні і в Словаччині його 
виду, як волейбол. Волейбол в обох цих країнах одер-
жав більш широкі можливості для свого розвитку.

В 1996 році зустрічі між волейбольними команда-
ми із Закарпаття та Східнословацького краю  понов-
люються, так на  волейбольних змаганнях в м. Кеж-
марок   від України  виступила команда м. Мукачево 
(чол. 40 +: З. Котобей, Е. Овсянніков, Я. Додої, В. Ску-
кіс, Й. Роман, З. Панков, Б. Іванов).

З 1997 р. втілився в життя проект І.Скрябіна  з 
Ужгороду та Л. Колодзея  з м. Пряшева про проведен-
ня в м. Кежмарок турніру ветеранських волейбольних 
команд. Першою назвою цього турніру була „Міжна-
родний волейбольний турнір ветеранів”, який прово-
дився в рамках турніру, присвяченому СНП (Словаць-
кому народному повстанню) у м. Вішні Гаги. Турнір 
відбувся 12.08.1997 р., у ньому брали участь 6 команд, 
одна з яких — збірна волейбольна команда ветеранів 
Закарпаття, яка й виборола перше місце. На другий 
турнір, що відбувався 13.08.1998 р. було заявлено вже 
тринадцять команд. З 1999 р цей турнір отримав офі-
ційну назву „Меморіал Фантішка Міздоша”  та про-
водився в  м. Кежмарок [24]. 

Після кожного „Міжнародного волейбольного тур-
ніру ветеранів”, починаючи з  1999 р. зусиллями інже-
нера Станіслава Шкара, який керує відділом шкіл місь-
кого уряду м. Кежмарка і є референтом туристичного 
руху та закордонних виступів спортсменів м. Кежмар-
ка готується документ про підсумки турніру, у якому 
вказується: 1. кількість та назви команд-учасниць; 2. 
кількість учасників (загальна), 3. місце проведення 
змагань у всіх категоріях (жінки — 35+, чоловіки — 
40+ та чоловіки — 50+); 4. система та спосіб змагання; 
5. результати кожної зустрічі та підсумкові таблиці у 
кожній категорії змагань; 6. опис відкриття й закриття 
турніру; 7. склад суддів (прізвища); 8. прізвища най-
кращого розводящого, нападника, найвсестороннішо-
го гравця, найстараннішого гравця, найстаршого грав-
ця турніру, най симпатичнішої та найсимпатичнішего 
волейболіста турніру; 9. склад команд з м. Кежмарка 
(загальна кількість ігор на даному турнірі). Складена 
таким способом інформація надсилається в секретарі-
ат міського уряду, редакціям газет „Sport”, „Tatransky 
denik”, „Karzaz” і щотижневикам „Podtatranske novy-
ni”. Основний документ залишається в архіві міської 
управи. Наведені факти можуть служити прикладом 
оформлення підсумків змагань та їх збереження на 
теренах України. В Закарпатті, наприклад, документи 
облспорткомитету зберігаються на протязі двох років, 
а в подальшому знищуються.   
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До десятиріччя „Меморіала Франтішка Міздоша” 
оргкомітет випустив [24] — своєрідний підсумок 
попередніх 9 турнірів. У 1999 р. в ІІІ турнірі, що 
проходив 14.08, брали участь: 4 жіночі команди — 
35+, 9 чоловічих команд — 40+ та 3 чоловічі команди 
— 50+. Всього — 16 команд, кількість  гравців — 
120, кількість зіграних зустрічей — 30. Від України 
виступали команди: м. Ужгород (чол. 40+: І. Мутка, 
В. Стойка, М. Яночко М., В. Іванко, В. Маркович, М. 
Костик) — ІІ місце; м. Свалява (чол. 50+: Б.Іванов, 
І. Кушнір, І. Кобулей, М. Хваста, С. Ігнатенко, 
О. Притико, В. Скукіс, В. Софронов) — ІІ місце. 
Михайло Костик з команди Ужгорода був визнаний 
найвсестороннішим гравцем турніру в  категорії 40+.

На змаганнях, що відбулися 12.08.2000 р. грали: 
4 жіночі команди — 35+, 10 чол. команд — 40+ 
та 3 команди — 50+. Всього 17 команд, кількість 
гравців 140 чол., кількість зіграних зустрічей — 28. 
Україну представляла одна чоловіча команда 50+, 
з м. Дніпропетровськ (к.м.с. Г. Грозицький , м.с. 
В. Трофименко, м.с. Г. Гуменюк, О. Карнаухов, І. 
Лагутенко, С. Рябов, В. Тимошенко, О. Жадан, Б. 
Кревсун), яка й посіла перше місце в категорії 50+. 
Василь Трофименко  був визнаний найвсестороннішим 
гравцем у своїй категорії. На завершення турніру 
було проведено матч для виявлення абсолютного 
переможця турніру. Ним стала команда з м. 
Чернова (Словаччина), яка виграла від команди м. 
Дніпропетровськ з рахунком 2:1.

В V «Меморіалі», який проходив 11.08.2001р.  
брали участь 22 команди: 6 жіночих команд — 35+, 12 
чоловічих команд — 40+ та 4 чоловічих команди — 50+. 
Від України виступали команди: м. Дніпропетровськ 
(жін. 35+: м.с. В. Орішина, С. Коваленко, Т. Ячейкина, 
м.с. С.  Шиян, Г. Доманська, м.с. А. Міщан, м.с. Н. 
Куляша, О. Журавель) — І місце; м. Ужгород (чол. 
40+) – IX місце; м. Дніпропетровськ (чол. 50+: к.м.с. 
Г. Грозицький, м.с. В. Трофимов, м.с. Г. Гуменюк, О. 
Карнаухов, І. Лагутенко, м.с. Б. Тарасов, О. Жадан, О. 
Ігнатєв) — І місце; м. Свалява (чол. 50+: В. Скукіс, 
А. Притико, В. Сафронов, С. Ігнатенко, І. Кушнір, І. 
Кобулей, І. Мутка ) — ІІ місце. Григорій Гуменюк з м. 
Дніпропетровська був визнаний найвсестороннішим 
гравцем у категорії чол.. 50+, а І. Мутка — найсимпа-
тичнішим чоловіком серед усіх гравців турніру. Завер-
шився цей турнір матчем на виявлення абсолютного 
переможця турніру. Ним виявилась команда м. Дні-
пропетровська, яка виграла від команди м. Кежмарок 
«А» (категорія 40+) з рахунком 2:0. Загальна кількість 
ігор - 46.

10.08.2002 р. проходив VI «Меморіал». У ньому 
брали участь 26 команд: 7 жіночих команд — 35+, 
15 чоловічих команд — 40+, та 4 чоловічі команди 
— 50+. Єдиною командою від України була команда 
м. Свалява (чол. 50+: В. Скукіс, А. Притико, В. 
Сафронов, С. Ігнатенко, І. Кушнір, І. Кобулей), яка у 
своїй категорії посіла ІІІ місце  (команда м. Попрад  
— І місце, та м. Кежмарок — ІІ місце). Всього було 
проведено 51 волейбольну гру.

На VII «Меморіал», що відбувся 09.08.2003 р., було 
заявлено  33 команди: 9 жіночих команд — 35+, 18 чо-
ловічих команд — 40+ та 6 чоловічих команд — 50+. 

На цьому турнірі від України виступали команда м. 
Хуст (чол. 40+: П. Русин, О. Сливка, М. Микулець, В. 
Матічин, О. Липчей, І. Крічфалуйшій, М. Чепинець, 
М. Костик) — XII місце; команда м. Свалява (чол. 
50+: Б. Іванов, А. Притько, В. Панків, С. Ігнатенко, 
В. Скукіс, І. Кушнір, І. Кобулей, В. Сафронов) — III 
місце ( команда м. Попрад — І місце, м Кежмарок 
— ІІ місце). Василь Скукіс з команди м. Свалява був 
визнаний навсестороннішим гравцем у категорії 50+. 
Загальна кількість ігор - 86.

14.08.2004 р. проходив VIII турнір, на ньому було 
представлено 30 команд: 10 жіночих команд — 35+, 14 
чоловічих команд — 40+, та 6 чоловічих команд 50+. 
Від України виступали: команда м. Хуст (чол. 40 +: 
П. Русин, В. Матічин, О. Сливка, І. Крічфалушій, М. 
Сербайло, М. Чепинець, О. Білич, В. Іванко, В. Дуб, 
М. Костик) — VIII місце та м. Свалява (чол. 50+: В. 
Скукіс, І. Кобулей, А. Притько, С. Поляк, Б. Іванов, В. 
Сафронов, І. Кушнір, С. Ігнатенко) — IV місце після 
команд м. Глінік над Гроном — І місце, м. Попрад — 
ІІ місце, м. Кежмарок — ІІІ місце. В. Сафронов (чол. 
50+) був визнаний найкращим нападником у своїй 
категорії. Найстарішим учасником цього турніру був 
С. Поляк (72 р.) з команди м. Сваляви, а з словацьких 
команд - Іван Прайслер (65 р.) з команди м. Попрад. 
Загальна кількість ігор - 78.

В змаганнях ІХ «Меморіалу» (13.08.2005 р.) 
приймало участь  31 команда: 8 жіночих команд — 
35+, 14 чоловічих команд — 40+ та 9 чоловічих команд 
— 50+. У категорії чол. 40+ від України виступила 
команда м. Хуст чол. 40+ (П. Русин, О. Сливка, В. 
Матічин, М. Микулець, І. Крічфалушій, М. Чепинець, 
М. Костик, В. Поп) — Х місце, чол. 50+ — м. Свалява 
(В. Скукіс, А. Притько, В. Сафронов, С. Ігнатенко, І. 
Кушнір, М. Хваста, І. Кобулей) — VI місце. Загальна 
кількість ігор – 78 [24].

Ювілейний Х турнір проходив 12.08.2006 р.. На 
ньому було представлено 30 команд (250 гравців): 6 
жіночих команд — 35+, 14 чоловічих команд — 40+, 
та 10 чоловічих команд — 50+. Від України виступали 
команди: м. Хуст (чол.. 40+: Ю. Липчей, В. Панулинець, 
О. Зуєнко, Ю. Кондраш, В. Поп, М. Чепинець) — ХІІІ 
місце, м. Свалява (чол. 50+: В. Скукіс, В. Плоскіна, 
А. Притько, І Кушнір, В. Сафронов, І. Кобулей, М. 
Хваста) — VI місце, м. Хуст (чол. 50+: М. Пука, В. 
Матічин, О. Сливка, І. Крічфалушій, М. Рущак, В. Поп, 
Я. Пентя, П. Русин). —  VI місце. Василь Скукіс був 
визнаний найтехнічнішим гравцем у своїй категорії 
50 +. Загальна кількість ігор - 66.

11.08.2007 р. у м. Кежмарок відбувся ХІ Міжнародний 
волейбольний турнір ветеранів «Меморіал Франтішка 
Міздоша» Відповідальність за проведення взяли на 
себе: волейбольний клуб Oktan-Benzinol (Kezmarok), 
м. Кежмарок та волейбольні ветерани м. Кежмарка. 
На турнірі виступили 27 команд, загальна кількість 
учасників склала 220 гравців: 9 жін. команд — 35+, 9 
чол. команд — 40+, 9 чол. команд — 50+. Україну на 
цьому турнірі представляла чоловіча команда м. Хуст 
50+ (І. Пентя, І. Крічфалушій, М. Костик) — VI місце. 
Загальна кількість ігор - 54.

У ХІІ турнірі «Меморіал Франтішка Міздоша» 
(09.08.2008 р.) брало участь 35 команд, у складі яких 
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виступало 280 гравців. Серед закордонних команд 
були: м. Хуст (Україна), чоловіки 50+: І. Мутка, В. 
Стойка, В. Іванко, С. Поляк, М. Пука, В. Поп, М. 
Микулець, В. Матічин, О. Сливка, О. Липчей) — ІV 
місце, м. Глівіца (Польща), чоловіки 50+: — VІІІ 
місце, м. Купішкіс (Литва), жінки 35+ — ХІ місце, м. 
Купішкіс (Литва) чоловіки 40+ — VІІ місце, м. Роліца 
(Чехія), чоловіки 50+ — ХІ місце. Всього було зіграно 
120 ігор. Через те, що погода була дощаною довелося 
більшість ігор провести на критих волейбольних 
майданчиках (у залах), до чого організатори турніру 
були готові [24].

08.08.2009 р. в м. Кежмарок пройшов ХІІІ за рахун-
ком турнір ветеранів, у якому взяло участь 28 команд 
(230 учасників), 9 жіночих команд 35+, 13 чолові-
чих команд 40+, та 6 чоловічих команд 50+. З міста-
побратима Купіскіса (Литва) приїхали: жіноча коман-
да 35+ — IV місце, чоловіча команда 40+ — ХІІ місце. 
Польща була представлена чоловічою командою 50+ 
— ІІ місце.

Висновки 
1. Участь українських спортсменів у міжнародному 

турнірі ветеранів «Меморіал Франтішка Міздоша», 
який проводився в м. Кежмарок (Словаччина) з 1999 
– 2008 рр. мав позитивний вплив на розвиток та 
популяризацію волейбольної гри у регіоні. В цих зма-
ганнях українські команди 8 разів ставали призерами, 
та 3 рази переможцями.

2. За час проведення турніру в ньому прийняло 
участь 295 команд, та 2460 учасників, які представля-
ли різні європейські волейбольні школи. Для успіш-
ного проведення подібних змагань в різних погодних 
умовах, при великій кількості команд учасниць необ-
хідна наявність сучасної спортивної інфраструктури, 
яка у Закарпатській області розвинута у недостатній 
мірі, та гнучке використання різноманітних систем 
проведення змагань словацькими фахівцями. Так, на-
приклад, за наявності 30 і більше команд учасниць 
проводиться лише по дві зустрічі між командами, які 
тривають по 10 хвилин кожна, переможця визначають 
по кращій різниці забитих та пропущених м’ячів.

3. Аналіз проведення волейбольних турнірів у 
Словаччині за участі українських спортсменів, а та-
кож деякі відмінності в організаційному та інфор-
маційному забезпеченні  змагань, дозволило україн-
ським фахівцям використати передовий досвід сусідів 
в організаційно-методичній роботі та покращити про-
ведення волейбольних турнірів в Україні.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
комплексному вивченню питань, що пов’язані  із те-
мою ,,Волейбол Закарпаття (історичні аспекти розви-
тку у ХХ ст.).
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Використання легкоатлетичних вправ у процесі формування 
спортивного стилю життя молодших школярів

Фролова Наталія
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Анотації:
Висвітлена проблема застосу-
вання легкоатлетичних вправ для 
вирішення завдань формування 
спортивного стилю життя молод-
ших школярів. Проведено аналіз 
наукової літератури з означеної 
проблеми. Засоби легкої атлетики 
мають широкий спектр дії на ор-
ганізм. Вони сприяють вирішенню 
оздоровчих, виховних та освітніх 
завдань в процесі фізичного ви-
ховання. Також, формують осно-
ву для засвоєння змісту шкільної 
навчальної програми. Доведено, 
що використання засобів легкої 
атлетики сприяє початковій спор-
тивній підготовці дітей в умовах 
загальноосвітньої школи.

Фролова Н.А. Применение легкоатлети-
ческих упражнений в процессе формиро-
вания спортивного способа жизни млад-
ших школьников. освещена проблема 
применения легкоатлетических упражнений 
для решения задач формирования спор-
тивного стиля жизни младших школьников. 
Проведен анализ научной литературы по 
обозначенной проблеме. Средства легкой 
атлетики имеют широкий спектр действия 
на организм. они оказывают содействие 
решению оздоровительных, воспитатель-
ных и образовательных задач в процессе 
физического воспитания. Также формируют 
основу для усвоения содержания школьной 
учебной программы. Доказано, что исполь-
зование средств легкой атлетики оказывает 
содействие начальной спортивной подготов-
ке детей в условиях общеобразовательной 
школы.

Frolova N.A. The using of the track-
and-field exercises in the process of 
formation of sport style of life of chil-
dren of junior education. The problem 
of application of track-and-field exercises 
is lighted up for the decision of tasks of 
forming of sporting lifestyle junior school-
boys. The analysis of scientific literature is 
conducted on marked issue. Facilities of 
track-and-field have a wide spectrum of 
operating on an organism. They render 
assistance to the decision of health, edu-
cate and educational tasks in the process 
of physical education. Also form basis for 
mastering of maintenance of school on-
line tutorial. It is well-proven that the use 
of facilities of track-and-field is rendered 
by an assistance initial sporting prepara-
tion of children in the conditions of general 
school.

Ключові слова:
молодший, школярі, клас, легка 
атлетика, вправи, спортивний, 
стиль, життя.
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Вступ.1

Інтенсифікація навчально-виховного процесу, по-
гіршення екологічних та економічних умов життя ви-
магають від організму школяра, особливо  в період 
навчання у початкових класах, специфічної адаптації 
до статичного компоненту, пов’язаного  з розумо-
вим і фізичним навантаженням. Вивченню проблеми 
молодшого шкільного віку присвятили свої дослі-
дження (Е.Вільчковський, О.Дубогай, О.Савченко, 
М.Скрипник, В.Столітенко, С.Цвек та ін.).

Пошуку засобів підвищення ефективності фі-
зичного виховання дітей і підлітків присвятили 
свої дослідження Ю.Н.Вавилов (1990), Л.В.Волков 
(2002), О.Д.Дубогай (1991), С.О.Душанін (1985),  
Т.Ю.Круцевич (2005), О.С.Куц (1994), А.П.Матвеєв 
(1991), В.С.Міщенко (1996), О.Г.Сухарєв (1991), 
Б.М.Шиян (1997) та ін. 

Необхідність розробки проблеми формування 
спортивного стилю життя детермінується сучасними 
досягненнями психолого-педагогічної і спортивної 
науки та досвідом роботи вчителів-наваторів, здобут-
ками національного і світового спорту, використання 
диференційованого та особистісно зорієнтованого 
підходу у навчально-виховному процесі, недостатнім 
рівнем здоров’я та фізичної підготовки учнів тощо. 

Проблемі спортивного стилю життя, тобто фізич-
ного виховання, яке орієнтується на кожного учня і 
шукає шлях, яким чином розвинути прагнення шко-
ляра до самоудосконалення, гармонійного фізично-
го розвитку  приділили увагу у своїх дослідженнях 
Л.Волков, Н.Пангелова, В. Столяров, Н.Фролова, 
В.Якимович та ін. [2, 5]. З одного боку, розвиток 
школяра як суб’єкта природи висуває цілком нові за-
вдання фізичного виховання, які пов’язані зі збере-
женням здоров’я, увагою до його тілесності, розви-
© Фролова Наталія, 2010

тку його природних потреб, здібностей, вихованням 
його прагнення до самовираження. З іншого боку, 
найважливішим компонентом фізичного виховання 
школяра, як члена суспільства, повинно бути про-
цес соціалізації, дорослішання, становлення цілісної 
особистості [4].

Аналізуючи програми з фізичного виховання, 
можна визначити, що серед засобів рекомендованих 
для школярів найбільшою популярністю користують-
ся спортивні та рухливі ігри, східні оздоровчі системи 
при значному зменшенні обсягу інших вправ, зокрема 
легкоатлетичних. Проте засоби легкої атлетики мають 
досить широкий спектр дії. Вони сприяють вирішен-
ню оздоровчих, виховних та освітніх завдань в про-
цесі фізичного виховання. 

На сьогодні достатньо дослідженою є методика 
навчання техніки рухових дій (Алабин В.Г., Юшкевич 
Г.П., Бальсевич В.К., Боген М.М., Дьячков В.М. та ін.) 
та розвитку фізичних якостей (Запарожанов В.А., Бо-
лобан В.Н., Букин В.А., Верхошанський Ю.В., Волков 
Л.В., Гужаловський А.А., Заціорский В.М., Филин 
В.П., Набатнікова М.Я., Озолін М.Г. та ін.), яка зорі-
єнтована, головним чином, на підготовку спортсменів 
і передбачають їх застосування на спеціально органі-
зованих тренувальних заняттях. 

Проте, проблема застосування легкоатлетичних 
вправ в процесі формування спортивного стилю жит-
тя молодших школярів в умовах загальноосвітньої 
школи ще залишається недостатньо вивченою, що й 
обумовило вибір теми нашого дослідження. 

Дослідження виконано згідно плану науково-
дослідницької роботи Міністерства освіти і науки 
України (2009-2011) за темою “Педагогічні технології 
формування спортивного стилю життя дітей, підліт-
ків і молоді в процесі занять фізичною культурою і 
спортом” (Реєстраційний номер 04543387). 
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є можливість винайти нові 

підходи у використанні засобів легкої атлетики учня-
ми початкових класів, які б допомогли реалізувати за-
вдання спортивного стилю життя.

Результати дослідження та їх обговорення. 
В статті 6 Закону України «Про фізичну культуру 

і спорт» серед основних показників розвитку 
фізичної культури першим зазначено рівень здоров’я 
і фізичного розвитку різних верств населення [2]. 
Водночас, як свідчать різні джерела дані показники 
сьогодні в Україні знаходяться на низькому рівні. Така 
постановка питання вимагає нових нетрадиційних 
підходів до розв’язання проблеми здоров’я і фізичної 
підготовленості населення і, в першу чергу, молодших 
школярів [3].

Чисельні дослідження довели, що в молодшому 
шкільному віці закладаються головні засади культу-
ри рухів, відбувається подальший розвиток функцій і 
систем організму дитини. Найбільш характерна риса 
життєдіяльності школяра віком від 6 до 10 – 11 років 
– це перехід до нового соціального статусу, який ви-
магає на лише інтелектуальної напруги, але й значної 
фізичної витривалості [1, 2, 4]. 

Розвиток школяра як суб’єкта природи висуває ціл-
ком нові завдання фізичного виховання, які пов’язані 
зі збереженням здоров’я, увагою до його тілесності, 
розвитку його природних здібностей, вихованням його 
потреби до самореалізації та самовдосконалення. 

Одним із найперспективніших напрямів оптиміза-
ції фізичного виховання є раціональне використання 
ефективних засобів і методів вдосконалення рухових 
здібностей дітей шкільного віку з метою зміцнення їх 
здоров’я, покращення фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості. 

Для впровадження спортивного стилю життя у 
процес фізичного виховання молодших школярів про-
понувалося вирішити наступні завдання:

збільшити рухову активність учнів початкових кла-• 
сів за рахунок самостійних занять фізичним вихо-
ванням в родині;
розширити й поглибити уміння і навички учнів по-• 
чаткової школи, підвищити рівень фізичної підго-
товленості дітей, покращити їх соматичне здоров’я;
виховати у молодших школярів стійкій інтерес і • 
звичку до систематичних занять фізичними вправа-
ми вдома, разом і під керівництвом батьків;
залучити якомога більше учнів початкової школи до • 
регулярних занять фізичною культурою і спортом.

Аналіз стану фізичної підготовленості і соматич-
ного здоров’я  першокласників за результатами наших 
досліджень виявив досить низький їх рівень. Причин 
такого невтішного становища є багато серед них: ма-
лий обсяг  обов’язкових   занять  фізичною культу-
рою (2 уроки на тиждень); низька моторна щільність 
уроків фізичної культури; недостатнє дозування фі-
зичного навантаження; незадовільна організація по-
закласної фізкультурно-масової і спортивної роботи; 
неуміле використання самостійних тренувань. Як на-
слідок, не задовольняється природна потреба юнаків 
і дівчат у руховій діяльності, а отже в них не розви-

ваються належним чином такі фізичні якості, як сила, 
швидкість, витривалість, які мають провідне значення 
в подальшому розвитку дитини. 

Одним з шляхів вирішення такої проблеми може 
бути спроба побудови процесу фізичного виховання 
школярів на основі найдоступніших та найефективні-
ших фізичних вправ, наприклад, легкої атлетики, за-
соби якої мають досить широкий спектр дії.

Для всебічного розвитку школярів дуже важливо 
своєчасно оволодіти різноманітними руховими діями, 
в першу чергу, такими життєво важливими як біг, 
ходьба, стрибки, метання. Їх засвоєння та оволодіння 
правильними способами виконання збагачує руховий 
досвід дитини, необхідний в ігровій діяльності, різно-
манітних життєвих ситуаціях, побуті та праці. Вони 
полегшують в подальшому засвоєння шкільної про-
грами з фізичної культури.

Саме такими вправами є легкоатлетичні вправи, 
які благотворно впливають на всі групи м'язів, зміц-
нюють опор но-руховий апарат, поліпшують діяльність 
дихальних органів, серцево-судинної системи. Особли-
во велике значення занят тя  легкою  атлетикою мають 
для формування зростаючого організму. Біль шість легко-
атлетичних вправ не потребує спеціального облад нання і спо-
рядження. Значну частину занять можна проводити на міс-
цевості або на найпростіших майданчиках, як прави ло, 
на свіжому повітрі. Під час виконання легкоатлетич-
них вправ у школярів формуються морально-вольові 
якості: цілеспрямованість, витримка, наполегливість, 
сміливість тощо [1, 2].

Розробка експериментальної методики ґрунтува-
лась на основних положеннях програми з фізичної 
культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 
де зазначається, що головною метою в роботі вчителя 
фізичної культури в перших класах є виховання ба-
жання систематично займатися фізичними вправами 
та навчити дітей самостійно виконувати найпростіші 
рухові дії, ігрові вправи; правила безпеки. 

У початкових класах здійснюється інтенсивний 
розвиток фізичних якостей, з врахуванням сенситив-
них періодів, необхідних для зміцнення здоров’я та 
формування систем організму дітей  [1, 2].

Основним організаційно-педагогічним принци-
пом фізичного виховання учнів є диференційоване 
використання засобів фізичної культури  на заняттях 
зі школярами різної статі та віку з урахуванням стану 
їхнього здоров’я, ступеня фізичного розвитку та рівня 
фізичної підготовленості.

Головними аспектами організаційно-методичного 
ходу сучасного уроку фізичної культури є здійснення 
міжпредметних зв’язків, використання системи до-
машніх завдань на основі найбільш раціональних ме-
тодів організації навчання школярів. Головними кри-
теріями у виставленні оцінки за виконання рухової дії 
є техніка виконання та нормативний показник [3].

В основу формування експериментальної методи-
ки нами були покладені наступні педагогічні поло-
ження:

комплексний підхід до навчання рухових дій і роз-• 
витку фізичних якостей; 
побудова тематичних серій уроків, які дозволяли • 
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послідовно, концентровано засвоювати певні рухові 
дії та систематично повторювати вивчені раніше; 
широке використання змагального методу при ви-• 
рішенні освітніх завдань розвитку фізичних якостей  
[2, 3].

Аналіз фахової літератури дозволив сформувати 
комплекс педагогічних умов фізичного виховання 
учнів початкових класів з пріоритетним використан-
ням засобів легкої атлетики який включав: раціональне 
планування навчального матеріалу, формування тема-
тичних серій уроків, розвиваюче навчання, поєднане 
з розвитком фізичних якостей, забезпечення зв’язків 
між розділами навчальної програми, диференційо-
ваний підхід до учнів, виконання вправ в природних 
умовах, систему змагань та ігрових вправ [1, 2]. 

В педагогічному експерименті широко використо-
вували рухливі ігри та методичні прийоми з елемента-
ми змагань для формування позитивного емоційного 
стану, інтересу до виконання фізичних вправ. Вико-
ристання ігрового і змагального методів дозволяє роз-
вивати рухові якості в їх взаємозв’язку, в також опти-
мально поєднувати процес розвитку фізичних якостей 
і формування рухових навичок.

Обидва методи були представлені в експеримен-
тальній методиці різними прийомами, а ігрові і зма-
гальні засоби в процесі навчання розрізняли за таки-
ми показниками:

за спрямованістю (на формування рухових вмінь і • 
навиків або розвиток рухових якостей);
за відношенням до рухової дії, яку вивчаємо (скла-• 
дові окремих елементів рухової дії, цілісна рухова 
дія, різні поєднання рухових дій, способи виконан-
ня рухових дій в умовах, що змінюються);
по відношенню до якості яку розвиваємо (на роз-• 
виток сили, швидкості, витривалості, кмітливості, 
швидкісно-силових якостей, комплексне вдоскона-
лення рухової діяльності);
за способом включення в процес навчання (корот-• 
кочасне, періодичне включення, розділене з постій-
ним включенням).

Рівень фізичної підготовленості і соматичного 
здоров’я вказує на ефективність фізичного виховання 
і спроможність людини виконувати ту чи іншу робо-
ту. Після реалізації експериментальної програми нами 
було проведено повторне тестування на предмет вирі-
шення завдань формування спортивного стилю життя 
у молодших школярів, яке показали наступні зміни.

Якісна характеристика рівня фізичної підготовле-1. 
ності показала, що застосування експериментальної 
методики практично за всіма показниками  забез-
печило досягнення школярами ЕГ гігієнічного нор-

мативу фізичної підготовленості («5» балів). Кіль-
кісний аналіз показників фізичної підготовленості 
школярів показав, що в переважній більшості в ЕГ в 
кінці експерименту відбулися статистично значимі 
зрушення (Р<0,05) у порівнянні з показниками КГ. 
Узагальнюючи оцінки показників соматичного 2. 
здоров’я першокласників дослідних груп, можна 
зробити загальний висновок про те, що рівень сома-
тичного здоров’я дітей в кінці навчального року по-
кращився. В ЕГ якісні зміни були більш виражені.
Кількісний показник учнів молодших класів, які 3. 
обрали для регулярних занять вдома засоби легкої 
атлетики збільшився до 24 %, дітей, які записали-
ся до спортивної секції з легкої атлетики – до 18%, 
школярів, що регулярно приймали участь у легко-
атлетичних змаганнях – до 27%.

Висновки. 
Аналіз наукової літератури з означеної проблеми 

виявив що засоби легкої атлетики займають провідні 
позиції серед інших щодо розвитку фізичних якостей 
дитини. Вони мають широкий спектр дії на організм, 
сприяють вирішенню оздоровчих, виховних та освіт-
ніх завдань в процесі фізичного виховання. Формують 
основу для засвоєння змісту шкільної навчальної про-
грами та мають значні переваги в організації і широ-
кому їх використанні та не вимагають особливих умов 
і дорогого обладнання. 

Проведення уроків фізичної культури з переваж-
ним використанням засобів легкої атлетики сприяє 
початковій спортивній підготовці дітей в умовах за-
гальноосвітньої школи, а також формуванню спортив-
ного стилю життя молодших школярів.

Подальша робота буде проводитися у напрямку 
вдосконалення наявних і розробки нових форм і мето-
дів формування спортивного стилю життя молодших 
школярів з урахуванням особливостей різних видів 
спорту.
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Перспектива использования дополнительной 
возможности для восстановления работоспособности 

во время физической тренировки
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Аннотации:
Фактором, который определяет 
выраженность эффекта активного 
отдыха, является не только интенсив-
ность утомляющей деятельности, но 
и глубина процесса утомления. В этих 
изменениях определенную роль играет 
комплексное воздействие нарастающей 
интенсивности и глубины утомления. 
Динамика изменений восстанавливаю-
щего действия отдыха под включением 
одних и тех же видов активирующего 
воздействия определяется их взаимо-
действием с особенностями кумуля-
ции утомления в процессе выполнения 
тренировочных нагрузок. Важным явля-
ется возможность превращения режи-
ма работы с нарастающим утомлением 
в противоположный режим – с возрас-
тающей в процессе повторных нагрузок 
работоспособностью. 

Ходинов В.М., Новак С.Б. Перспектива 
використання додаткової можливості 
для відновлення працездатності під 
час фізичного тренування. Фактором, 
що визначає вираженість ефекту актив-
ного відпочинку є не лише інтенсивність 
діяльності, що викликає втому, але й 
глибина процесу втоми. У цих змінах 
певну роль відіграє комплексний вплив 
зростаючої інтенсивності та глибини вто-
ми. Динаміка змін відновної дії відпочинку 
під включенням одних й тих же видів 
активізуючого впливу визначається їх 
взаємодією з особливостями кумуляції 
втоми у процесі виконання тренувальних 
навантажень. Важливою є можливість 
перетворення режиму роботи зі зростаю-
чою втомою в протилежний режим – зі 
зростаючою в процесі повторних наван-
тажень працездатністю.

Chodinow W.N., Nowak S.B. Prospect 
of the use of additional possibility for 
renewal of capacity during the physi-
cal training. The factor of expressed of 
effect of active rest is intensity of tire-
some activity and depth of process of fa-
tigue. In these changes a certain role is 
played by complex influence of increas-
ing intensity and depth of fatigue. The 
dynamics of changes of evocative action 
of rest is determined their co-operating 
with the features of cumulation of fatigue 
in the process of implementation of the 
trainings loadings. The same types of 
activating influence are thus included. 
Important is possibility of transformation 
of office hours with an increasing fatigue 
in the opposite mode - with an increas-
ing in the process of the repeated load-
ings capacity. 

Ключевые слова:
физическая тренировка, адаптация, 
физическая работоспособность.

фізичне тренування, адаптація, фізич-
на працездатність.

physical training, adaptation, physical 
capacity.

Введение.1

Почти все, что известно к настоящему времени 
об АО, относится к физиологии самого феномена Се-
ченова, при котором обнаруживается повышение ра-
ботоспособности как физической, так и умственной. 
Установлено также, что развитие этого феномена, 
при котором в периоде отдыха включается деятель-
ность неутомленных мышц, представляет собой не 
дополнительную нагрузку, как утверждали некото-
рые исследователи [10, 12], а истинное и еще более 
эффективное, чем полный покой восстановление [1, 
4]. В его основе лежит ускорение процесса ресинтеза 
энергетических субстратов в утомленных мышцах [5] 
и улучшение функции кардиореспираторной системы 
[3, 13].

Как ни важны эти сведения, необходимо, однако, 
учесть, что они недостаточны для использования АО 
в реальных условиях жизнедеятельности и, особенно, 
в условиях физической тренировки, которая связана 
с многократным повторением нагрузок в каждом из 
тренировочных циклов [3, 6, 9, 11]. Даже зная, что АО 
ускоряет восстановление работоспособности после 
однократной предшествующей нагрузки, нельзя отве-
тить на вопрос, как тот же самый вид отдыха, однако 
применяемый многократно в процессе деятельности, 
повлияет на развитие тренировочного эффекта. Из-
вестно, что АО в зависимости от состояния организма 
человека и уровня его работоспособности оказывает 
различный эффект. Ясно, что изменяющаяся в про-
цессе утомительной деятельности работоспособность 
организма может существенно преобразовать харак-
тер влияния АО на организм. 

Указанные соображения определили замысел на-
© Ходинов В.Н., Новак С.Б., 2010

стоящей работы. Гипотеза работы состояла в пред-
положении о том, что исследование взаимодействия 
АО с процессом физической тренировки позволит 
выявить новые стороны влияния феномена Сеченова 
на мышечную работоспособность и кардиореспира-
торную систему, способствующие повышению эф-
фективности тренировки и расширению диапазона 
использования открытого И. М. Сеченовым явления. 

Работа выполнена по плану НИР Луцкого институ-
та развития человека Университета „Украина”.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследований было сравнение адаптацион-

ных эффектов, формирующихся при использовании в 
тренировочном процессе различных по интенсивно-
сти и времени выполнения видов активирующих воз-
действий.

Задачи работы:
1. Исследование адаптационных эффектов, про-

являющихся в изменениях восстанавливающего дей-
ствия отдыха и мышечной работоспособности при 
различных вариантах включения активирующей дея-
тельности (АД) в тренировочный процесс.

2. Исследование адаптационных эффектов, про-
являющихся в изменениях мышечной работоспособ-
ности, а также реакций кровообращения и дыхания, 
которые формируются в процессе физической трени-
ровки под влиянием включения разных видов активи-
рующей деятельности в тренировочный процесс.

Исследовалось влияние четырех различных по ин-
тенсивности видов АО, включающегося на протяже-
нии одноминутного перерыва непосредственно после 
работы мышц-сгибателей предплечья правой руки до 
утомления. Эргограмма регистрировалась в услови-
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ях работы с грузом, который составлял около 1/8 от 
показателя динамометрии кисти основной руки (для 
большинства испытуемых применялся груз в 6 кг).  
Груз для активирующих воздействий (АВ) избирался 
также с учетом показателей динамометрии: 

для АВ малой интенсивности избирался груз в око-• 
ло 1/25 от показателя динамометрии (обычно 2 кг), 
для АВ средней интенсивности – в два раза боль-• 
ший (обычно 4 кг), 
для АВ большой интенсивности – груз равный на-• 
грузке на основную руку (обычно 6 кг). 

Для предельной интенсивности АВ применялся 
груз в 1,5 раза больший, чем груз в основной работе, 
т.е. чаще всего 9 кг. С таким грузом испытуемые едва 
могли выполнять работы в течение одной минуты. 

Ритм как основной, утомляющей работы, так и АВ 
составлял 60 подъемов груза в минуту.

Результаты исследований.
Влияние активирующих воздействий малой 

интенсивности.
Однократной активирующей деятельности, в том 

случае если она включается в период одноминутного 
отдыха между работой до утомления и такой же рабо-
той после отдыха, свойственны крайне слабые влия-
ния на восстановительные процессы. Хотя некоторое 
повышение работоспособности при этом отмечается, 
однако это повышение является статистически недо-
стоверным (табл. 1). При использовании такого, одно-

кратного активного отдыха в серии из шестнадцати 
физических нагрузок, каждая из которых выполня-
ется до утомления с последующим – кроме первого 
– одноминутным пассивным отдыхом, не обнаружи-
вается существенной разницы в показателях восста-
навливающего действия отдыха (табл. 2). 

При анализе полученных данных обращает на 
себя внимание факт более быстрого снижения вос-
станавливающего действия отдыха в серии нагрузок 
с использованием однократного активного отдыха, 
чем только с пассивным отдыхом. В первом случае 
восстанавливающее действие отдыха – в сравнении 
первого и последнего интервалов отдыха – снижается 
на 35,5% (с 45,3 до 29,2%), а во втором – на 41,3% (с 
48,4 до 28,4%).

Иная ситуация отмечается в том случае, если ак-
тивирующее воздействие малой интенсивности вклю-
чается во все без исключения интервалы отдыха. В 
этом случае отмечается возрастание эффективности 
отдыха: уже третий интервал отдыха, заполненный 
активирующим воздействием малой интенсивности, 
приводит к значительному ( с 43,2±1,6 до 49,0±2,1 
Вт; t=2,20; р<0,05) повышению работоспособности. 
В дальнейшем этот эффект прогрессивно возрастает 
(табл. 3) в такой степени, что серия нагрузок сопро-
вождается не прогрессирующим утомлением, а выра-
женным тренировочным эффектом.

Различие во влиянии однократного активирующе-
Таблица 1

Показатели восстанавливающего действия отдыха (ВДО) при использовании активирующей деятельности 
(АД) малой интенсивности после утомительной физической нагрузки (УФН), M±m

Вид отдыха Величина УФН, Вт ВДо, %
Пассивный 72,8+3,7 47,0±1,8
АД малой интенсивности 75,6±4,0 49,3±2,1
Достоверность различий, t и p 0,51; >0,5 0,83; >0,4

Таблица 2
Влияние пассивного (ПО) и однократного активного (ОАО) отдыха малой интенсивности, примененного не-

посредственно после утомительной физической нагрузки (УФН) на восстановление мышечной работоспособ-
ности (ВДО), M±m

Вид отдыха
Величи-
на УФН, 

Вт

ВДО в периодах последующей работы до утомления, %

1 3 5 7 9 11 13 15
ПО 72,3±3,5 45,3±1,7 43,2±1,6 40,5±1,5 38,0±1,4 36,4±1,5 33,8±1,3 32,5±1,3 29,2±1,4
ОАО 71,8±3,6 48,4±1,8 46,0±1,7 42,1±1,6 38,6±1,5 35,2±1,5 34,0±1,3 31,2±1,2 28,4±1,3
Достоверность 
различий, t и p 0,10>0,5 1,25>0,2 1,20>0,2 0,73>0,4 0,29>0,5 0,57>0,5 0,11>0,5 0,73>0,4 0,42>0,5

Таблица 3
Влияние пассивного (ПО) многократного активного (МАО) отдыха малой интенсивности на восстановление 

мышечной работоспособности (ВДО), M±m

Вид отдыха Величина 
УФН, Вт

ВДО в периодах последующей работы до утомления, %
1 3 5 7 9 11 13 15

ПО 72,3±3,5 45,3±1,7 43,2±1,6 40,5±1,5 38,0±1,4 36,4±1,5 33,8±1,3 32,5±1,3 29,2±1,4
МАО 74,5±4,1 47,2±1,9 49,0±2,1 50,3±2,3 51,6±2,3 52,4±2,5 53,0±2,6 55,1±2,4 56,4±2,6
Достоверность 
различий, t и p

0,41
>0,5

0,75
>0,4

2,20
<0,05

3,57
<0,005

5,05
<0,001

5,49
<0,001

6,61
<0,001

8,28
<0,001

9,21
<0,001
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го воздействия малой интенсивности, включающего-
ся только в первом периоде отдыха, и влиянием того 
же воздействия, заполняющего все интервалы отдыха, 
в сравнении с влиянием пассивного отдыха в серии 
работ до утомления иллюстрирует рис. 1.Влияние ак-
тивирующих воздействий средней интенсивности.

Иная ситуация отмечается при использовании 
активного отдыха средней интенсивности. В изоли-
рованном виде, то есть будучи вставленным в одно-
минутном интервале после утомительной физической 
нагрузки, такой активный отдых существенно повы-
шает его восстанавливающее действие (с 45,7±1,8 до 
52,0±2,1%; t=2,28; р<0,05; табл. 4). 

Будучи вставленным в цикл из шестнадцати работ 
до утомления, такой однократный активный отдых 
характеризуется некоторым последействием, которое 
постепенно убывает. Однако уже с третьего интервала 
отдыха это последействие может быть оценено лишь 
как тенденция к повышению эффективности отдыха 
(табл. 5).

Как и в предыдущей серии исследований с ак-
тивирующим воздействием малой интенсивности, 
однократное включение этого воздействия приводит 
в целом не к повышению конечного уровня восстано-
вительных процессов, а к снижению его. Так, в серии 
работ с пассивным отдыхом отмечается снижение эф-
фективности отдыха с 45,3 до 29,2%, то есть на 35,5%, 
а в такой же серии работ с однократным активным от-
дыхом средней интенсивности – с 51,7 до 30,4%, то 
есть на 41,2%. Как видно, результативность влияния 

активирующего воздействия средней интенсивности 
оказывается такой же, как и воздействия малой ин-
тенсивности (соответственно, 28,4±1,3 и 30,4±1,4%, t 
различий 1,05; р>0,3). Еще более сходной оказывается 
степень снижения эффективности отдыха в серии ра-
бот с однократным применением этих разных видов 
активирующего воздействия (соответственно, 41,2 и 
41,3%).

Ситуация принципиально изменяется в том слу-
чае, если активирующее воздействие включается во 
все без исключения интервалы отдыха. В этом случае 
восстанавливающее действие отдыха повышается во 
всех перерывах (табл. 6).

Обращает на себя внимание факт неоднозначности 
динамики изменений восстанавливающего действия 
отдыха под влиянием активирующего воздействия. 
По сравнению с условиями пассивного отдыха в се-
рии усилий из 16 нагрузок при этом обнаруживается 
вначале возрастание, а затем – с седьмого перерыва 
между работами – некоторое снижение эффективно-
сти отдыха.

Так, первая фаза динамики изменений восстанавли-
вающего действия отдыха характеризуется нарастани-
ем преимущества такого активного отдыха: эффектив-
ность отдыха к седьмому перерыву в работе в условиях 
пассивного отдыха снижается с 45,3 до 38,0%, то есть 
на 7,3%, а в условиях применения активного отдыха с 
51,3 до 47,0%, то есть лишь на 4,3%.

Во второй фазе повторяющихся работ (с восьмой 
работы до шестнадцатой) снижение эффективности 

Рис. 1. Динамика изменений восстанавливающего действия отдыха (ВДО) в серии из 16 работ до утомления 
в интервалах между которыми, длительностью в одну минуту, используются пассивный отдых (ПО), одно-
кратный, то есть лишь после первой нагрузки, АО малой интенсивности (ОАО) и такой же АО, применяе-

мый во всех интервалах (МАО). 

BДO%   60  

50  

40  

30  

20  

10  

0  

I                             II                        III                          IV                        V 

       показатели ПО;   
      показатели ОАО;   

       показатели МАО.



проблеми фізичного виховання і спорту   № 4 / 2010

153

отдыха в серии с активным отдыхом идет быстрее, 
чем в серии с пассивным отдыхом – соответственно, 
такое снижение при работах с участием активирую-
щего воздействия составляет 11,6% (снижение с 47,0 
до 33,2%), тогда как в работах с пассивным отдыхом 
– лишь 8,8% (снижение с 38,0 до 29,2%).

Влияние активирующих воздействий большой 
интенсивности.

Третий, отличающийся от двух вышеописанных, 
вариант динамики изменений восстанавливающего 
действия отдыха отмечается при использовании ак-
тивирующем воздействии большой интенсивности. 
Изолированное влияние такого воздействия характе-
ризуется резко выраженной стимуляцией восстанов-
ления мышечной работоспособности (табл. 7).

Иная ситуация отмечается при использовании это-
го видаактивного отдыха в серии работ. Будучи при-
мененной в первом интервале после работы этот вид 
активирующего воздействия резко стимулирует вос-
становление мышечной работоспособности. Такая 

стимуляция держится некоторое время – до пятого 
интервала отдыха – после чего постепенно снижается 
(табл. 8).

По сравнению с предыдущими вариантами ак-
тивизации отдыха, использование однократной до-
полнительной деятельности неутомленных мышц 
большой интенсивности отмечается следующими 
особенностями. Во-первых, значительно большей на-
чальной стимуляцией функционального восстановле-
ния мышечной работоспособности: при малой и сред-
ней интенсивности активирующего воздействия такая 
стимуляция составляет, соответственно, 1,6 и 6,4%, а 
при большой интенсивности – 9,7%. Во-вторых, зна-
чительно большим «перепадом» начальной, то есть 
в первом перерыве, и конечной, то есть в последнем 
перерыве перед окончанием серии работ, эффектив-
ности отдыха. При малой и средней интенсивности 
активирующего воздействия такой «перепад» состав-
ляет, соответственно, 41,3 и 41,2%, а при большой ин-
тенсивности – 47,1%. 

Таблица 4
Показатели восстанавливающего действия отдыха (ВДО) при использовании активирующей деятельности 

(АО) средней интенсивности после утомительной физической нагрузки (УФН), М±m

Вид отдыха Величина УФН, Вт ВДО, %
Пассивный 70,5±3,3 45,7±1,8
АД средней интенсивности 73,2±3,5 52,0±2,1
Достоверность различий, t и р 0,56>0,5 2,28<0,05

Таблица 5
Влияние пассивного (ПО) и однократного активного (ОАО) отдыха средней интенсивности, примененного 

непосредственно после утомительной физической нагрузки (УФН) на восстановление мышечной работоспо-
собности (ВДО), М±m

Вид отдыха Величина 
УФН, Вт

ВДО в периодах последующей работы до утомления, %
1 3 5 7 9 11 13 15

ПО 72,3±3,5 45,3±1,7 43,2±1,6 40,5±1,5 38,0±1,4 36,4±1,5 33,8±1,3 32,5±1,3 29,2±1,4
ОАО 75,4±3,6 51,7±2,0 48,2±1,8 44,3±1,6 42,1±1,5 39,0±1,5 36,2±1,4 33,6±1,2 30,4±1,4
Достоверность 
различий, t и р

0,62
>0,5

2,44
<0,025

2,08
<0,05

1,73
>0,05

2,00
>0,05

1,23
>0,2

1,26
>0,2

0,62
>0,5

0,61
>0,5

Таблица 6
Влияние пассивного (ПО) и многократного активного (МАО) отдыха средней интенсивности на восста-
новление мышечной работоспособности (ВДО) в послерабочем периоде после утомительной физической 

нагрузки (УФН), М±m

Вид отдыха Величина 
УФН, Вт

ВДО в периодах последующей работы до утомления, %
1 3 5 7 9 11 13 15

ПО 72,3±3,5 45,3±1,7 43,2±1,6 40,5±1,5 38,0±1,4 36,4±1,5 33,8±1,3 32,5±1,3 29,2±1,3
МАО 71,0±3,2 51,3±2,1 52,4±2,0 49,5±1,8 47,0±1,7 44,8±1,6 40,1±1,5 36,4±1,4 33,2±1,3
Достоверность 
различий, t и р

0,27
>0,5

2,22
<0,05

3,59
<0,005

3,84
<0,001

4,09
<0,001

3,83
<0,001

3,17
<0,005

2,04
>0,05

2,18
<0,05

 Таблица 7
Показатели восстанавливающего действия отдыха (ВДО) при использовании активирующей деятельности 

(АД) большой интенсивности после утомительной физической нагрузки (УФН), М±m

Вид отдыха Величина УФН, Вт ВДО, %
Пассивный 72,8±3,6 46,3±1,8
АД большой интенсивности 74,0±3,7 56,2±2,2
Достоверность различий, t и р 0,23; >0,5 3,48; <0,005
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В-третьих, более длительной стимуляцией восста-
новительных процессов. Включение активирующего 
воздействия малой интенсивности вообще не приво-
дит к существенному повышению эффективности от-
дыха, а слабая тенденция к такому повышению длится 
лишь до третьего периода отдыха; при средней интен-
сивности активирующего воздействия отмечается в 
первом перерыве отдыха значительное повышение 
восстановительных процессов, а выраженная тен-
денция к такому повышению продолжается до седь-
мого интервала отдыха включительно. Применение 
же большой по своей интенсивности активирующей 
деятельности сопровождается не только более выра-
женной, но и более длительной (до третьего периода 
отдыха) стимуляцией функционального восстановле-
ния мышечной работоспособности.

Совершенно иная ситуация отмечается в услови-
ях применения активирующего воздействия большой 
интенсивности на протяжении всех перерывов (табл. 
9).

При этом так же, как и при использовании акти-
вирующего воздействия средней интенсивности, на 
протяжении всего цикла работ отмечаются две фазы 
изменений эффективности активного отдыха, однако 
выражены в этом случае они гораздо больше. Первая, 
стимуляционная, фаза характеризуется большей вы-
раженностью и длительностью (до седьмого интер-
вала отдыха включительно). Столь же выраженной 
оказывается и вторая, противоположная по знаку из-
менений, фаза, отмечающаяся в трех последних ин-

тервалах отдыха. В этой, второй, фазе изменений от-
мечается снижение показателей восстанавливающего 
действия отдыха в тринадцатой паузе с 32,5±1,3 до 
28,2±1,3%, то есть на 13,2% (t=2,34; р<0,05) и еще 
больше в четырнадцатом перерыве – с 29,2±1,4 до 
22,7±1,4%, то есть на 22,3% (t=3,40; р<0,025).

Влияние активирующих воздействий предельной 
интенсивности

Совершенно отличается от вышеописанных трех 
типов изменений восстанавливающего действия от-
дыха при использовании различных по интенсивности 
видов активирующих воздействий ситуация, которая 
имеет место в условиях предельной по интенсивности 
деятельности симметричных, по отношению к рабо-
тающим, мышц (табл. 10).

Как видно из табл. 10, развитие феномена Сече-
нова в этих условиях характеризуется резко выражен-
ным снижением восстанавливающего действия отды-
ха. Это снижение (с 46,2±2,1% в условиях пассивного 
отдыха до 37,8±1,7% в условиях активного отдыха) 
составляет 18,2%. Сходное влияние такая активиза-
ция отдыха обнаруживает при развитии феномена Се-
ченова в серии из шестнадцати работ до утомления. 
Непосредственно после такого активного отдыха от-
мечается резкое угнетение восстановления мышечной 
работоспособности, снижающейся с 45,3±1,7 в усло-
виях пассивного отдыха до 38,8±1,6 после предель-
ного по интенсивности активного отдыха, то есть на 
14,3% (t=2,78; р<0,025). Все последующие периоды 

Таблица 8
Влияние пассивного (ПО) и однократного активного (ОАО) отдыха большой интенсивности, примененного 
непосредственно после утомительной физической нагрузки (УФН), на восстановление мышечной работо-

способности (ВДО), М±m

Вид отдыха Величина 
УФН, Вт

ВДО в периодах последующей работы до утомления, %
1 3 5 7 9 11 13 15

ПО 72,3±3,5 45,3±1,7 43,2±1,6 40,5±1,5 38,0±1,4 36,4±1,5 33,8±1,3 32,5±1,3 29,2±1,4
ОАО 74,1±3,4 55,0±2,1 48,9±1,9 45,0±1,6 38,8±1,4 37,5±1,5 35,0±1,4 32,3±1,4 29,1±1,3
Достоверность 
различий, t и р

0,37
>0,5

3,59
<0,005

2,29
<0,05

2,05
<0,05

0,40
>0,5

0,52
>0,5

0,63
>0,5

0,10
>0,5

0,05
>0,5

Таблица 9
Влияние пассивного (ПО) и многократного активного (МАО) отдыха большой интенсивности на восстанов-

ление мышечной работоспособности (ВДО), М±m

Вид отдыха Величина 
УФН, Вт

ВДО в периодах последующей работы до утомления, %
1 3 5 7 9 11 13 15

ПО 72,3±3,5 45,3±1,7 43,2±1,6 40,5±1,5 38,0±1,4 36,4±1,5 33,8±1,3 32,5±1,3 29,2±1,4
МАО 70,0±3,2 59,7±2,3 56,0±2,2 50,7±2,1 43,8±1,8 38,3±1,6 32,8±1,4 28,2±1,3 22,7±1,4
Достоверность 
различий, t и р

0,27
>0,5

5,03
<0,001

4,71
<0,001

3,95
<0,001

2,54
<0,025

0,87
>0,3

0,52
>0,5

2,34
<0,05

3,40
<0,025

Таблица 10
Показатели восстанавливающего действия отдыха (ВДО) при использовании активирующей деятельности 

(АД) предельной интенсивности после утомительной физической нагрузки (УФН), М±m

Вид отдыха Величина УФН, Вт ВДО, %
Пассивный 74,5±3,7 46,2±2,1
АО предельной интенсивности 76,8±4,0 37,8±1,7
Достоверность различий, t и p 0,42; >0,5 3,10; <0,01
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одноминутного отдыха характеризуются значительно 
– в пределах от 11,3 (в период седьмого отдыха) до 
20,0% (в период тринадцатого отдыха) – сниженной 
эффективностью перерывов. Иначе говоря, однократ-
ное, то есть в первом перерыве, использование ак-
тивного отдыха предельной интенсивности снижает 
восстанавливающее действие отдыха на весь период 
повторных работ (табл. 11). 

Сходная ситуация отмечается при использовании 
активирующего воздействия предельной интенсивно-
сти во всех без исключения паузах отдыха (табл. 12). 
Эффективность отдыха при этом на протяжении всего 
цикла работ становится существенно более низкой, 
чем в условиях пассивного отдыха. Отличием во влия-
нии активирующего воздействия, примененного лишь 
в первом интервале отдыха, и, тем же воздействием, 
использованным во всех периодах отдыха, является 
динамика изменений восстанавливающего действия 
отдыха (табл. 13).

Как видно из данных, приведенных в таблице 11, 
при однократном применении АВ предельной интен-
сивности только в первом периоде отдыха отмечает-
ся более или менее одинаковое снижение восстанав-
ливающего действия отдыха на протяжении всего 
цикла работ. Напротив, при использовании того же 
вида активирующих воздействий во всех одноми-
нутных периодах отдыха регистрируется нарастание 
угнетающего влияния дополнительной деятельности 

(табл. 12).
Это угнетение выражается в снижении восстанав-

ливающего действия отдыха с 17,9% (в первом пе-
риоде отдыха) до 47,7% и 47,6% (в предпоследнем и 
последнем периодах отдыха). Характерно, что такое 
угнетение развивается постепенно и нарастает к кон-
цу цикла работ несмотря на то, что в каждом из пере-
рывов отдыха активирующее влияние остается тем же 
самым. Степень нарастания угнетающего влияния от-
дыха значительна: в первом периоде отдыха она почти 
в три раза меньше, чем в двух последних (табл. 13). 

Выводы
Как видно из приведенных данных стимулирую-

щее влияние на восстановление физической работо-
способности после утомительной нагрузки присуще 
лишь активирующим воздействиям средней и боль-
шой интенсивности. Активирующие влияния малой 
интенсивности характеризуются едва отличными от 
пассивного отдыха изменениями. В отличие от этого, 
предельная интенсивность активирующего воздей-
ствия на всех этапах нагрузок снижает эффективность 
отдыха, причем это снижение оказывается по сравне-
нию с условиями пассивного отдыха резко выражен-
ным (р<0,05-0,01).

Обращает на себя внимание следующее обстоя-
тельство. Хотя оба варианта активирующей деятель-
ности,  со средней и большой ее интенсивностью, 
оказались эффективными, однако в процессе выпол-

Таблица 11
Влияние пассивного (ПО) и однократного активного (ОАО) отдыха предельной интенсивности, примененно-
го непосредственно после утомительной физической нагрузки (УФН) на восстановление мышечной работо-

способности (ВДО), М±m

Вид отдыха Величина 
УФН, Вт

ВДО в периодах последующей работы до утомления, %
1 3 5 7 9 11 13 15

ПО 72,3±3,5 45,3±1,7 43,2±1,6 40,5±1,5 38,0±1,4 36,4±1,5 33,8±1,3 32,5±1,3 29,2±1,4
ОАО 69,2±3,1 38,8±1,6 37,2±1,4 35,0±1,3 33,7±1,3 30,5±1,4 28,2±1,3 26,0±1,2 24,7±1,3
Достоверность 
различий, t и р

0,66
>0,5

2,78
<0,025

2,82
<0,01

2,77
<0,025

2,25
<0,05

2,88
<0,01

3,05
<0,01

3,67
<0,005

2,36
<0,05

Таблица 12
Влияние пассивного (ПО) и многократного активного (МАО) отдыха предельной интенсивности на восста-

новление мышечной работоспособности (ВДО), М±m

Вид отдыха Величина 
УФН, Вт

ВДО в периодах последующей работы до утомления, %
1 3 5 7 9 11 13 15

ПО 72,3±3,5 45,3±1,7 43,2±1,6 40,5±1,5 38,0±1,4 36,4±1,5 33,8±1,3 32,5±1,3 29,2±1,4
МАО 70,4±3,5 37,2±1,5 33,5±1,4 28,0±1,3 25,8±1,2 22,0±1,1 19,7±1,0 17,0±0,9 15,3±0,9
Достоверность 
различий, t и р

0,13
>0,5

3,57
<0,005

4,56
<0,001

6,30
<0,001

6,62
<0,001

7,44
>0,001

8,60
<0,001

9,80
<0,001

8,79
<0,001

Таблица 13
Величина снижения восстанавливающего действия отдыха при использовании активирующих воздействий 
предельной интенсивности, применяемых однократно в перерыве после первой работы (ОАО) или много-

кратно во всех перерывах отдыха (МАО), %

Вид от-
дыха

Порядковый номер отдыха
1 3 5 7 9 11 13 15

ОАО 14,3 13,9 13,6 11,3 16,2 16,6 20,0 15,4
МАО 17,9 22,5 30,9 32,1 39,6 41,7 47,7 47,6
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нения цикла нагрузок отмечается переход наиболее 
результативных влияний с активирующим воздей-
ствием большой интенсивности (1-5 периоды отдыха) 
на воздействия средней интенсивности (пятый и по-
следующие периоды отдыха). Судя по средним дан-
ным результативности отдыха, здесь можно говорить 
о формирующейся в процессе нарастания утомления 
смене тенденции: о некотором снижении результатив-
ности ранее наиболее эффективного «интенсивного» 
активного отдыха и о некотором повышении резуль-
тативности относительно ранее менее эффективного 
отдыха со средней интенсивностью активирующих 
воздействий.
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Психологічні засади проблеми креативного потенціалу
Шадріна А.В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Розглянуто наукові погляди психоло-
гів різних часів на зазначену пробле-
му. Виявлені основні підходи щодо 
дослідження особливостей розвитку 
креативного потенціалу особистос-
ті. Розвиток креативного потенціалу 
особистості базується на вивченні 
реальних потенцій людини, рівня 
її креативного й інтелектуального 
розвитку. Він визначається забез-
печенням своєчасної актуалізації й 
оптимального функціонування мис-
леннєвих процесів індивіда. Для 
цього створюються спеціальні зо-
внішні і внутрішні умови.

Шадрина А. В. Психологические осно-
вы проблемы креативного потенциала. 
Рассмотрены научные взгляды психологов 
разных времен на указанную проблему. 
Выявлены основные подходы относитель-
но исследования особенностей развития 
креативного потенциала личности. Разви-
тие креативного потенциала личности ба-
зируется на изучении реальных потенций 
человека, уровня его креативного и интел-
лектуального развития. он определяется 
обеспечением своевременной актуализа-
ции и оптимального функционирования 
мыслительных процессов индивида. Для 
этого создаются специальные внешнее и 
внутреннее условия.

Shadrina A.V. Psychological funda-
mentals of a problem of creative po-
tential. Scientific views of psychologists 
of different times for the indicated prob-
lem are construed. The basic approaches 
concerning research of features of de-
velopment of a creative potential of the 
personality are revealed. Development of 
creative potential of the personality bases 
on study of actual potencies of the person, 
a level its creative and intellectual devel-
opment. It is defined by ensuring of a duly 
actualization and optimum performance 
of thought processes of the individual. 
For this purpose special choronomic and 
intrinsic conditions are frameed.

Ключові слова:
інтелект, внутрішній, потенціал, 
особистість, креативний.

интеллект, внутренний, потенциал, 
личность, креативный.

intelligence, intrinsic, potential, 
personality, creative.

Вступ.1

В даний час зростають вимоги до рівня підготовки 
творчих здібностей кваліфікованого фахівця, до його 
вміння самостійно вирішувати різноманітні завдання, 
що виникають в процесі подальшої професійної ді-
яльності, до активізації та поповнення його креатив-
ного потенціалу. Сьогодні тільки людина з багатим 
внутрішнім резервом творчих здібностей може впо-
ратися з усім комплексом практичних та теоретичних 
завдань, які ставлять перед нею економічні перетво-
рення і науково-технічний процес. У сучасних умовах 
особистісне зростання, престижна робота, кар'єра 
багато в чому визначаються рівнем інтелектуальних 
здібностей, креативних потенціалом.

Аналіз джерел з психології свідчить, що пробле-
мам розвитку творчого й інтелектуального резерву 
індивіда присвячено досить багато наукових праць ві-
тчизняних і зарубіжних учених: М. Холодна, Л. Сто-
ляренко, С. Самигін, Б. Ананьєв, С. Рубінштейн, Н. 
Лейтес, Д. Богоявленська. Проте спеціальних дослі-
джень, присвячених проблемі креативного потенціалу 
особистості, немає.

Робота виконана за планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – проаналізувати наукові праці з 

психології щодо питання креативного потенціалу осо-
бистості, визначити основні шляхи його розвитку.

Результати дослідження.
Розуміння внутрішніх механізмів процесів нако-

пичення креативних резервів, переходу потенціаль-
ного в актуальне, «присвоєння» зовнішнього досвіду, 
поповнення, а отже, іншої самоорганізації внутрішніх 
потенціалів особистості, пов’язане з вивченням даної 
проблеми в психології.

Вельми докладно розглядає це питання і М. Хо-
лодна, яка в своїй монографії «Психологія інтелек-
ту: парадокси дослідження» [11] аналізує найбільш 
істотні моделі навчання, побудовані з урахуванням 
© Шадріна А.В., 2010

психологічних механізмів розумового розвитку учнів. 
Серед них зокрема такі: «вільна модель», у якій мак-
симальною мірою враховується внутрішня ініціатива 
дитини; «особистісна модель», основною метою якої 
є загальний розвиток учнів, «модель, що розвиває», в 
центрі уваги якої – перебудова навчальної діяльності 
як на рівні змісту, так і на рівні форми її організації; 
«модель, що активізує», спрямована на підвищення 
рівня пізнавальної активності учнів за рахунок вклю-
чення до навчального процесу проблемних ситуацій, 
опори на пізнавальні потреби й інтелектуальні почут-
тя; «модель, що формує», в основі якої – цілеспрямо-
ване управління процесом засвоєння знань і вмінь.

Говорячи про правоможність поданих моделей, М. 
Холодна разом з тим пропонує власну, так звану «зба-
гачувальну» модель навчання, ключовим елементом 
якої є «індивідуальний ментальний досвід». У межах 
цієї моделі цитована авторка визначає кожну дитину 
як носія ментального (розумового) досвіду. Педаго-
гічні впливи при цьому спрямовані на особливості 
складу й будови останнього, а зростання креативних 
здібностей тих, хто навчається, прямо залежить від 
перебудови та збагачення індивідуального менталь-
ного досвіду. М. Холодна особливо підкреслює, що 
кожний, хто навчається, має свій діапазон можливо-
го нарощування інноваційно-творчих сил, і завдання 
вчителя полягає в наданні йому необхідної допомоги. 
Як основні показники рівня креативного розвитку ав-
торка обґрунтовує, поряд зі знаннями, вміннями й на-
вичками (ЗУНами), які виділяються традиційно, такі 
показники, як компетентність, ініціатива, творчість, 
саморегуляція й унікальність складу розуму (КІТСУ) 
[11, с. 299].

Розглядаючи досліджувану проблему, необхідно 
передусім відзначити, що, як засвідчив аналіз спеці-
альної літератури, в сучасній психології різні аспекти 
вивчення особистісного потенціалу є вельми актуаль-
ними, причому досліджується як сама проблема ро-
зуміння внутрішнього потенціалу особистості та його 
структури, так і його процесуальні характеристики, а 
також ті результати, які спричиняє педагогічно орієн-
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тований розвиток (сприяння розвиткові) внутрішньо-
го потенціалу особистості.

Так, К. Роджерс, один із засновників так званої 
гуманістичної психології, переконаний, що кожна ди-
тина має величезний нерозкритий потенціал творчих 
можливостей [8, с. 276]. Через це основне призначення 
педагога він вбачає в тому, щоб сприяти справжньому 
засвоєнню нового, допомогти дитині « ... реалізувати 
потенціал своїх індивідуальних можливостей».

Аналогічну позицію обстоює й відомий амери-
канський психолог і психотерапевт А. Маслоу, який, 
розмірковуючи про природу людських можливостей, 
стверджує, що в людині наявні, починаючи з моменту 
її народження, «активне прагнення здоров’я, імпульсу 
до зростання, до актуалізації людських потенцій» [4, 
с. 33]. Одночасно він зазначає, що практично кожна 
людина має невикористані чи не повністю розвинені 
потенції. Причиною цього явища автор вважає те, що 
люди часто «лякаються» власних можливостей. Разом 
з тим А. Маслоу підкреслює нагальну потребу розви-
тку кожної людини «в повну міру можливостей», аби 
вона стала на цій основі особистістю, яка повноцінно 
функціонує.

Тому мету освіти й виховання він, спираючись на 
дослідження Л.К’юбі, вбачає в тому, щоб «допомогти 
індивіду стати людиною тією повною мірою, якою він 
тільки здатний», «допомогти більш повно, більш ді-
єво розкрити в собі те, що вони мають потенційно». У 
розумінні А. Маслоу, саме орієнтація на гуманістичну 
мету освіти ставить на чільне місце необхідність про-
сування вихованця до актуалізації власних потенцій.

Цікаво, що А. Маслоу обстоює як кінцеву мету 
розвитку особистістю власного потенціалу її прагнен-
ня досконалості. У його розумінні практично будь-яка 
людина може розглядатися в ідеалі як досконала. У 
цій вірі в безмежність можливостей будь-якої людини 
А. Маслоу постає перед нами як справжній гуманіст. 
При цьому ідеальні людські потенції, які він визначає 
як екстраполяції з ідеальної мети освіти й виховання, 
являють собою, за А.Маслоу, цільові продукти психо-
логічного зростання, саморозвитку.

Очевидно, що відправним пунктом розгляду про-
блеми креативного потенціалу майбутніх педагогів 
через аспект актуалізації й удосконалення ними влас-
них внутрішніх потенціалів є сучасне тотожне визна-
чення поняття «інтелект» у психології.

Як стверджують Л. Столяренко, С. Самигін, сьо-
годні існує щонайменше три трактування поняття ін-
телекту:

Біологічне трактування: «здатність свідомо присто-1. 
совуватися до нової ситуації».
Педагогічне трактування: «здатність до навчання».2. 
Структурний підхід, сформульований А. Біне: ін-3. 
телект як «здатність адаптації засобів до мети». З 
точки зору структурного підходу, інтелект – це су-
купність «найзагальніших розумових здібностей, 
які забезпечують людині успіх у вирішенні різнома-
нітних завдань» [6, с. 246].

Отже, цитовані автори стверджують, що інтелект 
– це глобальна здатність діяти розумно, раціонально 
мислити й добре впоратися із життєвими обставина-

ми» [10, с. 120].
Таким чином, можна говорити про наявний діа-

лектичний зв'язок між загальним рівнем розвитку 
інтелекту й здатністю особистості до продуктивного 
поповнення власних креативних резервів.

Необхідно відзначити, що для сучасного осмислен-
ня поняття «інтелект», а отже, для змістового напо-
внення терміну «креативний потенціал» характерний 
його розгляд у контексті споріднених психологічних 
понять, серед яких особливе місце посідає, на наш по-
гляд, поняття «креативність».

Психолого-педагогічні дослідження дозволяють 
розуміти креативність як найвищий рівень інтелекту-
альної активності мислення, а за дефініцію прийня-
ти «сукупність розумових і особистісних здібностей 
(якостей), що сприяють становленню й прояву твор-
чості [3]. Креативність – це творча здатність особис-
тості, що тягне перетворення й самореалізацію. За-
вдання розвитку креативності мислення зводяться до 
того, щоб активізувати творчий потенціал, виховати 
сміливість думки, впевненість у своїх силах, здатність 
до генерування й пошуку нестандартних рішень, що 
мають загальнолюдську цінність і не завдають шкоди 
оточуючим. До основних умов розвитку креативності 
мислення ми відносимо безперервність процесу, сис-
темність, залучення студента до активної освітньої 
діяльності університету, здатність до самостійного 
управління творчим процесом. 

До найбільш значущих понять термінологічно-
го поля нашого дослідження, що розглядається, поза 
всяким сумнівом належить і таке родове відносно тер-
мінів «інтелект» та «креативний потенціал» поняття, 
як «внутрішній потенціал особистості».

Звертаючись через це до питань загального вну-
трішнього потенціалу особистості, необхідно від-
значити, що в сучасній психології немає єдиного 
уявлення про цей феномен і його складники. Аналіз 
спеціальної літератури засвідчує, що сьогодні йдеть-
ся переважно про потенціали, «зав’язані» на основні 
психічні процеси індивіда (внутрішнє) та види його 
діяльності (зовнішнє), а сама проблема актуалізації 
особистісних потенціалів є своєрідним «містком» між 
внутрішньоособистісними процесами та їх проявом 
іззовні. 

Так, Л. Столяренко, С. Самигін визначають струк-
туру особистості, виходячи з видової будови людської 
діяльності, виділяючи на цій основі п’ять основних 
внутрішньоособистісних потенціалів, а саме творчий, 
пізнавальний, ціннісний, комунікативний та художній 
[10, с. 200].

Гносеологічний (пізнавальний) потенціал визна-
чається, згідно з точкою зору названих дослідників, 
обсягом та якістю інформації, яку має особистість. Ця 
інформація, як вважають згадані автори, складається 
зі знань про зовнішній світ (природний і соціальний) 
та самопізнання. Тому цей потенціал «...містить пси-
хологічні якості, з якими пов’язана пізнавальна діяль-
ність людини», а тому названі вчені роблять акцент на 
кількісному та якісному боках зміни показників мож-
ливості інобуття (потенції).

Разом з тим ми з’ясували, що і в межах цих великих 
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груп потенціалів, які утворюють єдиний особистісний 
потенціал, до якого належить і креативний потенціал 
індивіда, на думку низки психологів, можливе подаль-
ше «подрібнення», більш детальне структурування.

Так, Б. Ананьєв [1, с. 207] говорить про потенці-
али процесів пам’яті. На їх прикладі він переконли-
во показує, що в розвиткові інтелектуальних функцій 
індивіда є період оптимального функціонування, так 
званий «оптимум креативних функцій», який досяга-
ється, на думку дослідника, в юності – ранній моло-
дості, а потім поступово починає знижуватися, інво-
люціонувати.

Ми стверджуємо, що розумним буде такий шлях, 
коли педагог, надаючи тому, хто навчається, допомогу 
й підтримку в розвиткові свого потенціалу в ранні та 
молоді роки, разом з тим озброює особистість, що роз-
вивається, знанням та практичним умінням самостій-
ного й усвідомленого поповнення власних потенціалів 
у подальшому житті. Без такої допомоги потенціали 
особистості, досягнувши максимуму свого розвитку, 
невідворотно почнуть поступово зменшуватися.

Особливе місце в сучасній психології посідає ви-
вчення структури пізнавальних процесів, з допомо-
гою яких людина одержує й осмислює інформацію, 
відображає об’єктивний світ, перетворюючи його на 
суб’єктивний образ [10, с. 41], тобто поповнює свої 
інноваційно-творчі резерви. Нерозривними процеса-
ми єдиного процесу відображення дійсності при цьо-
му виступають відчуття, сприйняття, уявлення, мис-
лення, які й становлять пізнавальні процеси.

Цікаво, що значення таких особистісних харак-
теристик, як активність, ініціатива й самостійність 
у розвиткові інтелектуальних здібностей індивіда 
підкреслює ціла низка дослідників. Так, Н. Лей-
тес розглядає як провідні характеристики розу-
мових здібностей активність і самостійність [4]. 
Д.Богоявленська вводить до наукового обігу такі тер-
міни, як «інтелектуальна обдарованість» та «інтелек-
туальна ініціатива» [2, с. 64].

Також ми з’ясували, що в психології сформульо-
вані послідовні ступені креативного розвитку, в осно-
ві яких є розвиток наочно-дієвого, наочно-образного, 
словесно-логічного мислення [10, с. 83]. Крім того, 
виділяються такі види мислення, як теоретичне й 
практичне, інтуїтивне й аналітичне, реалістичне й 
аутистичне, продуктивне й репродуктивне. Таким чи-
ном, можливий підхід до дослідження особливостей 
розвитку креативних резервів індивіда як складни-
ка сукупного внутрішньоособистісного потенціалу, 
якщо виходити із загальних особливостей розвитку 
останнього.

Узагальнюючи вищевикладене, можна сказати, що 
ключовими моментами розуміння в сучасній психоло-
гії процесу розвитку креативного потенціалу особис-
тості, з точки зору його визначення як складника су-
купних внутрішньоособистісних резервів, є те, що він 
базується на основних психічних процесах; визнача-
ється обсягом і якістю інформації, яку має особистість 
на даний момент; містить психологічні якості, з якими 
пов’язана пізнавальна діяльність людини; розвиваєть-
ся більш продуктивно, якщо актуалізується з ініціати-

ви самого суб’єкта, забезпечуючи цим взаємозв’язок 
між внутрішніми процесами та їх проявом іззовні.

Ураховуючи, що креативність тотожна інтелектові, 
останній розуміється як загальна здібність людини, з 
необхідністю й розвивається як здібність, ми, для біль-
шої повноти й об’єктивності здійснюваного аналізу, 
звернулися також до вивчення спеціальної літератури, 
яка висвітлює основні шляхи розвитку здібностей, і 
спробували співставити їх з розглянутими вище ета-
пами розвитку інтелектуального резерву індивіда як 
складника сукупного внутрішньоособистісного по-
тенціалу.

Вельми докладно, на наш погляд, розглядає до-
сліджувану нами проблему під цим кутом зору С. 
Рубінштейн [9, с. 547], який зокрема зазначає, що 
здібності формуються «в результаті зв’язку суб’єкта, 
який установлюється в психічній діяльності суб’єкта, 
з об’єктами діяльності, життєво важливими для 
суб’єкта, які є умовами його життя. Згідно з його уяв-
леннями, здібності формуються в процесі взаємодії 
людини, яка має ті чи інші природні якості, зі світом. 
Цим цитований автор підкреслює особливу роль вза-
ємодії індивіда з оточуючою дійсністю в процесі фор-
мування його здібностей. Отже, взаємодія зі світом і 
людьми, за С. Рубінштейном, є необхідною умовою 
розвитку тих чи інших, зокрема й інтелектуальних, 
здібностей, оскільки «результати людської діяльності, 
узагальнюючись і закріплюючись, входять як «буді-
вельний матеріал» у побудову її здібностей». На цій 
підставі С.Рубінштейн розглядає здібності як «сплав 
вихідних природних якостей людини та результатів її 
діяльності».

Висновки. 
Таким чином, як засвідчив аналіз спеціальної лі-

тератури, феномен креативного потенціалу може бути 
схарактеризований як багатогранне й багатофакторне 
явище. Наукове уявлення про досліджуване поняття 
динамічно поповнюється й видозмінюється відповід-
но до зростання обсягу та якості обробки сучасного 
наукового знання. Так, для однієї групи дослідників 
важливим у цьому феномені є розуміння його сутнос-
ті й структури. Для інших значущим є акцент на по-
тенційні можливості й реальні прояви креативності 
людини в процесі її життєдіяльності.

Розвиток креативного потенціалу особистості роз-
глядається у психології як складний багатоаспектний 
процес, який базується на вивченні реальних потен-
цій людини, рівня її креативного й інтелектуального 
розвитку. Він визначається забезпеченням своєчасної 
актуалізації й оптимального функціонування мислен-
нєвих процесів індивіда шляхом створення спеціаль-
них зовнішніх і внутрішніх умов, серед яких особливе 
місце посідають ступінь активності самої особистості, 
а також спосіб її включення у взаємодію з оточуючим 
світом і людьми. Кінцевою метою розвитку креатив-
ного потенціалу є прагнення індивіда до подальшого 
саморозвитку й самовдосконалення, що особливо під-
креслюється в психологічних дослідженнях.

Подальші дослідження планується провести у на-
прямку вивчення інших аспектів психологічних засад 
креативного потенціалу майбутнього вчителя.
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Протокол наблюдений и оценки эффективности 
действий вратаря в футболе

Шварц А., Хамера М.
Академия физического воспитания и спорта в Гданьске, Польша

Аннотации:
Рассмотрен образец протокола на-
блюдений и оценки эффективности 
действий вратаря во время игры. 
Представлена структура табельной 
модели командной игры примени-
тельно к специфике игры вратаря в 
футболе. К проведению исследова-
ния были приглашены три тренера-
эксперта (два из UEFA Pro и один из 
UEFA A). Проведена оценка инфор-
мативности запротоколированных 
данных. Показаны возможности 
анализа действия вратаря во время 
матча с точки зрения праксеологи-
ческой теории спортивных игр.

Шварц А., Хамера М. Протокол спо-
стереження і оцінки ефективності 
дій воротаря у футболі. Розглянуто 
зразок протоколу спостережень і оцін-
ки ефективності дій воротаря під час 
гри. Представлено структуру табель-
ної моделі командної гри стосовно 
до специфіки гри воротаря у футболі. 
До проведення дослідження були за-
прошені три тренери-експерти (два з 
UEFA Pro і один з UEFA A). Проведено 
оцінку інформативності запротоко-
льованих даних. Показано можливос-
ті аналізу дії воротаря під час матчу 
з погляду праксеологічної теорії спор-
тивних ігор.

Szwarc A., Chamera M. The observational 
protocol for estimation of goalkeeper ac-
curacy precision in football. The sample of 
the protocol of observation and assessments 
of efficacy of actions of the goalkeeper is con-
strued during the game. The frame of organic 
model of the command game with reference 
to specificity of the game of the goalkeeper in 
football is introduced. To conducting research 
three trainers - experts (two of UEFA Pro and 
one of UEFA A) have been engaged. The as-
sessment of selfdescriptiveness of protocolled 
datas is conducted. Possibilities of analysis of 
action of the goalkeeper during a match from 
the point of view praxeological are exhibited 
the theory of sports.

Ключевые слова:
футбол, действия вратаря, про-
токол наблюдений.

футбол, дії воротаря, протокол 
спостереження. 

football, goalkeeper actions, observa-
tional protocol. 

Введение.1

Концепция моделирования в футболе, базирую-
щаяся на основе теории точностных действий (прак-
сеологии), предполагает получение выводов, касаю-
щихся выяснения значимости отдельных действий 
спортсменов с учётом объективной оценки класси-
фикационных игр команд наивысшего уровня спор-
тивного мастерства. Основные положения указанной 
концепции предусматривают наблюдения за действи-
ями футболистов в условиях изменения игровых си-
туаций, а также их систематизацию и количественную 
оценку в отдельных случаях с целью создания образ-
цовых моделей. 

Упорядочивание типа ситуаций и действий впо-
следствии учитывается в конкретных обстоятельствах 
игровой практики, что ложится в основу проектируе-
мой модели [8].

В футболе выделяются следующие задачи, связан-
ные с реализацией цели игры в ситуациях владения 
спортсменами мячом [7, 8, 11]: 

два футболиста с мячом: взятие ворот, создание себе • 
или партнёру ситуации для взятия ворот, овладение 
игрового поля для действий с мячом, удержание 
мяча в игре;
 два футболиста без мяча: обеспечить партнёру вза-• 
имодействие с мячом, облегчить действия партнё-
рам.
При владении мячом командой в ситуации, препят-• 
ствующей выполнению задачи: 
для футболиста, действующего против игрока с мя-• 
чом: отобрать мяч, прервать или затруднить переме-
щение мяча соперником; 
для футболиста, действующего против игрока без • 
мяча: противодействовать взаимодействию с пар-
тнёром, владеющим мячом; препятствовать дей-
ствиям соперника, не владеющим мячом. 

Выполнение игровых задач требует соответствую-
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щей их оценки. Порядок такой оценки должен отра-
жать качество выполнения основных точностных дей-
ствий1, то есть их рациональность, эффективность, 
активность и надёжность. Применение утилитарных 
оценок в футболе позволяет дать качественную харак-
теристику вклада отдельных спортсменов в общую 
результативность команды, а также предоставляет воз-
можность беспристрастной оценки эффективности их 
действий. В аспекте реализуемых целей такая оценка 
благоприятствует рационализации игровых действий 
за счёт сопоставления указанных действий с их объек-
тивно разработанными моделями. Она способствует 
повышению точности выполнения движений во время 
игры благодаря воспроизведению их успешно реали-
зуемых образцов, а также предрасполагает к экономи-
зации игровых действий за счёт ограничения возмож-
ности их неэффективного выполнения и исключения 
таким путем использование нерационального метода 
«проб и ошибок» [8, 11].

Исследования, касающиеся анализа точности вы-
полнения игровых действий в футболе, имеют деся-
тилетние традиции, начинающиеся с шестидесятых 
годов прошлого века. Выполненный A. Szwarc обзор 
научных проблем, относящихся к оценке эффектив-
ности игровых действий в футболе [12], указывает, с 
одной стороны, на выраженное разнообразие подхо-
дов к разработке указанной тематики, и с другой сто-
роны – на осмысление методологического эклектизма 
применяемых исследовательских процедур. Как пра-
вило, кроме анализа и выделения действий, направ-

1Под точностью выполнения действий в спортивных играх 
подразумевается общая совокупность успешных практических 
действий в игре, или же положительно оцениваемых свойств 
этих действий, в частности: рациональность, эффективность, 
надёжность и активность игрока. Более точно по сравнению 
с остальными действует тот спортсмен, который получает 
наибольшее количество положительных оценок при 
реализации целевых задач (взятие ворот либо кольца, занятие 
игрового пространства, отбирание мяча) или, в случае того 
же самого количества положительных оценок, но имеющих 
наиболее высокую значимость [8]. 
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ленных на взятие ворот, сравнительные характеристи-
ки остальных игровых действий не рассматривались, 
так как большинство их описаний и классификаций 
не учитывало целевой направленности игры и ситуа-
ционных условий взаимодействия между игроками.

Поиском показателей успешности действий спор-
тсменов, выступающих на вратарской позиции, зани-
мались, в частности, A. Szwarc [11], J.Bergier [1], R. 
Kapera [4, 5], J. Syryjczyk [9], J. Bergier и A. Soroka 
[3], J. Bergier и J. Syryjczyk [3]. Однако и в этих случа-
ях применение различающихся между собою иссле-
довательских процедур не позволяло осуществлять 
подробный сравнительный анализ. Наряду с этим 
многие вопросы требовали уточнений хотя бы в от-
ношении выяснения изменений поведения вратаря в 
контексте различных игровых ситуаций и развития 
тактического мышления. Например, исходя из срав-
нительного анализа, представленного в сообщениях 
A. Szwarc [10], а также J. Bergier и J. Syryjczyk [3], 
можно представить, что участие вратаря в атаке со-
ставляет более 70% общего количества выполняемых 
игровых действий, тогда как в 90-х годах прошлого 
века его участие в осуществлении защитных дей-
ствий составляло 65%. Проявил он также решение 
большего количества задач, приписываемых игрокам, 
выступающим на позиции libero и действующим вне 
штрафной площадки, упреждая намерения соперника 
для взятия ворот. 

В связи с изменениями правил игры (произволь-
ное количество шагов после взятия мяча, и как след-
ствие – возможность перемещаться с мячом в руках 
по штрафной площадке до шести секунд) возросло и 
значение возможностей вратаря инициировать защит-
ные действия. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель настоящей работы состояла в разработке об-

разца протокола наблюдений и оценки эффективности 
действий вратаря в футболе с точки зрения праксеоло-
гической теории спортивных игр.

Материал и методы.
Достижение поставленной в настоящей работе 

цели предусматривало решение ряда исследователь-
ских задач на нескольких последовательных этапах. 

Первый этап был посвящён разработке структуры 
табельной модели командной игры применительно к 
специфике игры вратаря в футболе [8]. При этом авто-
ры опирались как на свой собственный практический 
опыт, так и на результаты анализа данных специаль-
ной литературы, в результате чего был сделан пред-
варительный набросок протокола наблюдений и оцен-
ки действий вратаря. Затем был произведен анализ 
нескольких матчей, а также выполнена регистрация 
данных об игре в разработанном образце протокола. 
После завершения этой работы в указанный образец 
была внесена необходимая коррекция, с учётом кото-
рой был определён его окончательный вариант. 

На следующем этапе осуществлялась проверка до-
стоверности и надёжности информации, получаемой 
путём использования разработанного нами способа 
наблюдения и оценки эффективности выполнения 
вратарями двигательных действий. Для этого дважды 

(в промежутке одного месяца, в идентичных услови-
ях и при участии одного и того же наблюдателя) про-
изводили анализ действий вратарей Эдвина Ван дер 
Сара из «Манчестер Юнайтед» и Виктора Вальдеса 
из «ФК Барселона» во время проведения финального 
матча Лиги Чемпионов в сезоне 2008/2009. В данном 
случае процентное значение всех показателей удач-
ных действий, относящихся к атаке, составил 94%, а 
в обороне – 97%. 

На последнем этапе была проведена оценка инфор-
мативности запротоколированных данных. Для этого 
к проведению исследования были приглашены три 
тренера-эксперта (два из UEFA Pro и один из UEFA 
A), которым, независимо друг от друга, предлагалось 
оценить игровые действия указанных выше вратарей. 
Процентные значения показателей удачных действий 
при их оценке между отдельными экспертами соста-
вили: между первым и вторым – 97,5%, между пер-
вым и третьим – 97,2% и между вторым и третьим – 
98,4%. Согласованная экспертная оценка выполнения 
всех действий в общем составила 97,7 %.

Результаты исследования. 
Описание структуры и содержания протокола на-

блюдений и оценки игры вратаря.
Структура и содержание протокола наблюдений 

и оценки игры вратаря в футболе составлены с учё-
том таких факторов как цель игры, способ и характер 
действий, а также место и результат их выполнения. 
В протокол вносятся показатели активности - часто-
та выполнения действий и их результат (успешность 
выполнения). Надёжность реализации действия (по-
казатель успешности) является частным показателем 
успешности выполнения действий определённого ха-
рактера (эффективных и неэффективных).

Вратарь в ходе матча участвует в реализации 
следующих целей игры в атаке: удерживание мяча, 
овладение полем игры, создание ситуации для взятия 
ворот, взятие ворот. В обороне он противодейству-
ет взятию ворот, а также созданию ситуации для их 
взятия [11]. Эти замыслы реализуются индивидуаль-
ными или же взаимодействющими действиями с пар-
тнёрами. Противодействие взятию ворот проявляется 
в действиях, выполняемых способом взаимодействия 
вратаря с партнёрами. В данном случае вратарь при-
меняет следующие действия:

взятие мяча;• 
отбивание мяча;• 
выбрасывание мяча;• 
защиту в ситуации 1x1;• 
ситуационную защиту;• 
защиту от штрафного удара;• 
защиту от свободного удара косвенно или непосред-• 
ственно (из зоны непосредственной угрозы воротам, 
то есть до 33 м от собственных ворот);
защиту без контакта с мячом (вратарь действует, но • 
не касается мяча, например, удар непосредственно 
около штанги – вратарь активно вступает в игру, не 
касаясь мяча, и при этом мяч не попадает в ворота);
иные действия (например, отсутствие реакции на • 
удар по воротам, в результате чего присходит их 
взятие).
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В действиях, препятствующих созданию благо-
приятной ситуации для взятия ворот, вратарь выпол-
няет индивидуально следующие действия:

Опережение соперника в штрафной площадке: 
взятием мяча;• 
отбиванием мяча• 
выбрасыванием мяча;• 
ситуационно (принятием мяча).• 

Опережение соперника вне штрафной площадки: 
взятием / отбиванием мяча без падения на площад-• 
ку;
взятием / отбиванием мяча с падением на площад-• 
ку;
ситуационно; • 
без контакта с мячом (блокированием, заслоном • 
мяча).

Реализация основной цели игры, а именно - взя-
тие ворот, не является сферой деятельности вратаря. 
Однако, тем не менее, иногда складываются такие 
игровые ситуации, в которых эта цель осуществляет-
ся индивидуально (действиями ногой или ситуацион-
но, ударом по выпущенному из рук мячу) или же в 
результате взаимодействия (из стандартных игровых 
фрагментов – головой, ногой, ситуационно). 

При создании благоприятной ситуации для взятия 
ворот вратарь взаимодействует с остальными игрока-
ми своей команды, применяя следующие приёмы:

броски мяча рукой (боковым махом, из-за головы и • 
иными способами);
подачу мяча опущенной рукой (из воллея, из полу-• 
воллея и из так называемого «плоского» воллея);
подачу мяча с площадки (в действиях без взятия • 
и после взятия мяча, в стандартных фрагментах 
игры). 

Овладеть полем игры вратарь может индивидуаль-
но или же в групповом варианте, выполняя при этом 
следующие действия: 

броски мяча рукой (махом снизу, боковым махом, • 
из-за головы и иными способами);
подачу мяча опущенной рукой (из воллея, из полу-• 
воллея из так называемого «плоского» воллея);
подачу мяча с площадки (в действиях без взятия и • 
после взятия мяча вратарь задерживается с мячом 
в течение 1 секунды. После выполнения обманных 
движений (финтов) и/или успешной их реализации 
(дриблинга) чаще всего проявляются действия в 
ситуации положительного исхода игры, а из стан-
дартного фрагмента игры – броски от ворот, произ-
вольные броски, а также броски после пропускания 
соперника).

Индивидуальные действия сводятся к перемеще-
нию мяча (в ситуации благоприятной или неблаго-
приятной для результата игры: вратарь удерживает 
мяч при себе более 1 секунды). 

Вратарь может находиться с мячом в случае взаи-
модействия (приём мяча, поданого партнёром – но-
гой, ситуационно) либо индивидуального действия, 
выполняя:

введение мяча в игру (ногой, иным способом);• 
обманные действия и/или ведение мяча (введение • 

мяча в свою штрафную площадку – ногой, иным 
способом);
взятие мяча после выполнения обманных движе-• 
ний, ведения и/или его перехвата (с падением или 
без падения на площадку). 

Некоторые из действий, особенно те, которые аб-
солютно зависят от действия партнёров, не поддают-
ся классификации, однако должны быть описаны. Ха-
рактеристику таких действий произвёл A. Szwarc [11]. 
Согласно этой характеристике, вратарь во время атаки 
выполняет следующие индивидуальные действия без 
мяча (непосредственно или косвенно зависимых от 
действия партнёров):

выход на позицию, позволяющую удерживать мяч;• 
создание временного преимущества при выполне-• 
нии стандартных фрагментов игры (удар от ворот, 
бросок из аута);
пропуск мяча, создание свободного поля, создание • 
временного количественного преимущества (только 
в исключительных случаях, при выполнении стан-
дартных фрагментов игры у ворот соперника).

К групповым действиям, осуществляемым с уча-
стием вратаря в обороне (непосредственно или кос-
венно зависимых от действия партнёров) относятся:

действия, направленные на реализацию цели игры • 
(отбирание мяча, прерывание действий соперника): 

повторные возобновления атакующих дей-•	
ствий;
игра на игрока в положении «вне игры» (спо-•	
радически);

действия, облегчающие реализацию цели игры (по-• 
мощь при затруднениях перемещениях мяча):

управление действиями игроков с поля игры: •	
корректировка «активной зоны», заслон со-
перников, «сокращение» и «ограничение» 
поля игры; дача указаний (о прикрытии со-
перников, зоны действия);
инициирование и управление действиями: •	
подстраховка партнёров, 
активизация к ликвидации количественного •	
превосходства соперника (вынуждение по-
дачи мяча назад или поперёк поля, игры на 
слабого футболиста команды соперника), 
взаимодействие во время выполнения стан-
дартных фрагментов игры (расстановка пар-
тнёров, подстраховка действий вратаря).

Деление поля на зоны и секторы. Содержание про-
токола наблюдений.

В протоколе использовано стандартное деление 
поля на три зоны с учётом того, что согласно требо-
ваниям FIFA, длина поля составляет 105 м, а ширина 
– 68 м (рис. 1). 

В зоне А выделены следующие секторы: сектор 
А1 – пространство поля ворот; сектор А2 – простран-
ство штрафной площадки с исключением простран-
ства поля ворот; сектор А3 – пространство от конца 
штрафной площадки (продолжения боковых линий 
штрафной площадки) до 33-метровой отметки от зад-
ней линии поля; сектор А4 – пространство, ограни-
ченное боковой линией поля до 33-метровой отметки 
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от задней линии поля, линией ворот до места пересе-
чения с линией штрафной площадки и параллельной 
ей линией условного пространства (как с левой, так и 
с правой сторон штрафной площадки). 

В табл. 1-4 представлена структура и содержание 
протокола наблюдений и оценки чёткости действий 
вратаря в различных игровых ситуациях. 

Рис. 1. Деление футбольного поля на зоны и секторы

Сектор A Сектор B Сектор С

А1

А1
А2 А3

А4

33м 19,5м 19,5м 33м

39м

Таблица 1.
Протокол наблюдений и оценки игры вратаря в футболе при защите ворот

Ц
ел

ь 
иг

ры

Ус
ло

ви
я 

ре
ал

из
ац

ии

Характер дей-
ствия

Способ выполнения 
действия

Активность Успешность

Временной промежуток Временной промежуток

1-45 мин. 46-90 мин. 1-45 мин. 46-90 мин.

сектор поля A сектор поля A

зоны поля зоны поля
A
1

A
2

A
1

A
2

A
1

A
2

A
1

A
2

П
ро

ти
во

де
йс

тв
ие

 в
зя

ти
ю

 в
ор

от

И
нд

ив
ид

уа
ль

но

Приём мяча
в падении

без падения

Отбитие
мяча

в падении

без падения

Выталкивание
мяча

в падении

без падения

оборона в ситуации 1x1

ситуационная оборона

защита от штрафного удара

защита от свободного удара прямо-
го или/и косвенного

защита/атака без контакта с  мя-
чом

иная ситуация (бездеятельность)
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Taблица 2.
Протокол наблюдений и оценки игры вратаря в футболе при создании ситуаций, препятствующих взятию 

собственных ворот
Ц

ел
ь 

иг
ры

Ус
ло

ви
я 

ре
ал

и-
за

ци
и

Х
ар

ак
те

р 
де

й-
ст

ви
я

С
по

со
б 

вы
по

л-
не

ни
я 

де
йс

тв
ия

Активность Успешность
Временной промежуток Временной промежуток

1-45 мин. 46-90 мин. 1-45 мин. 46-90 мин.
секторы поля A и В Секторы поля A и В

зоны поля зоны поля
A
1

A
2

A
3

A
4 B A

1
A
2

A
3

A
4 B A

1
A
2

A
3

A
4 B A

1
A
2

A
3

A
4 B

С
оз

да
ни

е 
си

ту
ац

ий
, п

ре
пя

тс
тв

ую
щ

их
 в

зя
ти

ю
 в

ор
от

И
нд

ив
ид

уа
ль

но

Приём мяча
в падении

без падения

Отбитие
мяча

в падении
без падения

Выталкивание
мяча

в падении
без падения

Ситуационный 
приём мяча

ногой
иным спосо-
бом

Приём/ отбитие 
мяча без  паде-
ния  площадку

1.ногой
головой
ситуационно

Приём/ отбитие 
мяча с падени-
ем на  площад-

ку

2.ногой
головой
подкатом
ситуационно

Защита/ атака 
без контакта с 

мячом

блокирова-
ние
заслон мяча

Taблица 3.
Протокол наблюдений и оценки игры вратаря в футболе при создании ситуаций, способствующих взятию 

ворот соперника

Ц
ел

ь 
иг

ры

Ус
ло

ви
я 

ре
ал

из
ац

ии

Х
ар

ак
те

р 
де

йс
тв

ия

С
по

со
б 

вы
по

лн
ен

ия
 

де
йс

тв
ия

Активность Успешность
Временной промежуток Временной промежуток

1-45 мин. 46-90 мин. 1-45 мин. 46-90 мин.
секторы поля A и В Секторы поля A и В

зоны поля зоны поля

A
1

A
2

A
3

A
4 B A

1
A
2

A
3

A
4 B A

1
A
2

A
3

A
4 B A

1
A
2

A
3

A
4 B

С
оз

да
ни

е 
си

ту
ац

ий
 д

ля
 в

зя
ти

я 
во

ро
т

В
за

им
од

ей
ст

ви
е 

с 
па

рт
нё

ра
ми

Бросок 
мяча 
рукой

верхней по-
дачей
боковой по-
дачей
иным спосо-
бом

Подача 
мяча с 

опущен-
ной руки

из воллейя
из полуволлейя
из «плоского» 
воллейя

Подача 
мяча 
ногой

после
взятия мяча
без взятия
мяча
после финта 
и/или дриблин-
га
из стандарт-
ного фрагмен-
та игры
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Выводы.
Разработанный образец протокола наблюдений 

и оценки эффективности действий вратаря во время 
игры может быть использован тренерами в качестве 
инструмента для анализа действий спортсмена на 
этой позиции в современном футболе с точки зрения 
праксеологической теории спортивных игр. 

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения проблем оценки эффек-
тивности действий футболистов.
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Taблица 4.
Протокол наблюдений и оценки игры вратаря в футболе при удержании мяча

Ц
ел

ь 
иг

ры

Ус
ло

ви
я 

ре
ал

из
ац

ии

Х
ар

ак
те

р 
де

йс
тв

ия

С
по

со
б 

вы
по

лн
ен

ия
 

де
йс

тв
ия

Активность Успешность

Временной промежуток Временной промежуток

1-45 мин. 46-90 мин. 1-45 мин. 46-90 мин.

секторы поля A и В секторы поля A и В

зоны поля зоны поля

A
1

A
2

A
3

A
4 B A

1
A
2

A
3

A
4 B A

1
A
2

A
3

A
4 B A

1
A
2

A
3

A
4 B

Уд
ер

ж
ан

ие
 м

яч
а

И
нд

ив
ид

уа
ль

но

Подкат,
удержание 
мяча в игре

ногой

Финт и /или
дриблинг

ногой

иным спосо-
бом

В
за

им
од

ей
ст

ви
е 

с 
па

рт
нё

ра
ми

Взятие мяча 
после финта 
и/или после 
дриблинга

в падении

без падения

Приём мяча
ногой

ситуационно

Взятие мяча
после

взаимо-
действия с 
партнёром

в падении

без падения

Иным спосо-
бом (подачей 
мяча ногой)
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Корекція функціонального стану організму 
спортсмена у сучасній спортивній медицині

Шкребтій Ю.М., Футорний C.М.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Узагальнено дані сучасної наукової 
літератури щодо корекції функціо-
нального стану організму спортс-
мена при його спортивній підготовці 
з урахуванням імунокорегуючих за-
собів відновлення працездатності. 
Дається кратка характеристика 
основних засобів відновлення. 
Звернено увагу на імунофармако-
логічну корекцію, яка, разом з ін-
шими заходами, може забезпечити 
зниження захворюваності, істотно 
збільшити об’єми спортивних на-
вантажень та підвищити результа-
ти участі в змаганнях, що робить 
безперечним необхідність вивчен-
ня імунологічних характеристик у 
спортсменів високої кваліфікації та 
розробку фармакологічної корекції 
порушень їх функціонального ста-
ну.

Шкребтий Ю.М., Футорный С.М. Кор-
рекция функционального состояния 
организма спортсмена в современной 
спортивной медицине. обобщены дан-
ные современной научной литературы, 
касающиеся коррекции функционального 
состояния организма спортсмена при его 
спортивной подготовке с учетом иммуно-
коррегирующих средств восстановления 
работоспособности. Дается краткая харак-
теристика основных средств восстановле-
ния. обращено внимание на иммунофар-
макологическую коррекцию, которая может 
обеспечить снижение заболеваемости, су-
щественно увеличить объемы спортивных 
нагрузок и повысить результаты участия 
в соревнованиях, что делает бесспорной 
необходимость изучения иммунологиче-
ских характеристик у спортсменов высокой 
квалификации и разработку фармакологи-
ческой коррекции нарушений их функцио-
нального состояния.

Shkrebtiy Y.M., Futorny S.М. A cor-
rection of the functional state of or-
ganism of sportsman is in modern 
sports medicine. Datas of the modern 
scientific literature are extended. They 
touch correction of functional state of an 
organism of the sportsman at his sports 
preparation. Thus are taken into account 
immunocorrection means of regeneration 
of work capacity. The brief performance 
of fixed assets of regeneration is given. 
The attention on immunopharmakological 
correction is converted. She can provide 
reduction of morbidity, essential increase 
volumes of sports loads, increase out-
comes of participation in competitions. It 
does indisputable necessity of study of 
immunological performances for sports-
men of high qualification. Also develop-
ment of pharmacological correction of 
breaking of their functional state.

Ключові слова:
працездатність, стомлення, від-
новлення, фармакологія, імуні-
тет.

работоспособность, утомление, восста-
новление, фармакология, иммунитет. 

capacity, fatigue, recovery, pharmacology, 
immunity.

Вступ.1

Впродовж багатьох років вважалося, що заняття 
спортом здатні тільки позитивно впливати за здоров’я 
людини. Такі заняття істотно знижують захворюва-
ність, підвищують тривалість життя та стійкість орга-
нізму до різного роду несприятливих чинників зовніш-
нього середовища. Проте роботи останніх десятиліть 
поступово міняють цю точку зору [4, 9, 14]. Фізичні 
навантаження в сучасному спорті за останніх 20 років 
зросли практично у 4-5 разів та являються граничними 
для організму здорової людини. Сучасний спорт ви-
щих досягнень іноді пов’язаний з навантаженнями на 
межі фізіологічних можливостей організму. Зростан-
ня навантажень у спортсменів, обумовлене збільшен-
ням об’ємів тренувань, кількістю змагань, все частіше 
почало поєднуватися з порушеннями функцій різних 
органів і систем організму (найчастіше центральної 
нервової та імунної систем). До загальноприйнятої 
думки, що результативність спортсмена залежить від 
таких чинників, як рівень його функціонального ста-
ну, мотивації і емоції, все більш доведеним стає ще 
один чинник – стан імунітету [9, 5].

Неправильна організація тренувального процесу, 
недостатня його індивідуалізація, поєднання спортив-
них тренувань з інтенсивною роботою або навчанням 
за наявності навіть компенсованих дефектів в стані 
здоров’я можуть призвести до виникнення різнома-
нітних патологічних станів. 

Найбільш пильна увага впродовж другої половини 
XX-го століття приділялася медико-біологічним за-
собам відновлення. За даними В.М. Цигана [13] вони 
діляться на: фізіотерапевтичні методи - масаж, елек-
тростимуляція й ультразвук; дія світлом - сонячні ван-
ни, інфрачервоне й ультрафіолетове опромінювання, 
© Шкребтій Ю.М., Футорний C.М., 2010

лазерна дія; бальнеогідротерапевтичні методи - баня, 
сауна, різні ванни, душі, лікувальні грязі, морські ку-
пання; аеротерапевтичні методи - оксигенотерапія - 
насичення тканин киснем як природними способами, 
так і штучними (кисневі коктейлі, гіпербарична окси-
генація, озонотерапія); аероіонотерапія - використан-
ня негативно заряджених іонів повітря; ароматерапія 
- використання запахів [13]. Використання відновлю-
вальних засобів повинно носити системний характер.

Експериментування з фармакологічними препара-
тами нерідко ініціює патологічні процеси в організмі 
спортсмена. Імуносупресія як індуктор патологічних 
процесів може бути профілактована за рахунок ви-
користання спортсменами спеціальних вуглеводних 
дієт і фармакологічних препаратів (адаптогенів, мі-
кроелементів, вітамінів, пуринових і піримідинових 
основ тощо), які не входять до списку заборонених. 
Фармакологічна корекція, разом з іншими заходами, 
може забезпечити зниження захворюваності, істотно 
збільшити об’єми спортивних навантажень та під-
вищити результати участі в змаганнях [12]. Ця об-
ставина робить безперечною необхідність вивчення 
імунологічних характеристик у спортсменів високої 
кваліфікації та розробку фармакологічної корекції по-
рушень їх функціонального стану.

В.С. Новіков, В.В. Горанчук та ін. [8] виділяють 
у спорті дві основні форми впливу на відновлюваль-
ні процеси - відновлення спортивної працездатності 
в процесі тренувань з великими навантаженнями і 
змагальної боротьби та відновлення спортсменів піс-
ля перенесених захворювань, травм, фізичного пе-
ренапруження. У останньому випадку відновлення 
правильніше позначати терміном «реабілітація». Від-
новлення і реабілітація мають як загальні принципо-
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ві риси, так і властиві кожній з цих форм специфічні 
особливості. Способи і засоби відновлення спортсме-
нів після тренувальних та змагальних навантажень 
обумовлені, головним чином, видом спорту, періодом 
і завданнями тренування, характером і тривалістю 
змагань, віком і рівнем підготовленості спортсмена.

Роботу виконано згідно Плану науково-дослідної 
роботи Національного університету фізичного вихо-
вання і спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – аналіз даних сучасної наукової 

літератури щодо корекції функціонального стану ор-
ганізму спортсмена при його спортивній підготовці 
з урахуванням фармакологічних засобів відновлення 
працездатності.

Результати дослідження.
Основні засоби відновлення діляться на чотири 

великі групи, які умовно можна назвати: педагогічні, 
психологічні, природні та медико-біологічні [2, 13].

Педагогічні засоби відновлення – це грамотне 
планування, раціональна організація та побудова тре-
нувального процесу й режиму спортсмена. У спорті 
вищих досягнень основою групи педагогічних засобів 
відновлення є індивідуалізація процесу тренування, а 
також раціональне співвідношення засобів загальної 
та спеціальної підготовки, навантаження та відпочин-
ку в мікро-, макро- й багаторічних циклах підготовки; 
введення спеціальних відновлювальних циклів і про-
філактичних розвантажень, варіювання навантажень, 
умов тренувань, інтервалів відпочинку між заняттями 
і вправами; широке використання перемикань з одно-
го виду вправ та режиму роботи на інші, повноцінна 
розминка, використання в ході занять вправ для роз-
слаблення м’язів, дихальних вправ, прийомів самома-
сажу, оптимальна емоційність занять тощо; повноцін-
на завершальна частина заняття; раціональний режим 
(особливо перед- та післязмагального періодів) тощо 
[13, 5].

Дія психологічних засобів направлена на від-
новлення нервової рівноваги та стійкості психіки 
спортсмена у зв’язку з високими емоційними стрес-
навантаженнями на тренуваннях при виконанні 
об’ємних та інтенсивних навантажень і, особливо, на 
змаганнях, які супроводжуються високою нервовою 
й психологічною напругою спортсменів. Ці засоби 
класифіковані за розділами: психотерапія, психопро-
філактика, психогігієна [13].

До психотерапії відносяться корекція режиму сну-
відпочинку, м’язова релаксація, спеціальні дихальні 
вправи; до психопрофілактики – психорегулююче 
тренування (як індивідуальне, так і колективне); до 
психогігієни – різноманітне дозвілля, комфортні умо-
ви побуту, зниження негативних емоцій.

До цієї ж групи також відноситься все те, що 
пов’язане з правильним педагогічним підходом трене-
ра та спортивного лікаря до спортсмена, - забезпечен-
ня належного морального клімату у спортивному ко-
лективі, організація відпочинку, облік індивідуальних 
особливостей спортсмена та сумісності при комплек-
туванні команд, розселення спортсменів на змаганнях 
тощо.

До природних методів відновлення фахівці [4, 11, 
13] відносять раціональне харчування, сон (пасивний 
відпочинок), кіно терапія – відновлення при зміні ді-
яльності (активний відпочинок), біоритмологія – ви-
користання природних добових, тижневих, місячних, 
сезонних та річних ритмів. 

Зростання об’єму та інтенсивності тренувальних 
навантажень може негативно позначитися на пси-
хічному та функціональному стані спортсмена, його 
імунологічній реактивності, призвести до глибокої 
стадії стомлення (перетренованості), до стану імуно-
дефіциту та погіршити спортивну результативність. 
Тому питання, пов’язані з проблемою відновлення як 
складової й невід’ємної частині тренувального про-
цесу, відносяться до категорії найбільш актуальних у 
спортивній науці та практиці. 

Р.Д. Сейфула [10] вважає, що одним з основних 
сучасних напрямків профілактики і відновлення по-
рушень здоров’я і спортивної форми спортсменів є 
фармакологічна, особливо імунофармакологічна, ко-
рекція.

До фармакології відновлення працездатності у 
спорті, зважаючи на специфіку спортивної діяльнос-
ті, пред’являється цілий ряд вимог, а саме: мінімальна 
токсичність, можливість багатократного застосуван-
ня, необхідний час настання та утримання ефекту, від-
сутність негативного ефекту в післядії [5, 10].

Для відновлення розумової та фізичної працездат-
ності використовують так звані швидкодіючі адапто-
гени, які відрізняються швидкістю розвитку позитив-
ного ефекту (години) й по цьому параметру істотно 
перевершують класичні адаптогени - біопрепарати з 
рослин і тканин тварин (корінь женьшеню, золотий 
корінь, елеутерокок, пантокрин). Активуюча дія кла-
сичних адаптогенів є кумулятивною й наростає протя-
гом днів та тижнів (причому перші ознаки активуючої 
дії можуть виявитися тільки через декілька годин від 
початку прийому і залежать від темпу всмоктування 
у кишківнику). У разі прийому настоянок женьшеню 
й інших препаратів цього ряду спирт, що міститься в 
них, може імітувати активуючу дію. Як швидкодіючі 
адаптогени (ефект наступає через 1-2 години) можуть 
бути використані сиднокарб, етимізол, пірацетам, 
мефєксамід, деларгін. Використання гормонального 
препарату дексаметазона дає протягом 1 години вира-
жену активацію розумової та фізичної працездатності 
за рахунок створення в організмі гормонального фону, 
характерного для гострого стресу, але після елімінації 
препарату наступає пригноблення стресактивованих 
функцій. Перспективним напрямком використання 
адаптогенів для швидкого ефекту є їх сублінгвальне 
та інтраназальне введення.

Сьогодні імунокоригуюча терапія стала широко 
застосовуватися в комплексній терапії різних захво-
рювань. Без імунофармакологічних засобів неможли-
во добитися істотного ефекту при імунній дисфункції 
та імунодефіцитах. За даними Г.О. Макарової [6, 7] 
призначення імунофармакологічних засобів повинно 
проводитися з урахуванням їх конкретного впливу на 
різні ланки імунної системи. Для цього необхідне по-
переднє вивчення стану імунної системи, визначення 
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рівня й глибини її пошкодження. В ході імунологіч-
ного обстеження спортсмена виявляється ступінь від-
хилення тих або інших показників від нормального 
рівня, що дозволяє обґрунтовано вибрати конкретний 
препарат, який має ту або дію на імунну систему, ви-
значити його дозування та схему застосування.

Всі імунофармакологічні препарати, згідно ефекту 
їх дії на ту або іншу ланку імунної системи, можуть 
бути розділені на наступні основні групи [10]:

препарати, що впливають на клітини кісткового 1. 
мозку;
препарати, що впливають на Т-систему імунітету;2. 
препарати, що впливають на В-систему імунітету;3. 
препарати, що впливають на систему фагоцитів і не-4. 
специфічну резистентність;
препарати, що володіють загальною стимулюючою 5. 
або інгібіруючою дією на імунітет.

Найбільш простим, економічним і доступним ме-
тодом імунокорекції є використання імунотропних за-
собів, які мають мінімальне додаткове токсичне та ан-
тигенне навантаження на організм, не мають великої 
кількості протипоказань до застосування, адекватно 
діють при простих схемах введення та дозволяють не 
тільки стимулювати або пригнічувати ланки імуніте-
ту, а й нормалізувати їх роботу, відновлюючи змінені 
показники імунітету незалежно від спрямованості на-
явних змін (імуномодулюючий ефект).

На думку Н.М. Амінової [1], кажучи про направ-
лену імунотерапію, слід зазначити, що препаратів з 
абсолютною специфічністю дії не існує. Через бага-
токомпонентність і взаємозв’язок різних елементів 
імунної системи будь-який високоспецифічний пре-
парат неминуче викликав би в цій системі комплекс 
складних послідовних змін [1, 7].

Одне з провідних місць у фармакологічній корек-
ції спорту займає імунокорекція [2, 7, 3]. Практично 
будь-який лікарський препарат, що надає помітну дію 
на фізіологічні системи організму (вітаміни, мікро-
елементи, адаптогени, тонізуючі засоби), неминуче 
впливає на імунореактивність. На імунну систему на-
дають істотну дію навіть фармакодинамічні лікарські 
препарати з високою вибірковістю основних ефектів 
(холінергічні, адренергічні, дофамінергічні та інші 
селективні лікарські засоби). Проте існують лікарські 
засоби, для яких дія на систему імунореактивності є 
основною.

Існуючі засоби імуноорієнтованої терапії розділя-
ють на препарати етіотропної (екстраімунної) та пато-
генетичної або власне імунотерапії [7, 10].

Дія препаратів екстраімунної терапії направлена 
на поліпшення загального стану організму та його 
обміну речовин, на усунення причин, що виклика-
ли дисфункцію імунної системи. Ці лікарські засо-
би дозволяють підвищити природну (неспецифічну) 
резистентність до різного роду чинників зовнішньо-
го середовища, включаючи інфекційні етіопатогени. 
При власне імунотерапії застосовуються препарати, 
ефекти яких безпосередньо направлені на поліпшення 
функціонування імунної системи. Ці засоби викорис-
товуються для стимуляції або супресії імунореактив-
ності, для корекції дисбалансу різноманітних ланок 

імунітету, для компенсації вже наявних порушень 
імунореактивності та для профілактики розвитку син-
дромів імунної недостатності.

Оскільки імунні порушення зазвичай розвивають-
ся одночасно із зміною процесів метаболізму різних 
кліток, їх розвиток супроводжується формуванням 
ряду типових патофізіологічних станів, які можуть 
нормалізуватися під впливом як специфічних, так 
і неспецифічних засобів імунокорекції, які мають 
на меті заміщення дії компонентів імунної системи 
(імуноінжиніринг), вплив на імунорегуляцію за до-
помогою регуляторних молекул або їх індукторів та 
фармакологічну корекцію за допомогою лікарських 
препаратів [11].

Висновки.
Таким чином, аналіз літератури показує, що систе-

ма відновлення спортивної працездатності – це комп-
лексне використання засобів різної дії, які направлені 
на прискорення відновлювальних процесів.

Фармакологія спортивних і реабілітаційних про-
грам вимагає постійного та широкого обговорення ін-
формації наукових досліджень не тільки в середовищі 
фахівців, але й професійного інформування лікарів, 
тренерів та спортсменів. Широкий спектр показань 
та різноманіття клініко-функціональних ефектів фар-
макологічних препаратів вимагає чіткого визначення 
границь терапевтичного і профілактичного напрямку 
їхнього застосування у спортивній медицині, а реа-
лізація творчого й професійного потенціалу лікаря у 
формі досягнення найвищого спортивного результату 
при збереженні показників здоров’я атлета повинна 
бути ідеальною метою будь-якої програми медико-
біологічного забезпечення спортивної діяльності.

Фармакологічна корекція разом з іншими захода-
ми може забезпечити зниження захворюваності, іс-
тотно збільшити об’єми спортивних навантажень і 
підвищити результати участі в змаганнях, що робить 
безперечною необхідність вивчення функціональних 
характеристик у спортсменів високих кваліфікацій і 
розробки фармакологічної корекції порушень їх функ-
ціонального стану.

Поглиблене вивчання механізмів впливу фізичних 
навантажень на імунологічну реактивність, організа-
ція імунологічного контролю при заняттях фізичною 
культурою і спортом, а також при корекції порушень 
імунологічної реактивності, що розвилися в наслідок 
відхилень від оптимуму фізичної активності, - задачі 
сьогоднішнього дня сучасної спортивної медицини.

Узагальнюючи все вищезазначене, можна зроби-
ти висновок, що у сучасному спорті арсенал захисту 
висококваліфікованих спортсменів від наростаючих 
психофізичних навантажень та імунних порушень по-
винен складати не тільки профілактичні заходи зриву 
адаптації при спортивній діяльності, але і комплекс 
фармакологічних препаратів, включаючи імунофар-
макологічні. Такий підхід забезпечить збереження 
здоров’я спортсменам і багато в чому попередить ви-
никнення імунозалежних захворювань в майбутньому 
після завершення спортивної кар’єри.

Ця обставина робить безперечною необхідність 
вивчення функціональних характеристик у спортсме-
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нів високих кваліфікацій і розробки фармакологічної 
корекції порушень їх функціонального стану. 

Подальші дослідження передбачається проводити 
у напрямку всебічного вивчення шляхів оптимізації 
функціонального стану організму спортсмена при 
його спортивній підготовці з урахуванням різноманіт-
них засобів відновлення працездатності.
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Annotation:
The process of shaping one’s self-
esteem and psychological sex is to 
a large extent determined by the 
immediate social environment. The 
major impact is exerted by fam-
ily members as well as significant 
others, whose opinions and judge-
ments are deemed to be of cardi-
nal importance. Psychological sex 
and self-esteem directly affect the 
quality of relations with other peo-
ple, which, in turn, results in the 
feeling of satisfaction or discontent-
ment.  The aim of the undertak-
en research was to determine and 
compare the level of self-esteem 
and the type of psychological sex 
of female students at different types 
of universities. The data were col-
lected by means of A. Kuczynska’s 
Psychological Sex Inventory and 
L. Niebrzydowski’s Self-esteem 
Questionnaire. The research group 
consisted of 320 women studying at 
four university schools in Wroclaw.  
The research allows to conclude 
that there are significant differences 
in terms of a multitude of psycholog-
ical sex types and the level of self-
esteem among female students of 
different universities. It appears that 
the highest level of self-esteem was 
observed in students of University 
School of Physical Education. This 
group of subjects comprises also 
the largest amount of female stu-
dents with male and androgynous 
psychological sex. 

Романовська-Толлочко А., Барту-
сяк І., Новак А. Порівняння почуття 
власного достоїнства і психологічна 
стать студенток різних університе-
тів. Процес формування свого почуття 
власного достоїнства і психологічної 
статі більшою мірою визначається без-
посереднім соціальним оточенням. Ви-
значальний вплив роблять члени роди-
ни, а також інші навколишні, чиї думки 
й судження вважаються кардинально 
важливими. Психологічна стать і почут-
тя власного достоїнства безпосередньо 
впливають на якість відносин з іншими 
людьми, які, у свою чергу, приводять до 
почуття задоволення або невдоволен-
ня. Ціль початого дослідження - визна-
чити і зрівняти рівень почуття власного 
достоїнства та вид психологічної статі 
студенток різних університетів. За до-
помогою психологічного опитувальник 
А. Кузинськи та анкети визначення по-
чуття власного достоїнства Л. Небри-
довські були зібрані дані. Дослідницька 
група складалася з 320 дівчат, які вчать-
ся в чотирьох університетських школах 
у Вроцлаві. Дослідження дозволяє 
стверджувати, що є істотні відмінності в 
термінах безлічі психологічних полових 
типів і рівня почуття власного достоїн-
ства серед студенток різних університе-
тів. Установлено, що найвищий рівень 
почуття власного достоїнства спостері-
гався в студенток університетської шко-
ли фізичної культури. Ця група також 
охоплює найбільшу кількість студенток 
із чоловічою і двостатевою психологіч-
ною статтю. 

Романовска-Толлочко А., Бартусяк И., 
Новак А. Сравнение чувства собствен-
ного достоинства и психологический пол 
студенток различных университетов. 
Процесс формирования своего чувства соб-
ственного достоинства и психологического 
пола в большей степени определяется не-
посредственным социальным окружением. 
определяющее влияние оказывают члены 
семьи, а также другие окружающие, чьи 
мнения и суждения считаются кардинально 
важными. Психологический пол и чувство 
собственного достоинства непосредствен-
но воздействуют на качество отношений с 
другими людьми, которые, в свою очередь, 
приводят к чувству удовлетворения или не-
довольства. Цель предпринятого исследова-
ния - определить и сравнить уровень чувства 
собственного достоинства и вид психоло-
гического пола студенток различных уни-
верситетов. С помощью психологического 
опросника А.Кузински и анкеты определения 
чувства собственного достоинства Л. Небри-
довски были собраны данные. Исследова-
тельская группа состояла из 320 девушек, 
которые учатся в четырех университетских 
школах во Вроцлаве. Исследование позво-
ляет утверждать, что имеются существен-
ные отличия в терминах множества психо-
логических половых типов и уровня чувства 
собственного достоинства среди студенток 
различных университетов. Установлено, что 
самый высокий уровень чувства собственно-
го достоинства наблюдался у студенток уни-
верситетской школы физической культуры. 
Эта группа также охватывает наибольшее 
количество студенток с мужским и двуполым 
психологическим полом. 

Keywords:
self-esteem, self-worth, 
psychological sex, female students, 
universities.
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оцінка, психологічна стать, студент-
ки, університет.
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Introduction 1

The process of shaping one’s self-esteem and psycho-
logical sex is to a large extent determined by the immedi-
ate social environment. One of the most important factors 
in this process is the family, which, by imposing certain 
expectations or codes of conduct on a child, not only in-
stils acceptable and unacceptable gender-related patterns 
of behaviour, but also builds or weakens one’s faith in 
own capabilities. Young person’s sense of self-worth and 
the emergence of behaviours characteristic of a given sex 
are affected also by significant others, who are treated 
as role models and whose opinions and judgements are 
deemed to be of cardinal importance.

Self-esteem pertains to a person’s overall evaluation 
or appraisal of his/her own worth. It affects the general 
mood and exerts a significant impact on a wide spectrum 
of personal and social actions. Self-esteem consists of a 
number of judgements and opinions a human being holds 
about his/her own self, as well as own physical, psycho-
logical and social properties [6]. 

General self-esteem is often related with the notions 
of self-acceptance or self-rejection. The former refers to 
© Anna Romanowska-Tolloczko, Irena Bartusiak, Agata Nowak, 
2010

self-respect as well as confidence and faith in own capa-
bilities, which enable an individual to fulfil own potential. 
People who accept themselves have a positive attitude to-
wards their own selves and maintain a positive sense of 
well-being. Self-rejection, on the other hand, is inherently 
connected with the sense of injustice, guilt, inferiority and 
other feelings connected with grievance and resentment 
towards one’s own self. Overpowered by such emotions, a 
human being tends to understate own success and overes-
timate the failures. Consequently, such people frequently 
demean or even hate themselves. It can be concluded that 
self-esteem expresses approval or disapproval of one’s 
own self and determines the extent to which an individual 
believes in own capabilities, success and self-worth [3]. 

Our self-esteem depends on our attitudes to a number 
of personal properties: physical (appearance, fitness, 
health), psychological (capabilities, knowledge, traits 
of character) and social (position in the group, the type 
and frequency of interpersonal relations). Depending on 
the personal experience, the level of self-esteem can be 
adequate or inadequate. Self-esteem is adequate when it 
reflects real capabilities and properties of an individual. 
In contrast, the inadequacy is a form of pathology and can 
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pertain to both overrated and underestimated level of self-
esteem [6]. 

The level of self-esteem and the immediate environ-
ment are mutually interrelated. The external environment 
shapes self-esteem and, at the same time, the level of 
self-esteem directly affects one’s relations with the sur-
rounding world. The quality of interpersonal contacts and 
the feeling of self-worth are tightly connected with one’s 
psychological sex. 

Psychological sex is a system of psychological traits 
determining masculinity or femininity of an individual. It 
is shaped by common stereotypes about masculinity and 
femininity prevailing in a given social context. Accord-
ing to Sandra Bem, masculinity and femininity constitute 
two fundamental dimension of personality of each human 
being. Moreover, they are not mutually exclusive, but be-
come apparent in different areas of life to enable people to 
take appropriate and effective actions [1]. 

Until the 1960s masculinity and femininity were per-
ceived as polar opposites and a human being was consid-
ered either masculine or feminine. This stance was reject-
ed by Sandra Bem, the advocate of gender schema theory, 
who stated that femininity and masculinity constitute two 
dimensions of personality. Consequently, she pointed to 
the existence of androgynous individuals (from Greek: 
andro – meaning man, and gyne – meaning woman) who 
have both masculine and feminine properties [2].  

On the basis of her research, Sandra Bem stated that 
the behaviour of typically masculine and feminine indi-
viduals is more predictable as they tend to react in accord-
ance with the gender-related stereotypes. Moreover, they 
strive to comply with externally imposed definitions of 
femininity and masculinity [1].  

Highly distinctive gender-related psychological traits 
(i.e. high degree of femininity in women and masculin-
ity in men) are correlated with the emergence of negative 
psychological consequences. High degree of femininity in 
women is associated with increased anxiety, neuroticism, 
low self-esteem and low social acceptance. Similarly, a 
tendency to low self-esteem, a high level of anxiety and 
neuroticism can be observed in males with a high degree 
of masculinity. Furthermore, such ‘typicality’ affects mar-
riage relations, achievement motivation and the ability to 
solve problems [5]. 

Psychological androgyny pertains to the integration 
and complementarity of masculine and feminine dimen-

sions of personality. A large body of research confirms 
that androgynous individuals exhibit a high flexibility 
of response and a richer repertoire of behaviours. They 
are able to select the most effective behaviour in a given 
situation. Such situational adaptability derives from their 
ability to apply masculine and feminine behaviour pat-
terns alternately. Androgynous individuals are charac-
terised by high flexibility and sensitivity to the external 
requirements. Moreover, they are more dominant, emo-
tional and more resistant to stress. Finally, they have a 
positive self-image, higher self-esteem, better health and 
a stronger personality [4].

The aim and methodology of the research
The aim of the undertaken research was to establish 

and compare the level of self-esteem and the type of 
psychological sex in female students studying in differ-
ent university schools. The research was conducted in 
2009 and encompassed female students of the University 
School of Physical Education (later referred to as AWF), 
the University of Wrocław (UWr), the University of Envi-
ronmental and Life Sciences (UP) and the Higher School 
of Philology (WSF). The research group consisted of 320 
subjects (80 female students from each university). 

The data were collected by means of A. Kuczyńska’s  
Psychological Sex Inventory and L. Niebrzydowski’s 
Self-Esteem Questionnaire, adjusted in the Faculty of 
Psychology in the University School of Physical Educa-
tion in Wrocław.  

Analysis of research results 
The research reveals that the largest group (nearly a 

half of the subjects) exhibited traits of an androgynous 
psychological sex, while over ⅓ reported the feminine 
and ¼  masculine type (fig.1). 

Having compared the numerical data and the type of 
school the subject attend, it can be concluded that the 
distribution of results is not uniform in all the research 
groups. The University of Wrocław and the University 
School of Higher Education are attended mainly by an-
drogynous women. In the meantime, feminine psycho-
logical sex prevails in students of the University of En-
vironmental and Life Sciences and the Higher School of 
Philology. The masculine type is most evident among 
AWF female students (fig.2). 

The type of psychological sex was determined on the 
basis of the sum of points obtained on the masculinity and 
femininity scale. However, the attention should be drawn 

Fig. 1. Psychological sex of the sample
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Fig. 2. Psychological sex. The type and frequency in different university schools
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Fig.3. Psychological sex. Intensity of feminine traits
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Fig.4. Psychological sex. Intensity of masculine traits
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to the results presenting also the intensity of feminine and 
masculine traits in the subjects. The highest mean on the 
femininity scale was obtained by WSF students, while 
the lowest by female students attending AWF, who, at the 
same time, revealed the highest mean results on the mas-
culinity scale (fig.3 and 4). 

 To determine the level of general self-esteem of the 
subjects, the intensity of positive and negative traits was 
presented. The comparison of these traits allowed to de-

termine the general self-esteem of the female students. 
The highest mean in terms of the positive traits was ex-
hibited by AWF students and the lowest by the subjects 
studying at WSF (fig.5). The same trend can be seen in 
relation to the negative features – AWF students claim to 
possess the least negative characteristics, while students at 
WSF believe that the negative traits are dominant (Fig.6). 
The comparison of the positive and negative traits al-
lowed to establish the level of self-esteem. In the light of 
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Fig.7. The level of self-esteem in different university schools

Fig.5.  Self-esteem – the intensity of positive traits

58  
AWF  

55  
UWr  

52  
WSF  

53  
UP  

36      38        40        42       44        46        48       50        52       54       56       58        60  

mean results in relation to the positive traits  

 Fig.6. Self-esteem – the intensity of negative traits
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the obtained results, it can be concluded that the levels of 
self-esteem of female students in various universities dif-
fer significantly (fig.7).

Self-perception of UP and WSF students is more ad-
equate than in case of UWr and AWF students. The latter 
two groups tend to express either adequate or too high 
self-esteem. None of the subjects in these two groups, 

however, exhibits too low level of self-esteem. 
The next step of the analysis aimed to search for cor-

relation between the psychological sex and the level of 
self-esteem. The adequate level of self-esteem was most 
frequently pointed to by the androgynous female students. 
The same type of self-esteem was also often reported by 
a large number of students with a feminine psychological 
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sex. Androgynous and masculine types showed inclina-
tion to adequate or too high self-esteem. Too low self-
esteem was expressed only by the subjects in a group of 
feminine psychological sex (fig.8). 

Summary and conclusions
The obtained results allow to make a number of ob-

servations pertaining to the level of self-esteem and the 
intensity of gender-related traits inherent in the psycho-
logical sex of female students of various universities. 

Significant differences were observed in terms of the 
frequency of psychological sex types and the level of self-
esteem. Such diversity occurred in all research groups, 
however, some regularity can be observed when the re-
sults are analysed in relation to the subjects’ field of study. 
The highest self-esteem is reported by students of the 
University School of Higher Education. Moreover, there 
were no instances of too low self-esteem in this group. 
In this group there is the largest number of androgynous 
and masculine women. The group studying at the Univer-
sity of Wrocław is characterised by the androgynous and 
feminine psychological sex and adequate or too high level 
of self-esteem. 

Women studying at the University of Environmental 
and Life Sciences and the Higher School of Philology, by 
and large, reveal the feminine psychological sex and the 
adequate self-esteem. Still, in this group there also sub-
jects with too low level of self-esteem. 

In terms of self-esteem, the students of these two 
schools have achieved the most normal distribution of the 
results.

Having analysed the relationship between the psycho-
logical sex and the level of self-esteem, it can be con-
cluded that too high self-esteem is expressed by women of 
androgynous and masculine psychological sex, adequate 
level – by androgynous and feminine subjects, while too 
low level of self-esteem is exhibited only by students pos-
sessing feminine traits. 

The conclusions derived from the research allow to 
formulate a number of questions: how the choice of study 
is determined by the possession of certain characteristics 
and predispositions, or to what extent studying in a given 
university school can shape these traits.
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